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Bases de participació a la Primera Cursa de pesca esportiva 
“La Bagra” a la conca de l’Ebre

Organitzen

Organització
El Grup de Natura Freixe, Life INVASAQUA i la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, amb el 
suport de la Fundación Biodiversidad, convoquen i organitzen la Primera Cursa de pesca esportiva “La 
Bagra” a la conca de l’Ebre.

Motivacions de la cursa
La Cursa de la Bagra neix per a involucrar a les societats de pesca esportiva i els 
seus socis en la caracterització de la ictiofauna del tram final de l'Ebre. 

A més a més, el Grup de Natura Freixe, Life INVASAQUA i la Federació Catalana 
de Pesca Esportiva i Càsting volen, a mitjà termini, crear una xarxa 

d'informadors fluvials al tram final de l'Ebre per a la detecció precoç d'espècies 
exòtiques en expansió com ara el cargol poma, el cranc blau, la tortuga de florida, 

la carpa de l'herba, el peix gat puntejat o la brema, entre altres: espècies que 
comporten nous impactes per a la fauna aquàtica del riu Ebre.

Participants
Poden participar a la Cursa de la Bagra tots els pescadors que s’inscriguin dins el termini establert, 
tinguin la llicència de pesca en vigor i l’assegurança federativa anual o temporal (legalment obligatòria 
pel Decret 58/2010) i acceptin les basses de la cursa.

Premis
Categoria Naturalist
 1er premi 700 euros en materials de pesca
 2n premi  350 euros en materials de pesca
 3er premi 150 euros en materials de pesca

Categoria INVASAQUA
 Premi de 500 euros en materials de pesca 

Categoria Societats de Pesca
La societat de pesca que obtingui el major nombre de llistes enviades pels seus socis guanyarà una 
visita guiada amb el llaüt “Lo Roget” amb tast de productes locals (cervesa, embotits i formatges de la 
Ribera d’Ebre) i una visita guiada a les instal·lacions d’AiguaNatura dels Ports. 

Inscripcions
Les inscripcions a la cursa es realitzen via formulari a la pàgina web www.freixe.cat/cursadelabagra o 
a través del banner de la cursa a la web de la FCPEC i Life INVASAQUA.

Cal registrar/enviar el número de llicència i el nom de societat de pesca esportiva de la qual és soci el 
participant. Un cop les dades d'inscripció siguin verificades per la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Càsting, el participant rebrà un correu de la seva alta a la cursa.

La data límit d'inscripció és a les 1200h del 3 de juny. NO S'ACCEPTARAN inscripcions després 
d'aquesta data.

Dates i localització de la cursa
La cursa tindrà una durada de 2 mesos, des del 5 de juny (coincidint amb la 
diada del medi ambient) fins al 5 d'agost.

Durant aquest període, els pescadors podran participar segons la seva 
disponibilitat horària. La cursa no obliga a participar diàriament, tot i que 
com més dies es participi, més opcions hi ha de ser un dels guanyadors dels 
premis.

La localització de la cursa comprèn a tot el tram final del riu l'Ebre incloent 
les basses temporals adjacents, des de la Granja d’Escarp fins a la 
desembocadura a les zones de pesca esportiva sense mort.

Funcionament de la cursa
Cadascun dels participants haurà d'instal·lar l’aplicació Naturalist al seu telèfon mòbil (vegeu vídeo 
d'instal·lació i funcionament) i donar-se d'alta amb el correu electrònic registrat a la inscripció. Després, 
dins la configuració de la càmera del mòbil, cal activar l’accés d’ubicació perquè les fotos quedin 
georeferenciades.

Un cop instal·lada l'aplicació, el participant pot adreçar-se al/als lloc/llocs habituals de pesca, activar 
“dades casuals en viu” i continuar amb els passos d'enregistrament de dades descrits al vídeo de 
funcionament.

Els participants es poden desplaçar a qualsevol punt del tram final de l'Ebre que considerin oportú per 
obtenir la major efectivitat de captura (nombre d'espècies i nombre d'exemplars).

Per validar la llista enviada, el participant ha d’adjuntar les fotografies d'una mostra representativa dels 
exemplars capturats, de manera que la informació pugui ser verificada i validada per un tribunal de 
professionals experts en ictiofauna. 

IMPORTANT LES LLISTES ENVIADES SENSE FOTOGRAFIES DELS EXEMPLARS NO SERAN VÀLIDES.

Tota la informació subministrada serà tractada en el marc de la llei de protecció de dades vigent i no es 
compartirà amb tercers ni s’utilitzarà per a altres finalitats no incloses en les bases de participació.

Participació en la categoria INVASAQUA
Els participants que, a més a més, vulguin competir en la categoria INVASAQUA, s’hauran d’instal·lar i  
registrar a l’aplicació EASIN amb el mateix correu electrònic que consta a la inscripció (vegeu vídeo 
d’instal·lació i funcionament).

En aquest cas, s’hauran d’introduir només les dades respecte a les espècies exòtiques capturades.

Per participar en aquesta categoria és imprescindible participar també a la categoria Naturalist. Els 
participants podran optar als premis de les dues categories.

Participació en la categoria societats de pesca
L’organització de la Cursa farà el recompte de les llistes associades a una societat de pesca esportiva, 
que el participant haurà d’indicar a l’hora de fer la inscripció. 

Puntuacions
Es consideren captures vàlides els peixos que tinguin més de 4 cm de longitud total, mesurada des del 
morro fins a la bifurcació de la cua. Les llistes enviades mitjançant l'aplicació NaturaList seran 
puntuades segons la següent taula de valoracions:

Bonificacions
Els participants que detectin i adjuntin informació sobre les següents espècies exòtiques, obtindran 
una bonificació a la puntuació global de la llista de peixos enviada.

Espècies exòtiques d’altres tàxons que comporten bonificacions a les llistes enviades:

Nom científic Nom comú Puntuació 
Chrysemys picta Tortuga pintada 3 
Trachemys scripta Tortuga d'aigua americana 3 
Callinectes sapidus Cranc blau 3 
Pomacea maculata Cargol poma 3 
Discoglossus pictus Granota pintada 3 
Pomacea insularum Cargol poma tacat 3 

 

Classificacions
Setmanalment, el Grup de Natura Freixe publicarà la classificació dels 
participants a les seves xarxes socials, un cop passat el procés de 
verificació de les llistes de peixos enviades. De totes les llistes 

presentades es seleccionarà el guanyador setmanal d’acord a la 
puntuació més elevada. 
 
Aquesta puntuació variarà en funció del nombre de captures que realitzin
els participants, de manera tal que, en finalitzar la Cursa de la Bagra, hi 
haurà tres guanyadors a la categoria NaturaList i un únic guanyador a la 

categoria INVASAQUA, pel participant que dupliqui les seves captures a les 
dues aplicacions.

El lliurament dels premis es realitzarà en directe a traves de les xarxes socials del Grup de Natura 
Freixe, ja que les restriccions actuals impedeixen realitzar-lo presencialment. Finalment, també es 
comunicarà la societat de pesca guanyadora de la visita amb “Lo Roget” i a les instal·lacions 
d’AiguaNatura dels Ports.

La Cursa de la Bagra se celebra en el marc del projecte BIOTRAM. Pots trobar més informació sobre 
aquest projecte a www.freixe.cat/projectes/biotram i a www.twitter.com/biotram_

Amb la col·laboració del projecte Life INVASAQUA (www.lifeinvasaqua.com).

Contacte
Per resoldre qualsevol consulta podeu escriure un correu a info@freixe.cat o trucar al 977 26 51 12.

Amb el suport de

*Espècies exòtiques que es gestionen segons la Llei de Pesca 22/2009.
**Espècies protegides que s’han de tornar al riu.
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Nom científic Nom comú Tipus Puntuació Categoria 
Valencia hispanica Samaruc Autòctona N.A 
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Gasterosteus gymnurus Espinós Autòctona N.A 

Barbatula quignardi Llop de riu Autòctona N.A 

Cobitis paludica Llop Autòctona N.A 

Salaria fluviatilis Bavosa de riu Autòctona N.A 

Achondrostoma arcasii Madrilleta roja Autòctona N.A 

Alosa alosa Guerxa Autòctona N.A 

Alosa fallax Saboga Autòctona N.A 

Esox lucius Luci Exòtica 1 

Sander lucioperca Sandra Exòtica 1 

Silurus glanis Silur Exòtica 1 

Perca fluviatilis Perca Exòtica 1 

Ameiurus melas Peix gat Exòtica 1 

Lepomis gibbosus Peix sol Exòtica 1 

Gambusia holbrooki Gambúsia Exòtica 1 

Ictarulus punctatus Peix gat puntejat Exòtica 1 

Misgurnus anguillicaudatus Misgurn del Japó o dojo Exòtica 1 

Micropterus salmoides Perca americana o black bass Exòtica 1 

Abramis brama Brema Exòtica 6 
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Blicca bjoerkna Brema blanca Exòtica 6 

Ctenopharyngodon idella Carpa herbívora Exòtica 6 

Alburnus alburnus Alburn (màx.25) Exòtica 2 

Carassius auratus Carpí daurat Exòtica 5 

Cyprinus carpio Carpa Exòtica 5 

Gobio lozanoi Gobí iberic Exòtica 5 

Pseudorasvora parva Pseudorasvora (màx.25) Exòtica 5 

Rutilus rutilus  Rutil (màx.25) Exòtica 5 

Scardinius erythrophthalmus Gardí (màx.25) Exòtica 5 

Carassius gibelio Carpí (màx.25) Exòtica 5 

Anguila anguila Anguila Autòctona 30 

Atherina boyeri Jovell Autòctona 20 

Barbus hassi Barba de cua-roig Autòctona 20 

Parachondrostoma miegii Madrilla Autòctona 20 

Platichtchys flesus Rèmol de riu Autòctona 20 

Squalius laietanus Bagra Autòctona 20 

Luciobarbus graellsii Barb de l'Ebre Autòctona 20 

Chelon labrosus Llisa Vera Autòctona 10 

Dicentrarcgus labrax Llobarro Autòctona 10 

Liza aurata Llisa galta-roja Autòctona 10 

Liza ramada Llisa calua Autòctona 10 

Mugil cephalus Llisa llobarrera Autòctona 10 

 

Amb el patrocini de

VOLS QUE EL TEU LOGO SURTI AQUÍ?
Posa’t en contacte amb nosaltres!

També es bonificaran amb 3 punts els participants que envien llistes de captures de diferents 
localitzacions.


