
2 diarimés 11/05/2021

TARRAGONA

Per carretera N-240 i A27

06'00(SD)-06'30(P)-06'50(SD)-07'05(E)-07'25(P1)
07'55(P1)-08'25(P1)-08'40(E)-09'00(SD)-09'25(P2)
10'00(SD)-10'20(E)-10'20(P1)-11'15(P2)-12'00(SD)
12'10(E)-12'20(P1)-13'00(E)-13'25(P2)-14'00(SD)
14'35(P1)-14'50(E)-15'05(E)-15'25(P2)-16'00(SD)
16'20(E)-16'35(P1)-17'00(SD)-17'25(P2)-18'05(SD)
18'20(E)-18'35(P1)-19,10(P1)-20'00(SD)-20'10(E)
20'20(E2)-20,35(P2)-21'00(SD)-21'25(P)-21'55(SD)
22'10(E1)-23'05(P1)       -                     -                 -

06'05(SD)-06'45(P1)-07'10(E)-07'35 (P2)-07'45(E)
08'05(P1)-08'35)P2)-09'05(SD)-09'25(E)-09'40(P2)
10'05(SD)-10'40(P1)-11'00(E)-11'20(P1)-12,05(SD) 
12'40(P1)-12'55(E)-13'10(SD)-13'35(P1)-14'05(SD))
14'40(P2)-15'05(E)-15'25(E)-15'40(P2)-16'10(SD)
16'40(P1)-17'05(SD)-17'20(E)-17'35(P)-18'05(SD)
18'40(P1)-19'15(E)-19'40(P2)-20'05(SD)-20'40(P1)
20'55(E)-21'05(SD))-21'35(P1)-22'15(SD)-  
22'45(E1)23'05(P1)-23'15(E2)          -         -         - 

06'00(SD)-06'50(P1)-07'50(SD)-08'25(P1)-09'00(SD)

09'25(P1)-10'00(SD)-11'25(P1)-12'00(SD)-12'50(P2)

14'00(SD))-15'30(P1)-16'00(SD)-16'50(P2)-18'00(SD)

18'50(P1)-19'25(P2)-20'00(SD)-20'45(P1)-21'00(SD)

22'05(SD)         -                    -                 -                  -

06'00(P1)-07'30(P1)-08'05(SD)-08'30(P1)-09'05(SD)

09'40(P1)-10'05(SD)-10'50(P1)-12'05(SD)-13'30(P2)

14'05(SD)-16'10(SD)-17'10(P2)-18'05(SD)-18'40(P1)

19'25(P1)-20'05(SD)-20'45(P2)-21'10(SD)-21'25(P1)

22'05(SD)         -                   -                     -                  -

07'50(SD)-08'25(P1)-09'00(SD)-09'25(P1)-10'00(SD)-

10'30(P1)-11'25(P1)-12'00(SD) 12'50(P2)-14'00(SD)-

15'15(P1)-16'00(SD) 16'50(P2)-18'00(SD)-19'30(P2)-

20'00(SD)-20'45(P1)-22'05(P1)-23'10(SD)         -

08'05(SD)-08'30(P2)-09'05(SD)-09'40(P1)-10'05(SD)

10'50(P1)-12'05(SD)-13'30(P2)-14'05(SD)-14'45(P1)

16'10(SD)-17'10(P2)-18'05(SD)-18'40(P1)-20'05(SD)

20'45(SD)-21'30(P2)-22'05(SD)-23'10(P1)          - 

----

500

11,50 - 18,30               07,05 - 15,30

06:40-07:40(1)-08:10-08:45(1)-09:10-09:50(1)-10:30-

11:50- 12:10-12:40-13:20-13:40-14:20-15:00-

16:05- 17:05-17:25-18:05-18:30-19:30-20:00-

20:30-21:00- 22:05-22:45   -       -

06:40-07:15-07:40(1)-08:10-08:45(1)-09:10-09:50(1)-

10:30- 11:20-11:50-12:10-12:40-13:00-13:20-13:40

14:20-15:00-15:40-16:05-17:05-17:25-18:05-18:30

19:00-19:30-20:00-20:30-21:00-22:00-22:30 -   -

07:40-08:55-09:45-11:10(1)-11:50-14:10-14:50-

15:40-16:05-17:05-17:50-18:45-20:00-20:40-22:45  

 -   -

 06:20-06:55- 07:15-07:35-08:15-08:25-08:50-09:37

 09:52-10:47-11:25- 12:17-13:28(1)-13:45-14:32-

15:17-16:02(1)-16:25-16:57-17:57 -18:57-19:30-

19:47-20:00-20:52-21:05-21:52    -     -    -     -

06:20-06:55-07:15-07:35-08:15-08:25-08:50-09:37

09:52-10:47-11:25-12:17-13:45-14:32-15:17-16:57

17:57- 18:57- 19:47-20:52-21:05-21:52  -     -      - 

07:20-08:25-09:20-10:51-11:30-12:20-13:47-14:30

15:20-16:39-17:30-18:20-19:37-20:20-21:36  -      -

06:06-07:01(3)-08:01-08:16-09:00 (1,3,6)-09:36(1)

10:35(1,3,6)-11:11-12:01-13:33(3)-14:21-15:06-16:46

17:46-18:46-19:36-20:41-20:55 (1,3,6)-21:41 -  -    

08:16-10:35(3)-13:31-16:25(3)-19:26-21:26 (3) 07:40-09:45 (3)-15:40(3)-16:05-18:45-20:40 (3)

07:40 (4)-08:45(4)-09:10 (1,3,6) -10:30- 11:50-12:40(3)

13:40-14:20-15:00 (1,3,6) -16:05-17:05-18:05-18:30

19:30 (1,3,6)-20:00-21:00 -22:05 - -

06:40(1,3,6)-07:40(4)-08:45(4)-09:10(1,3,6)-10:30-11:20

11:50 (1,2,3,5)-12:40(3)-13:40-14:20-15:00(1,3,6)-16:05

17:05-18:05-18:30(1,2,3,5)-19:00-19:30(1,3,6)-20:00

21:00-22:00   -        

06:06-07:01(3)-7:22(1,2,3,5)-08:01-08:16-09:20 (1,3,6)-09:36-

10:35(1,3,6 )- 11:11-12:01-13:13(1,5,4)-13:33(3)-14:21-15:06

15:50 (2,3,4,5) -16:46-17:46-18:46-19:36-19:50 (1,3)-20:41

20:55 (13,6)-21:41

(1)Sortida de Tarragona: Servei �ns a Valls / Sortida de Vilallonga: Ve de Valls. (2)Sortida de Tarragona: Servei �ns a Alcover / Sortida de Vilallonga: 

Ve de Alcover. (3)Sortida de Tarragona: Servei �ns a La Masó / Sortida de Vilallonga: Ve de La Masó. (4)No passa pel Barri de Centcelles de Constantí.

(5)passa per la cruïlla El Milà. (6) passa per Vallmoll

Els alumnes del Vidal 
i Barraquer presenten 
avui el treball pel 
Fòrum Tàrraco Client

Els alumnes del Cicle Forma-
tiu de Grau Superior en Gestió 
de vendes i espais comercials 
de l’IES Vidal i Barraquer pre-
senten avui el treball escollit 
per al projecte Fòrum Tàrraco 
Client (FTC) en un acte al ma-
teix institut al qual assistirà la 
regidora de Comerç de l’Ajun-
tament de Tarragona, María 
José López. En el projecte, la 
Conselleria de Comerç plante-
java als alumnes de l’esmentat 
cicle formatiu definir un pla de 
fidelització que englobi el petit 
comerç, grans marques i ope-
radors, el sector de l’hostaleria 
i la restauració, així com altres 
serveis que conformen el tei-
xit comercial de Tarragona. 
Els alumnes, un cop escollit el 
projecte més adient entre tots 
els que han valorat, realitzen 
avui la presentació. 

La IV Jornada Jvjoliana 
se celebrarà el pròxim 
dilluns 17 de maig de 
manera telemàtica

La IV Jornada Jvjoliana ja té 
data. Se celebrarà el pròxim 
dilluns 17 de maig a través de 
la plataforma de videocon-
ferències Zoom. Organitzada 
pel Gremi de Pagesos de Sant 
Llorenç i Sant Isidre de Tarra-
gona, el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i el Rotary Club 
de Tarragona, començarà a 
les 20 hores amb una benvin-
guda i, tot seguit, a les 20.15, 
es durà a terme la conferència 
Jvjol i les seves obres al Camp 
de Tarragona, a càrrec de l’ar-
quitecte tècnic i divulgador del 
modernisme, Josep Maria Bu-
queras i Bach. A les 21.15 hores, 
el regidor i tinent d’alcalde de 
Territori de l’Ajuntament de 
Tarragona, Xavi Puig, clourà 
l’acte, que es podrà seguir a 
través de la plataforma en línia 
Zoom. Redacció

Sílvia Jiménez

Els pescadors de pesca recreati-
va de Tarragona han començat 
a presentar al·legacions con-
tra el projecte de Real Decreto 
347/2011, del 11 de marzo, de Pes-
ca Marítima de Recreo en Aguas 
Exteriores i es preparen per fer 
visible la seva oposició a la nova 
normativa que pretén limitar les 
zones de pesca marítima recre-
ativa, les seves modalitats, apa-
rells, espècies autoritzades i ta-
lles mínimes, volum de captures 
i el seu marcat, així com diverses 
prohibicions entre les quals s’in-
clou la prohibició de pesca amb 
caiac.

Els pescadors d’aquesta mo-
dalitat –de tradició molt arrelada 
de nord a sud del litoral tarrago-
ní–  es mobilitzen per mostrar la 
seva oposició contra una futura 
normativa que, segons assegu-
ra, els «criminalitza» i afavoreix 
la pesca professional. El passat 
diumenge, més de 300 persones 
ja es van mobilitzar a Fuerte-
ventura (Illes Canàries) contra 
la futura llei. Les mobilitzacions 
podrien reproduir-se aviat tam-
bé a Tarragona.

Es calcula que actualment hi 
ha 52.000 llicències de pesca 
recreativa a Catalunya. A Tarra-
gona, un nombrós grup de pes-
cadors han començat a organit-
zar-se per crear una associació 
que els aglutini i Sergi Lladó, 
un dels membres, assegura que 
l’oposició al Reial Decret s’ha 
escampat com una taca entre 
el sector. «S’han creat models i 
els pescadors han començat a 
enviar els correus al Ministeri 
d’Agricultura i Pesca per presen-
tar al·legacions. Ja podem dir que 
tindran molta feina», assegura 
Lladó.

Entre els punts crítics del pro-
jecte de reial decret hi ha la limi-

tació del tipus d’embarcació des 
d’on es pot practicar: es prohibirà 
la pesca marítima en artefactes 
flotants com caiac, pato, i amb  
pàdel surf. «No són una mena 
d’embarcació massa utilitzada, 
però no hi ha cap altra més res-
pectuosa amb el medi ambient 
com  el caiac, el pato o el pàdel 
surf, que estan impulsades pel 
mateix pescador, ja que no duen 
motor», recorda Lladó.

Els pescadors amb llicències 
de pesca marítima recreativa de 
superfície i els que estiguin en 

possessió d’autoritzacions espe-
cífiques per a espècies sotmeses 
a mesures de protecció diferen-
ciada podran utilitzar dues ca-
nyes per llicència, dues línies de 
mà, dos curricans, dos volantins 
i dues poteres, a més dels apa-
rells i accessoris imprescindibles 
per pujar les peces a bord, amb 
un màxim de sis hams. Per a la 
pesca submarina s’autoritzaran 
exclusivament l’arpó manual o 
impulsat per mitjans mecànics, 
que podrà tenir una o diverses 
puntes. També es prohibirà l’ús 

i tinença a bord de rodets i líni-
es de més de 80 lliures i quatre 
centímetres de llarg d’ham un 
cop finalitzada la campanya de 
tonyina vermella. Tot plegat, per 
evitar, segons consideren la pes-
ca de la tonyina vermella. «Però 
aquestes peces no només són 
necessàries per pescar aquesta 
espècie», afegeix Lladó. Els pes-
cadors necessiten rodets i línies 
de més de 80 lbs i hams de més 
de quatre centímetres per a la 
pesca de pagres, déntols, mar-
lins blanc, negre i blau i tonyina 
d’ulls grossos entre molts altres, 
alguns presents a la Mediterrà-
nia, i la majoria a les Illes Canà-
ries i el Golf de Cadis. Tanmateix, 
mentre la quota de pesca de to-
nyina augmenta per a la pesca 

professional, «amb l’argument 
que la població està creixent», al 
pescador recreatiu se li limiten 
les captures «amb l’excusa que 
està en perill» com és el cas amb 
la tonyina d’ulls grossos (thun-
nus obesus) o la tonyina blanca 
(thunnus alalunga). De cinc be-
sucs diaris per llicència, la nova 
normativa passarà a un besuc 
anual, de cinc tonyines blanques 
per llicència i dia a tres i de cinc 
patudos –o tonyina d’ulls gros-
sos– la proposta de reial decret 
limita a una sola peça  per llicèn-
cia recreativa.

Pesca sostenible
«Nosaltres som els primers in-
teressats a què la nostra activi-
tat sigui sostenible i, per tant, 
no és de rebut que se’ns limitin 
tant les captures que són per a 
consum propi. D’altra banda hi 
ha una discriminació en mides  
de les captures envers el sector 
professional. La normativa sobre 
mides per a la pesca recreativa 
és molt més restrictiva. Mentre 
a la pesca recreativa només se li 
permetrà un besuc l’any i de més 
de 45 centímetres, els pescadors 
professionals poden capturar-ne 
molts més de 25 centímetres», 
afegeix Lladó. De fet, entre les 
al·legacions que presentaran 
els pescadors d’aquest sector, 
demanen que no se’ls imposi 
«talles mínimes superiors a les 
permeses a la pesca professio-
nal». Segons l’Alianza de Pesca 
Espanyola Recreativa Sostenible 
(APERS), que aglutina una al-
legació conjunta a tot l’Estat, els 
estudis que s’han fet a Europa 
sobre l’impacte de la pesca re-
creativa a Espanya i França, indi-
quen que les captures recreatives 
representen un ventall que va del 
3,5% al 5% de les captures realit-
zades pel sector comercial.

Se’ls limitarà els aparells 
a utilitzar, el nombre 
de captures i s’imposen 
talles mínimes 

La futura normativa 
prohibeix la pesca amb 
artefactes flotants, com 
els caiacs o ‘pato’

COSTA

La pesca recreativa es mobilitza 
contra el decret que limita l’activitat
Els pescadors se sumen a l’oposició desfermada a tot el país contra la futura llei i s’organitzen per presentar al·legacions 

CEDIDA

A Catalunya hi ha vora 52.000 llicències de pesca recreativa actualment.


