7. ANNEX I
- Models de les fitxes del projecte, de cada confraria participant.
- Exemples de fitxes omplertes per pescadors, i d'una nota de venta.

MOSTREIG PESCA ARTESANAL OMPLERT PER:
Data
Mostreig
golf de Roses i Cap de Creus
MOSTREIG PESCA ARTESANAL OMPLERT PER:
Nom
de la barca
MOSTREIG
PESCA ARTESANAL OMPLERT PER:
Data
Data
Art de pesca (NOMES MARCAR UN)
Tresmall - Solta - Palangre
Nom de la barca
Nom
de laquan
barca
Dia i hora
es va calar cada art
Art de pesca (NOMES MARCAR UN)
Dia i hora quan es va llevar cada art
Art de pesca (NOMES MARCAR UN)
Dia i hora quan es va calar cada art
Total hores de pesca
Dia i hora quan es va calar cada art
Dia i hora quan es va llevar cada art
Lloc
esquan
va calar
l'artllevar cada art
Dia i on
hora
es va
Total hores de pesca
Tipus
de fons
es va calar l'art
Total hores
deon
pesca
Lloc on es va calar l'art
Profunditat
oncalar
es val'art
calar l'art (en metres)
Lloc on es va
Tipus de fons on es va calar l'art
Tipus de fons on es va calar l'art
ProfunditatTRESMALLS
on es va calarI SOLTES
l'art (en metres)
Profunditat on es va calar l'art (en metres)
Número de tirs i número de peces per tir
TRESMALLS I SOLTES
Mida de laTRESMALLS
llum (passades)
I SOLTES
Número de tirs i número de peces per tir
Número
delatirs
i número
de peces per tir
Alçada de
xarxa
(metres*)
Mida de la llum (passades)
PALANGRE
Mida de la llum (passades)

Tresmall - Solta - Palangre
Tresmall - Solta - Palangre

Roca-Grapissar-Fang-Alguer

Roca-Grapissar-Fang-Alguer
Roca-Grapissar-Fang-Alguer

Alçada de la xarxa (metres*)
Númerode
d'hams
calats
Alçada
la xarxa
(metres*)
PALANGRE
PALANGRE
* 1 braça=1.70 metres
Número d'hams calats
Número d'hams calats
* 1 braça=1.70 metres
* 1 braça=1.70 metres

Irene: 600
Irene:
600 634
634 934
934

Salva: 607
Salva:
607 971
971 666
666

ART DE PESCA (UNA FITXA DE CAPTURA PER CADA TIPUS D'ART):
ESPÈCIE (NOM COMÚ).
Encerclar el que no es
vengui

NUMERO
D'INDIVIDUS
EXACTE

TALLES (cm).
Com a mínim fer 20 individus per espècie

NOTES
PEIXOS: Es mesura des de la punta del cap fins a la punta de la cua
POPS, SEPIES, CALAMARS: es mesura només la llargada del cap fins als ulls (sense le potes)
LLAGOSTA,SASTRE,FRANQUET,BUGIES: es mesura només la llargada de la closca(sense antenes ni potes)

MOSTREIG PESCA ARTESANAL OMPLERT PER:
Data
Mostreig
golf de Roses i Cap de Creus

MOSTREIG PESCA ARTESANAL OMPLERT PER:
Nom
de la barca
MOSTREIG
PESCA ARTESANAL OMPLERT PER:
Data
Data
Art de pesca (NOMES MARCAR UN)
Tresmall - Solta - Palangre
Nom de la barca
Nom
de laquan
barca
Dia i hora
es va calar cada art
Art de pesca (NOMES MARCAR UN)
Dia i hora quan es va llevar cada art
Art de pesca (NOMES MARCAR UN)
Dia i hora quan es va calar cada art
Total hores de pesca
Dia i hora quan es va calar cada art
Dia i hora quan es va llevar cada art
Lloc
esquan
va calar
l'artllevar cada art
Dia i on
hora
es va
Total hores de pesca
Tipus
de fons
es va calar l'art
Total hores
deon
pesca
Lloc on es va calar l'art
Profunditat
oncalar
es val'art
calar l'art (en metres)
Lloc on es va
Tipus de fons on es va calar l'art
Tipus de fons on es va calar l'art
ProfunditatTRESMALLS
on es va calarI SOLTES
l'art (en metres)
Profunditat on es va calar l'art (en metres)
Número de tirs i número de peces per tir
TRESMALLS I SOLTES
Mida de laTRESMALLS
llum (passades)
I SOLTES
Número de tirs i número de peces per tir
Número
delatirs
i número
de peces per tir
Alçada de
xarxa
(metres*)
Mida de la llum (passades)
PALANGRE
Mida de la llum (passades)

Tresmall - Solta - Palangre
Tresmall - Solta - Palangre

Roca-Grapissar-Fang-Alguer

Roca-Grapissar-Fang-Alguer
Roca-Grapissar-Fang-Alguer

Alçada de la xarxa (metres*)
Númerode
d'hams
calats
Alçada
la xarxa
(metres*)
PALANGRE
PALANGRE
* 1 braça=1.70 metres
Número d'hams calats
Número d'hams calats
* 1 braça=1.70 metres
* 1 braça=1.70 metres

a punta del cap fins a la punta de la cua

: es mesura només la llargada del cap fins als ulls (sense le potes)
Irene: 600 634 934

Salva: 607 971 666

QUET,BUGIES: es mesura només la llargada de la closca(sense antenes ni potes)

ART DE PESCA (UNA FITXA DE CAPTURA PER CADA TIPUS D'ART):
ESPÈCIE (NOM COMÚ).
Encerclar el que no es
vengui

NUMERO
D'INDIVIDUS
EXACTE

TALLES (cm).
Com a mínim fer 20 individus per espècie

NOTES
PEIXOS: Es mesura des de la punta del cap fins a la punta de la cua
POPS, SEPIES, CALAMARS: es mesura només la llargada del cap fins als ulls (sense le potes)
LLAGOSTA,SASTRE,FRANQUET,BUGIES: es mesura només la llargada de la closca(sense antenes ni potes)
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Tresmall - Solta - Palangre
Nom de la barca
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de laquan
barca
Dia i hora
es va calar cada art
Art de pesca (NOMES MARCAR UN)
Dia i hora quan es va llevar cada art
Art de pesca (NOMES MARCAR UN)
Dia i hora quan es va calar cada art
Total hores de pesca
Dia i hora quan es va calar cada art
Dia i hora quan es va llevar cada art
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esquan
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Dia i on
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es val'art
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Lloc on es va
Tipus de fons on es va calar l'art
Tipus de fons on es va calar l'art
ProfunditatTRESMALLS
on es va calarI SOLTES
l'art (en metres)
Profunditat on es va calar l'art (en metres)
Número de tirs i número de peces per tir
TRESMALLS I SOLTES
Mida de laTRESMALLS
llum (passades)
I SOLTES
Número de tirs i número de peces per tir
Número
delatirs
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de peces per tir
Alçada de
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Tresmall - Solta - Palangre

Roca-Grapissar-Fang-Alguer

Roca-Grapissar-Fang-Alguer
Roca-Grapissar-Fang-Alguer

Alçada de la xarxa (metres*)
Númerode
d'hams
calats
Alçada
la xarxa
(metres*)
PALANGRE
PALANGRE
* 1 braça=1.70 metres
Número d'hams calats
Número d'hams calats
* 1 braça=1.70 metres
* 1 braça=1.70 metres

TXA DE CAPTURA PER CADA TIPUS D'ART):

e la punta del cap fins a la punta de la cua
NUMERO
TALLES
(cm).
S: esD'INDIVIDUS
mesura només la llargada
cap fins als
ulls
Irene: 600 del
634 934
Salva:
607(sense
971 666 le potes)
EXACTE
Com a mínim fer 20 individus per espècie

ART DE PESCA (UNA FITXA DE CAPTURA PER CADA TIPUS D'ART):
ESPÈCIE (NOM COMÚ).
Encerclar el que no es
vengui

NUMERO
D'INDIVIDUS
EXACTE

TALLES (cm).
Com a mínim fer 20 individus per espècie

NOTES
PEIXOS: Es mesura des de la punta del cap fins a la punta de la cua
POPS, SEPIES, CALAMARS: es mesura només la llargada del cap fins als ulls (sense le potes)
LLAGOSTA,SASTRE,FRANQUET,BUGIES: es mesura només la llargada de la closca(sense antenes ni potes)

