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Companys     
  Ens hem de disculpar novament, pel fet del retràs a enviar aquest Butlletí, que per la majoria inclou la Llicencia Federativa.                  
El problema ha estat el de sempre -Les Activitats de competicions 2011, que consten aquí, han estat modificades un munt de cops, i ho hem “d’agrair  
als amics de FECDAS  que coordinen les activitats de competició” i no son prou curosos per evitar les coincidències de dates.  Per altres ocasions amb  
aquest problema, quant necessiteu la Llicencia la reclameu  per telèfon o e-mail  i   l’enviarem al moment .                MLLS  

                                                                                                            ENTRENAMENTS  I   PROPOSTES  CULTURALS  I   DOCENTS  PER 2011
                                                                                                             - Curssos d'Escafandrisme 1 i 2 **, Bussada amb tub, Pfotosub Apnea , Apnea  estatica / 

                                                                                                            dinamica i  Pesca sub “a  la carta” amb grups reduits.      Entrenaments d'Apnea gratuits i 

                                                                                                            manteniment sub tot l'any excepte Agost a la Piscina Municipal de Palau a Girona (Amb  

                                                                                                            l´ajut de lAjuntament de Girona).                     

                                                                                                            - Xerrades i projecció imatges sub amb tematiques   “Els peixos de mar accesibles”, 

                                                                                                           “El mar a la Costa Brava des de PortBou fins a Blanes”, “ Canvis ambientals per sota la cota 

                                                                                                             0 des de 1975”, “ El fals ecologisme a les nostres costes – La politica de la subvenció”,   

                                                                                                             “Protegir, es prohibir o regular ?”, ”Identificació i costums dels nostres peixos”,  

    Susi Navarro  -Campiona PFSA  Catalunya i España 20109  Els parcs submarins, i l'efecte llamada”, “La protecció amb interés pesquer, o la conversió 

del pescador amb autonom turístic ?”, “Que es la Pesca submarina, i les competicions”, “La fotografia Submarina d'ambient, peixos, macro i creativa”, “Que es 

un Club esportiu sub sense anim de lucre i que es un Centre turístic sub -quines son les seves funcions - la veritat”, “ L'escafandrisme com esport i com lleure”, 

'l' apnea estática i dinamica”, “Millors ganduls o  incompetents actius a FECDAS”, “La verdadera historia de la Pesca FotoSub amb Apnea”., “ La     cambra

 Hiperbárica”, “L' acces al mar amb embarcacions de menys de 6 metres – Rampes gratuites, de pagament, i on no hi son ”, “La Federació Catalana d´Activitats 

Subaquatiques, i  les Escoles turistiques de submarinisme”,  “Que es la Llicencia Federativa FECDAS-FEDAS-CMAS”,   “Nens, el peix es vostre amic (feu-li 

petons) o es molt sa mengar peix”, “La pesca d'arrastre, i altres” ... etcc 

ACTIVITATS  DE COMPETICIO I LLEURE  2011 
( (  SI HI HA CANVIS  DE  DATA O  ZONA ES  NOTIFICARÁ ALS  QUE  HAN  CONFIRMAT  LA PARTICIPACIÓN   ) 
FEBRER                                                                                                                                                                                                                                                  

12/02  Xerrada  al local social  a St. Feliu de Guixols   “IDENTIFICACIÓ  PEIXOS  esp. gobis, blenits, symphodus, diplodus i altres “     ( Professora – Ascensió Navarro )

20/02 PFOTO SUB APNEA a LLORET-Cala Canyelles. Organitza ACASCostaBrava amb col.laboració de CNCanyelles i ACESUB Girona   inici comp. 9h30' ( prova 4 hores) 
22 participants (ACASCB 4homes i 4dones)      En fase de puntuió      

posposat    CURS COMISSARIS AUTONOMICS PESCA SUB-PFOTO SUB APNEA-APNEA  Organitza ACASCostaBrava i  ACESUB Girona

                          (S'informa horaris als inscrits) ( Decidirem nova data a partir de 10 inscrits – fins ara son 3 ) 

27/02 APNEA E/D CC1 Piscina St Martí-Barna  2on  Miquel Clavero / 2ºDinamica 134,35m  3er Estática /4´33” 

MARÇ                                                                           Oscar Lopez          Dinámica  128,50m      

06/03  PfotosubApnea CC1 zona BEGUR Aigua Blava inici 8h30' (Participació de ACASCB 4 fémines i 4 homes)

14/03  Xerrada i passe fotos peixos  - Col-legi  Pompeu Fabra  de SALT  (Profesors –Joan Codina i Manel Llenas)                                                                                                         

26/03  PFotosubApnea inter-clubs CASEP  zona. Forum  (Participen – Susi N, MCarme, Oscar M, Jordi P, Miquel C). 

27/03 Foto  Sub  MATARÓ   SPAS   tema Peixos  zona-La Galera   reserva-La Trencada (Participa -  Marc Brunet) 

27/03 PS CC1 debutants “SK”  cala S'Alguer (infanteria)                                                                                         Susi    Alexandra Vely  MariCarme 
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ACTIVITATS  DE  COMPETICIÓN  I  LLEURE   2011    . . .   CONTINUACIÓ

 03/04  PS seniors  CC1  “SK”  concentr. Tamariu                                                  09/04 PfotosubApnea CC2  zona Meda Gran  conentr CNE  8h15 sortida 8h45' 

10/04 PS seniors CC2  Ametlla de Mar   Ses/Sedes                                                 17/04 PS I/C  Escollera Tarragona  (fins sud)  

17/04 PS CC2 debutants “Badal”  Escollera Tarragona Nord fins Parc aquatic      17/04  Sortida social  I –concentr 8h30’   sorpresa  

29-30/04  PFOTOSUB APNEA Mundial   EIVISSA   (Selecionats  España )        01/05 APNEA Estatica Dinamica CC2 Piscina Figueres 
08/05 FOTO SUB   Platja D'Aro   org  Ictinio   Tema.                                             08/05 PS seniors  CC3 “APS”  Platja D'Aro   zona reserva- Port dela Selva 

14/05 PFotosubApnea  IC   org CNLlançá   zona- Garvet    zona reserva-Port dl Selva 

15/05 Sortida social  2  concentr  8h  – L’Escala                                                  15/05  PS CC3 debutants    Sant Andreu Llavaneres 

22/05 Pfoto sub Apnea CC3  Mataró “SPAS”    zona- Boia                                     28-29/5 PS CC final ind. Mataró 

29/05 FOTO SUB   CADAQUES Caïals                                                                  05/06 Sortida social  3 concentr. 8h    Begur- Aiguafreda      

12/06 FOTO SUB  “Dive Diferent”   Sant Feliu de Guixols

18/06 PfotosubApnea CC final FECDAS   zona Port Bou (Escullera fins Punta Mercé)

19/06 PS CC equips de 3   Lloret     concentr. CNCanyelles                                    24/06 Foto sub Camp.Catalunya    L’Escala                                                   

25/06 APNEA  CC3  Jump Blue  ROSES                                                                 02/07 APNEA estage  Pes constant  MONTJOI-ROSES 

03/07 FOTOSUB AMB ESCAFANDRE-MACRO zona L’Escala –La Xinxa   
   Org.ACESUBGI amb ACASCostaBrava   zona reserva- Cadaques/Caïals 

07/07  PS CE Ind  VIGO                                                                                                                                                                

08/07  Foto sub  NIT  SASBA  BADALONA                                                                                                                        

7 - 10/07  APNEA  CE   ROSES – Montjoi                                         

17/07  Sortida sociaL 4  - concentr. 8h   Cadaqués nord – rampa gratuita . 

23/07 Foto sub NIT Roses                                                                                                                                                                                       Miquel Clavero 

14/08  Fotosub  Pirineu LLEIDA  

27/08 PFOTOSUB APNEA Copa Catalana 1 Org.GEAS amb ACESUBGirona                     Campió social PS 2010

        Fotos  peixos enters i tallats zona Roses – Cala Montjoi    Inici competició 8h30'                             Oscar  Lopez

28/08 FOTO SUB DIGITAL AMB ESCAFANDRE   Tema- PEIXOS ( Copa )   zona L’Escala –Illa Farriola 

          Organitza ACAS CostaBrava amb la col.laboració de ACESUB Girona    zona reserva -CADAQUES Caïals

01/09  OPEN INTERNACIONAL MEDES-L´ESCALA de FOTO SUB ACAS COSTA BRAVA

              Fotos realitzades a la Costa Brava – L'Escala i/o L'Estartit (Juny-Juliol-Agost) 

03/09 PFOTOSUB APNEA Copa Catalana 2 Organitza ACASCB amb la col-laboració de ACESUB Girona
         Trof. Ajunt. S.Feliu Guixols   fotos peixos enteras i tallats   zona Sant Feliu de Guixols - Cala Bigata    inici 9h 
04/09 PS Parelles IC  SK concentr. Aiguafreda zona Begur                      09/09 CE Pfotosub Apnea Mataró

18/09 Sortida social 5 -  concentr. 8h  Llançá                                        02/10  Sortida social 6   Lloret  Concentració  CNCanyelles  8h 

02/10 Pesca Sub Apnea individual  ACESUB Girona  Concentr. 8h CN Cala Canyelles – Lloret (amb la col.laboració de ACASCB)  
              Benefica-social   Donació dels peixos a Centre d'Acolliment i Serveis socials - Girona 
09/10  FOTO SUB  SPAS-Blaumar   Mataró                                            15/10 PS CopaCatalana FECDAS   Port Roc fins Sant Gaietá 

15/10 FS CE  lloc   ¿FECDAS no te ni idea ?                                            23/10 PS ind  IC  “SK”  concentr. CNCostaBrava  ( C. Estreta fins Tossa -Es Palomar )

23/10 FOTO SUB  org.  Mola Mola   BLANES

06/11 Pesca submarina Apnea  Equips parelles  benefica-social. Organitza ACES Girona  amb col.laboració de ACAS CostaBrava
      Concentració a CN Llançá   Durada 8h30' fins 13h30'  Donació dels peixos a Centre d'Acolliment i Serveis socials - Girona 
06/11  Sortida social  7  Llançá  

19/11  Sopar Social   ACASCB  i  ACESUB Girona       S’informará  del lloc i hora als interesats  amb 25 dies d’antelació  
11/12  PS IC   Escullera Barcelona     APS     

18/12     Organitza ACASCB   amb la col.laboració del Ajuntament de St.Feliu de Guixols / zona-S’Agaró-St Feliu   de Guixols 
    XXXIV RECERCA DEL PESSEBRE NADALENC  (obra original del escultor Delgado)    concentració a les 10 h30'  

         COMPETICIÓ D'ORIENTACIÓ i VELOCITAT AMB ESCAFANDRE   inici activitat 12h 

    XXXI RECERCA DEL DOFÍ I ELS ESTELS DE NADAL                                                     concentració a les 10 hores

        COMPETICIÓ D'ORIENTACIÓ I VELOCITAT AMB APNEA                 inici activitat 11h 



 
  ACTIVITATS REALITZADES  
2010 COMPETICIONS  FOTO SUB 2010

           Ambient-Platja d'Aro  - El Centre turistic  Ictinio   no va  accepta  la  nostra  participaci  ó
  21/3  Peixos-Matar      17e(71,72) Manel Llenas                                              zona-La Galeraó  
  30/6  Macro -Roses      16e(65,09)Ascensi  Navarro  20e(51,89)Manel Llenas    zona-                        ó           

      /7  Macro -L'Escala     (69,27)Ascensi  Navarro        (47,21) Manel Llenas      zona-La xinxaó
      /8  Peixos-L'Escala    5e (75,70)Manel Llenas       “canvi a zona reserva   Cadaques-Caials“                    
  24/10 Ambient -Matar    9e(56,16)M.Llenas-Susi Navarro                                  zona- El negreó
  10/11 Macro-Blanes          9e(76,10) Manel Llenas                                  zona- Punta Sta-Anna  
          Copa Catalana.  10e  Manel Llenas   23e Ascensió Navarro                                                       

                                                                                                                                                                                                                 Dibuix d’  Elena ALBÓ
                                                                                                                                                          NOU “LOGO”  d’ APNEA    
  2010  SOCIAL PESCA SUB 
- Campió Oscar Lopez, sots-campió Joan Ramirez, 3er Rafel Castro,            Els socis que ho desitgin els hi brodarem a l’esquena
i  a continuació Jordi Puig, Pere Torá, Miquel Ripoll, Miquel Clavero,         21x 9cms de la peça de roba que ens portin, fins dia 15/4 
Miquel Cabello, Jordi Casadevall, Manel Llenas. 

-   RECERCA DELS ESTELS  I  PESSEBRE  DE  NADAL 02/01/2011
   Ha estat  la primera activitat social i al mateix temps  Esportiva inter-clubs Catalunya de l'any 2011, encara que estava  programada com a l'ultima del 2010, pels  motius del estat del  
mar mes que impracticable o diguem-ne incomoda i el cel de principi amenaçador del 19-12-10.
Amb la col·laboraci  de l’Ajuntament de Sant Feliu de Gu xols , la directa i personal de Antoni Delgado (Que des de fa 33 anys ens ha donat   les figures del Pessebre),  en  Pere Carréó í  
(com proveïdor del principal “ingredient del  pica-pica), en Quimet Gimbernat controlant-ho tot  i Manel Llenas  preparant  proves,   amb un  dia de ple sol  i mar plana  “com el llac  
de Banyoles” , a mes d'aigua neta .
   Qui ha trobat el nen Jes s, i ha guanyat el Pessebre complert  ha estat el mes rapit sota l'aigua indiscutible a  pulm  : ú ó Miquel Clavero de Banyoles, i a la Recerca 
dels Estels a pulm  la figuerenca ó Alexandra Prat  i amb escafandre el saltenc Rafa Hernandez “Falete”, seguits per :
     A la prova apnea – Enric Panella, Miquel Clavero, Ascensi  Navarro, Oscar Mateo, Andreu Creus, Mari Carme Benitez, Silvia Fernandez,    ó
                          Alex Terricabris, Vely Perera i  Cendra Prat Perea.
     A la prova amb escafandre – Aranxa Bea, Victor  Felip, Pere Carré  i  Joan Romero .
              Els familiars presents dels esportistes participants, varen esser afavorits pel excel·lent dia de sol amb temperatura suau  i un pica-pica.

RECEPTES DE PESCADOR                                                                                                                     
A R R Ò S   A   B A N D A   O   ROSSEJAT    DE LES  COMARQUES GIRONINES
Ingredients - Peix variat (mero-corvall-llobarro-aranya-lluerna-dorada-sard-escorpora-cap.roix-llobarro-congre-morena- etc) a talls o rodanxes, 150grs arròs per 
persona, 200grs patates (tallades a rodanxes)  per persona, tomàquets, alls, pebre vermell, safrà, oli  d’oliva, allioli. sal i aigua. 
1/ Amb cassola fonda, i oli d’oliva torrar un gra d’all xafat sense pelar, que es retira.  2/ A continuació fregir les patates, i desprès afegir el tomàquet. Donar-hi uns 
tombs, salar, afegir el pebre vermell, l’aigua bullent , i a continuació el peix.  (Atenció que el peix no es desfaci ).  3/ A part, fregir  uns quants alls amb pela, es treuen 
i  s’hi posa l’arròs, remenar fins que es rossegui. Afegir safrà mullat i aixafat amb morter.  4/ Tot seguit afegir el brou, que s’ha fet amb el peix,  i coure uns 20 minuts. 
L’arròs ha de quedar sense suc.   5/ Se serveix a part, les patates amb el peix, acompanyat del allioli i  l’arròs.         (LCG-JF)

CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA    ACAS COSTA BRAVA
Dia  30 Abril  - 
                 Al local social del Club a les 16hores en primera convocatoria i  a les 16h30’ segona.
Ordre del dia -    1/Informe del President  2/ Gestió esportiva i cultural  ( Activitats realitzades  
2010 i programades  per 2011  3/ Gestío economica 2010  i  Pressupost per 2011    4/Propostes  
dels socis   5/ Precs i preguntes

  ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  ELECCIONS  PER  PRESIDENT   I  JUNTA DIRECTIVA  
Dia 30 Abril  - 
                A continuación de  l’Assemblea Ordinaria 
Ordre del dia –      1/ Dimisió de l’actual Junta Directiva  2/ Constitució de la Taula Electoral  
 3/ Veure contingut dels sobres rebuts per correo  (  cartes certificades  )  fins   27 Abril   de les  
Candidatu-res presentades POSAR-HI CANDIDATURA ELECCIONS   4/Confecció del Calendari  
electoral si hi ha mes d’una candidatura,  ( o proclamació nova Junda Directiva i President, en  
el cas d’una sola candidatura).   
  ATENCIÓ  -  ( Els assistents a l’Assemblea  comunicar-ho amb antelació  per e.mail o telefon aL Club, peque en funció de la 
quantitat de socis , les reunions es farien a un local cedit per l’Ajuntamnet de Sant Feliu de Guixols ) 

           Están a disposició dels socis  (per E-Mail)  els Estatuts del nostre Club.



  P E S C A   S U B M A R I N A 
Es importante el entrenamiento para conseguir una buena forma física, para esto, la piscina y la bicicleta constituyen una buena base.      En piscina practicar la 
apnea dinámica, efectuando largos con aletas seguidos de cortos tiempos de recuperación nadando en superficie. La bicicleta es un buen método para conseguir  
unas buenas piernas ya que en el momento del final de la apnea te harán mucha falta.        - Una buena gestión del aire te ayudará a ganar algunos metros. Todo 
comienza por una buena ventilación en la superficie.En esta primera fase debes intentar respirar adecuadamente, cuando se empieza por la mañana en frío, debe 
darse prioridad a este gesto para reciclar lo mejor posible el aire residual de los pulmones.     La segunda fase pasa por efectuar 5 ó 6 movimientos respiratorios 
profundos; la inspiración debe empezar a la altura del abdomen, lo más abajo posible, y acabarse a la altura del tórax, lo más arriba posible, siendo la espiración 
lenta.  Con la última respiración intentaremos relajarnos lo máximo posible antes de sumergirnos. Un buen golpe de riñón constituye una forma de ganar profun-
didad.   -Una vez en el fondo has de tener en mente tu objetivo, disparar.- En el momento de la subida no debes obsesionarte con la superficie aunque sientas que 
vas justo de aire. Los aleteos han de ser lentos y constantes, evita mirar hacia arriba excesivamente, y no aceleres cuando estés cerca de la superficie.    - Cuando 
estés arriba, entre apnea y apnea, recupérate inspirando sin el tubo, con la cabeza fuera del agua y sopla, en el agua por la boca, te recuperarás más rápido.  

C  O  M  U  N  I  C  A  T     D’ USUARIS DE LA NATURA  DE  CATALUNYA – PLATAFORMA DEFENSEM CATALUNYA 
    Desapareguda  la Conselleria de Medi Ambient, ens han quedat els plans de protecció del Medi Natural , la Llei del Montgrí, els Aiguamolls 
de l' Empordà, Cap de Creus, llei Biodiversitat... i, altres normes de protecció del  Medi, pendents de racionalitzar i amb possibilitats de revisió 
per part del actual Govern ,  però ens em assabentat per la premsa, del inici del procés de redacció d'un nou  Pla Especial, aquesta  vegada del 
Massís de les Gavarres.   En ha sorprès perquè encara no s'han millorat els actuals Plans Especials ni revisat les politiques Mediambientals que 
afecten al territori. Ens dona la sensació , esperem equivocada, de que potser encara existeix algun departament de la Generalitat que encara no 
es troba sota control del Govern , del contrari no entenem aquestes precipitacions innecessàries, quan encara tot just estem sortint de tot un en-
cadenament de males experiències provocades per la sortida endavant de l'anterior Govern, per aixó em sol·licitat a la Direcció general de Medi 
Natural, que admeti la nostra presencia i participació en el procés de redacció d’aquest Pla de Protecció de les Gavarres.
La primera reunió será el proper dia 2 d'Abril a Sant Sadurní de l'Heura. En cas de voler participar en aquest procés, poseu-vos en contacte amb aquesta 
Plataforma.  Us enviem enllaç de la Web de la Generalitat anunciant l'esdeveniment :         http://www.plaespecialgavarres.cat/el-pla-especial/per-que/

EL  PROFESOR DARYL MCPHEE  HABLA DE PESCA RECREATIVA Y RESERVAS MARINAS     McPhee es uno de los máximos 
expertos mundiales en estudio y gestión   de la pesca recreativa.    Doctor en biología y ecología, autor del libro "Gestión de la pesca en 
Australia",  actualmente es  el  Director  de Ciencias  Ambientales  de la  Universidad de Bond y  Director  de la  Corporación Gubernamental  
Australiana para la Investigación y Desarrollo de la Pesca.    El pasado día 9 de noviembre, invitado por el Consejo Superior de Investigaciones  
Científicas (CSIC), el profesor  hizo una charla  “de altos vuelos” en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB). McPhee se centró  
primero en hacer una presentación de la pesca recreativa en Australia y explicar los principales aspectos a tener en cuenta en su gestión.   La  
segunda parte  estuvo dedicada a evaluar los conflictos que generan los pescadores recreativos las reservas marinas y cómo estos conflictos se  
pueden evitar en beneficio de la administración, el medio ambiente y la misma pesca recreativa. La clave es hacer una gestión eco-sistémica,  
integrada, donde además de proteger la biodiversidad marina se tenga en cuenta todo el sistema costero, asegurando la colaboración de  
gobierno y entidades afectadas en el diseño, implementación y gestión de las reservas.      Australia es el país del mundo más avanzado en  
cuanto a la gestión de la pesca y hay que seguir de cerca su trabajo.    En este sentido la FECDAS, invitada al acto, tuvo la oportunidad de  
intercambiar  opiniones con el profesor McPhee, tomando nota de sus recomenda-ciones   ( ENS HO CREIEM ?? )

   PARQUE  NATURAL  DEL  MONTGRÍ   -   PROYECTO  PARA  RETIRAR  REDES  DE  LA  COSTA     
- Técnicos del Parque Natural del Montgrí, Islas Medes y Baix Ter han iniciado un proyecto para detectar y eliminar las redes de pesca abando-nadas en la costa 

del Montgrí y evitar su afectación a la fauna y flora submarina.   El proyecto prevé divulgar al sector pesquero la peligrosidad   de estas redes en la conservación de 

los fondos marinos y en el propio recurso pesquero. Además, establecer una colaboración para que siem-pre que se pierdan los artes de pesca se comunique para 

localizarlos y sacarlos. También se inicia un proceso informativo dirigido a los subma-rinistas para que avisen los técnicos del parque de la existencia de redes, 

estudiar su impacto y extraerlas.   En la iniciativa colaboran la Cofradía de Pescadores de l'Estartit, el GRAE subacuático de los Bomberos, el Cuerpo de Agentes 

Rurales y científicos del CEAB (Centro de Estudios Avanzados de Blanes del CSIC) y del Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona. En cuanto al 

Parque Natural, han participado los técnicos, patrones y buceadores.

En septiembre, informaron que se recuperó una red de pesca de unos 610 metros de longitud ante el  Cap d’Oltrera- al norte de Punta Salinas-. Detectada hace 

un año.  Este verano se hizo un seguimiento y se constató que afectaba gravemente un fondo sensible de coralígeno (gorgo-nias y coral rojo) y especies de alto 

valor ecológico y pesquero como crustáceos (langostas, bogavantes … ) y peces (meros, dentones ...).        El equipo de biólogos y técnicos limpiaron las zonas 

sensibles afectadas por la red i  se subió la red a la superficie.        En julio, científicos de la Universidad de Barna sacaron una red de 300 metros  al norte de la 

costa del Montgrí que afectaba a  un fondo con una comunidad de Cystoseirazosteroides, un alga arborescente que forma un hábitat esencial para multitud de 

animales. El efecto erosivo de esta red había matado más del 30% de los pies de la comunidad. Se estudiarán dos redes que se encuentran en Punta Salinas.
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http://www.plaespecialgavarres.cat/el-pla-especial/per-que/
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