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1. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
Nom de l’entitat:
Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
CIF:
G55275770
Seu social:
c/Moll Pesquer, s/n, 17480 Roses (Girona)
Inscripció Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya:
59169 - J / 2
E-mail:
info@galpcostabrava.cat
Pàgina web:
www.galpcostabrava.cat (no definitiva - beta)
Xarxes socials:
Instagram

Twitter

Facebook

Usuari: @galpcostabrava
www.instagram.com/galpcostabrava
Inici activitat 15 de maig de 2017
Activitat a 15 de gener de 2018: 91 posts, 94 seguidors, seguint
a 103.
Usuari: @galpcostabrava
https://twitter.com/GALPCostaBrava
Inici activitat 15 de maig de 2017
Activitat a 15 de gener de 2018: 485 tuits, 178 seguidors i
seguint a 251.
Usuari: @galpcostabrava
www.facebook.com/galpcostabrava
Inici activitat 8 de juny de 2017
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Junta Directiva
President:
Antoni Abad Mallol
Sector pesquer // President Federació Territorial de Confraries de
Girona
Vicepresident: Eusebi Esgleas Pares
Sector pesquer // Patró Major Confraria de Pescadors de Blanes
Secretaria:
Cristina Mañas Mañas
Sector pesquer // Gerent Confraria de Pescadors de Palamós
Tresorer:
Pere Estradera Sagrera
Sector pesquer // Patró Major Confraria de Pescadors de l’Estartit
Vocal:
Miquel Martí Llambrich
Sector social // Director Fundació Promediterrània
Vocal:
Oriol Blanes Massana
Sector social //Professor Institut Escola d’Hosteleria i Turisme de
Girona
Vocal:
Gemma Gotanegra Pujol
Sector econòmic // Rble. Compres i logística Pescadors de Roses, S.L
Vocal:
Miquel Gotanegra Portell
Sector econòmic // President de la FOEG (Federació d’organitzacions
empresarials de Girona) i empresari.
Vocal:
Josep Maria Cervera Pinart
Sector públic // Alcalde del Port de la Selva
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Relació d’entitats associades (a data de redacció del document)
1
Federació Territorial de Confraries de Girona
2
Confraria de Pescadors de Roses
3
Confraria de Pescadors de Blanes
4
Confraria de Pescadors de Palamós
5
Confraria de Pescadors de l’Escala
6
Confraria de Pescadors del Port de Llançà
7
Ajuntament del Port de la Selva
8
Fundació Promediterrània
9
Pescadors de Roses, S.L
10
Confraria de Pescadors de Cadaqués
11
Confraria de Pescadors de l’Estartit
12
IRTA
13
Confraria de Pescadors del Port de la Selva
14
Associació Amics de les Illes Formigues
15
Ajuntament de Llançà
16
Ajuntament de Roses

Sector pesquer
Sector pesquer
Sector pesquer
Sector pesquer
Sector pesquer
Sector pesquer
Sector públic
Sector social
Sector econòmic
Sector pesquer
Sector pesquer
Sector científic
Sector pesquer
Sector social
Sector públic
Sector públic

Personal contractat
1
Anna Masdeu Lalanza
Data d’inici de contracte: 20 de gener de 2017
Duració: 6 + 6 mesos (renovació a finals de febrer del 2018)
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Gerència

Reunions Junta Directiva (a partir del mes de juliol fins a finals del 2017)
1
19 de juliol de 2017
Ordre del dia:
Confraria de
1. Aprovació de l’acta de la reunió de la Junta anterior.
Pescadors de l’Escala 2. Aprovació estat de comptes:
a. Situació econòmico – financera de l’Associació
Assistents:
b. Balanç de situació i comptes de resultats.
Antoni Abad
3. Aprovació contractació d’auditor extern.
Cristina Mañas
4. Aprovació Memòria Tècnica del primer semestre i del
Miquel Martí
compte justificatiu de despeses auditats.
Gemma
5. Proposta d’al·legacions, si escau, de l’esborrany d’Ordre de
Gotanegra
Bases Reguladores i la seva aprovació.
Trinidad Agúndez 6. Aprovació del règim intern amb les aportacions dels
Anna Masdeu
membres de la Junta per presentar en Assemblea General.
7.

8.

Proposta i aprovació modificació EDLP per adaptar-la al
conveni signat el dia 8 de juny i a les noves propostes de la
Gerent.
Proposta modificació Estatuts Associació per aprovar en
Assemblea General.
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9.

Proposta i aprovació de l’ordre del dia de l’Assemblea
General (28 de juliol de 2017).
a. Proposta renovació Junta Directiva.
b. Proposta i aprovació modificació EDLP per
adaptar-la al conveni signat el dia 8 de juny i a les
noves propostes de la Gerent.
c. Aprovació del règim intern amb les aportacions
dels membres de la Junta per presentar en
Assemblea General.
d. Aprovació modificació Estatuts.
e. Aprovació Estat de comptes.
10. Continuïtat Gerent.
11. Assumptes sobrevinguts.
12. Torn obert de paraules.
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17 d’octubre de 2017
Confraria de
Pescadors de l’Escala

Assistents:
Antoni Abad
Cristina Mañas

Acta de la reunió: document adjuntat en l’Annex Ia)
Ordre del dia:
1.
2.

Aprovació de l’acta de la reunió de la Junta anterior.
Situació publicació primera convocatòria de projectes de
desplegament de l’EDLP.
3. Proposta establir conveni entre la Confraria de Palamós i el
GALP.
4. Proposta i aprovació trasllat seu social del GALP a la
Confraria de Palamós.
5. Pòlissa de crèdit: aprovació renovació caducitat 26
d’octubre.
6. Contractació de serveis de Minimilks per activar dues
campanyes de comunicació:
6.1 Màxim difusió en el moment de la convocatòria dels
Ajuts per el desplegament de l’EDLP (adjunt
pressupost en aquesta convocatòria)
6.2 Comunicació interna (associats) i externa del GALP:
funcions, finalitats, dia a dia... l’objectiu és la
visibilitat del grup, la captació de nous socis i
foment de la cohesió i cooperació entre els
associats (adjunt pressupost en aquesta
convocatòria).
7. Nomenament de dos membres de la Junta Directiva del
GALP com a representants del GALP a la Xarxa ARCA de
Grups d’Acció Local de Catalunya (adjunto document
model acord adhesió en aquesta mateixa convocatòria).
8. Nou calendari reunions de Junta Directiva i Assemblea
General.
9. Informe activitats Gerent.
10. Assumptes sobrevinguts.
11. Torn obert de paraules.

Acta de la reunió: document adjuntat en l’Annex Ib).
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3

Xavier Doménech
Pere Estradera
Miquel Martí
Gemma
Gotanegra
Anna Masdeu
16 de novembre de
2017
Confraria de
Pescadors de Roses

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la reunió de la Junta anterior.
2. Situació cobrament de despeses de funcionament del
primer semestre.
3. Situació publicació primera convocatòria de projectes de
desplegament de l’EDLP – proposta avís socis de la situació
de la mateixa.
4. Aprovació establir conveni entre la Confraria de Palamós i
el GALP i trasllat seu social a la Confraria de Palamós.
5. Proposta projectes de Cooperació amb altres GALP i GAL
a. ADRINOC – GALP COSTA BRAVA
b. GALP TTEE – GALP COSTA BRAVA
c. GALPs Mediterrani Nord-Occidental
d. GALP Costa Brava i Pays Pyrénées –Méditerranée
(https://www.payspyreneesmediterranee.org/)
6. Proposta participació en projecte amb Ateneu Cooperatiu
de Girona – visibilitat a les Confraries com ens d’economia
social i activitats de formació i assessorament a pescadors i
confraries en àmbits de cooperativisme i economia social.
Possibilitat de participar amb pressupost de 6.000 euros
per la seva execució durant l’any 2018.
7. Assumptes sobrevinguts.

8. Torn obert de paraules.
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Assistents:
Toni Abad
Eusebi Esgleas
Cristina Mañas
Pere Estradera
Xavier Doménech
Trinidad Agúndez
Anna Masdeu
20 de desembre de
2017
Confraria de
Pescadors de Roses

Acta de la reunió: Annex Ic).

Ordre del dia:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la reunió de la Junta anterior.
Situació publicació primera convocatòria de projectes de
desplegament de l’EDLP. Valoració sessions informatives
difusió (16 i 19 de desembre).
Aproximació llista de projectes.
Renovació membres Junta Directiva.
Proposta i acord nova Assemblea Ordinària, calendari de
reunions de Junta Directiva de l’anualitat 2018.
Informe activitats realitzades pel grup.
Assumptes sobrevinguts.
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8. Torn obert de paraules.

Assistents:
Toni Abad
Eusebi Esgleas
Cristina Mañas
Miquel Martí
Josep Mª Cervera
Anna Masdeu

Acta de la reunió: Annex Id).

Assemblea General anualitat 2017: 28 de juliol del 2017
1
28 juliol de 2017
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior.
Serveis Territorials de
2. Llista de socis actualitzada.
Girona del Departament
3. Aprovació dels comptes de l’anualitat 2016 i
d’Agricultura, Ramaderia i
pressupost del 2017.
Pesca de la Generalitat de 4. Aprovació modificació de l’EDLP per adequació a les
Catalunya
directrius del conveni signat amb el Departament
d’Agricultura, Pesca i Alimentació el dia 9 de juny de
2017 i de la Junta Directiva i sol·licitud d’aquesta
modificació
5. Aprovació de la nova Junta Directiva i renovació
inscripció al registre d’entitats.
6. Aprovació modificació Estatuts.
7. Aprovació del règim intern de l’Associació.
8. Actuacions primer semestre anualitat 2017 del Grup
d’Acció Local Costa Brava i properes actuacions.
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Precs i preguntes.

Acta de la reunió: Annex II.
Assistents: Annex III.
Presentació de la Gerent en l’Assemblea: Annex
VII.
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2. DESCRIPCIÓ FUNCIONAMENT INTERN GRUP D’ACCIÓ
LOCAL PESQUER COSTA BRAVA
El segon semestre del 2017 parteix amb la preparació el dia 28 de juliol de la primera
Assemblea General de socis de l’anualitat 2017, una assemblea en la que es va
convidar a membres de dins i de fora de l’associació amb l’objectiu, per una banda
d’explicar el Grup d’Acció Local fomentant la seva incorporació com a socis, i per l’altra
comunicar l’estat dels ajuts del desenvolupament local participatiu en el marc del
FEMP dirigides a la dinamització del territori pesquer. Paral·lelament a l’organització
d’aquest esdeveniment, els dos GALP érem coneixedors dels esborranys de les Bases
Reguladores dels ajuts per part de la Direcció General de Pesca del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i al llarg del mes de juliol ambdós grups
vam fer les al·legacions oportunes a l’esborrany. La previsió de publicació de l’Ordre de
Bases reguladores dels ajuts era per el setembre del 2017 i així es va comunicar als
assistents a l’Assemblea General realitzada el dia 28 de juliol de 2017 a les
dependències dels Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, el
Grup estava pendent del cobrament de la bestreta de 50.000,00€, pagament que es va
realitzar el mateix dia de l’Assemblea General i es va poder comunicar al membres
assistents.
En aquesta mateixa Assemblea es van aprovar diversos punts bàsics del funcionament
del grup d’acció:
Renovació de la Junta Directiva
Reglament Règim Intern de l’Associació (Annex IV)
Comptes corresponents a l’anualitat 2016 (Annex V)
Estatuts de l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (Annex VI)
Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (es pot consultar la darrera
versió a la pestanya de Documentació de l’actual pàgina web del Grup:
www.galpcostabrava.cat )
El resum de l’Assemblea General es contempla en l’Acta (Annex II) i la presentació de
la gerent del Grup (Annex VII).
Un cop aprovats els punts modificats de l’EDLP per Assemblea General es va trametre
el dia 30 d’agost una sol·licitud motivada a la Direcció General de Pesca del
Departament d’Agricultura, Pesca, Ramaderia, Pesca i Alimentació que va ser resolta
favorablement el dia 6 d’octubre de 2017. És a partir d’aquesta data en la que el GALP
COSTA BRAVA, comença de nou a fer una difusió de la nova EDLP entre els socis i
entitats interessades obrint l’oportunitat a que altres entitats i tipologia de projectes
inicialment no considerats, també puguin rebre finançament.
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L’activitat del Grup es va veure afluixada durant l’estiu, la Costa Brava és una zona
eminentment turística i durant els mesos de juliol, agost i setembre els possibles
beneficiaris van dedicar-se a la seva principal activitat econòmica.
Lamentablement la tornada a l’activitat després de l’estiu es va veure afectada per la
situació política que ha viscut Catalunya en el darrer trimestre del 2017 amb els
conseqüents fets:
Demora de la publicació de l’Ordre de Bases Reguladores i de la primera
convocatòria d’ajuts (prevista al mes de juliol pel setembre del 2017 i publicada
finalment el dia.
Demora en la previsió del cobrament de despeses justificació del funcionament
del grup durant el primer semestre del 2017, previstes per finals de setembre i
pagades finalment a data 18 de novembre de 2017.
Estat d’alerta de les entitats potencials de ser beneficiàries dels ajuts degut a la
incertesa política.
No assistència del Grup a compromisos de relacions com el Seminari de tardor
que va organitzar FARNET centrant-se en l’Aqüicutura (20 al 22 de novembre),
i com el 5è congrés de dones de la “Red Española de Mujeres del sector
pesquero” (21 de novembre de 2017).
No assistència a esdeveniment potencialment interessants per el desplegament
de l’EDLP del Grup i realitzar contactes internacionals per l’impuls de
l’economia blava al nostres territori:
o 12 i 13 d’octubre a Tallin. “Beyond 2020: Supporting Europe’s Coastal
Communities”.
o 29 i 30 de novembre a Nàpols. “UfM Regional Stakeholder Conference
on Blue Economy”.
Pèrdua de vol per assistir a la Fira Conxemar de Vigo el dia 4 d’octubre donat
que el dia 3 d’octubre va haver una aturada del país i conseqüent tall de
carreteres per poder arribar a l’aeroport.
Anul.lació de la Junta Directiva del mes de setembre.
Malgrat mantenir reunions amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims en la que
es transmetia missatges de tranquil.litat, internament l’engranatge del Grup es va
aturar per prudència pel que fa a realitzar despeses i a la presa de decisions importants
del grup i així consta en les actes de les Juntes Directives del (com per exemple, canvi
de seu social de l’Associació de Roses a Palamós, contractació de serveis externs de
comunicació interna i externa, assegurança civil, conveni amb la Confraria de Palamós,
etc.) però sí que es va continuar fent difusió i empoderant als socis i externs a
l’Associació a preparar la seva proposta tot i la incertesa i la manca de govern
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autonòmic des de l’aplicació de l’article 155 aprovat per el Senat espanyol el dia 27
d’octubre. La feina i les reunions realitzades amb els beneficiaries es recull en el punt 3
de la present memòria tècnica.
Finalment l’Ordre de Bases Reguladores dels Ajuts es van publicar el 21 de novembre
de 2017 (ORDRE APM/1124/2017, de 21 de novembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el
marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020) i la primera
convocatòria (RESOLUCIÓ ARP/2907/2017, d'11 de desembre, per la qual es
convoquen els ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc
del Fons Europeu Marítim i de la Pesca). Entremig de les dues publicacions es van
organitzar dues sessions informatives per incentivar als potencials beneficiaris a
preparar i concretar les seves propostes:
16 de desembre de 2017. Sessió informativa a la Confraria de Blanes
19 de desembre de 2017. Sessió informativa als Serveis Territorials de Girona
amb l’honorable assistència i participació del Dr. Sergi Tudel, Director General
de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i de la Sra. Itziar Segarra, Cap
de Servei de Foment d’Estructures Pesqueres.
Un cop publicada el dia 11 de desembre de 2017, la Gerent va assessorar i donar
suport tècnic als beneficiaris potencials per fomentar la implementació del
desenvolupament econòmic i social del territori en el marc de l’estratègia del GALP
Costa Brava i la seva capacitat d’elaboració de propostes.
El Grup d’Acció ja començava a generar suficient informació, notícies i documentació
per augmentar la visibilitat del grup i fos accessible als socis o entitats interessades i es
decideix de crear una pàgina web provisional a l’espera del disseny i la creació d’una
pàgina web encomanada a un proveïdor extern que estimem es faci pública a mitjans
de febrer del 2018. Aquesta web en versió beta consta d’una breu descripció de què
fem, qui som, on som i documentació necessària per els potencials beneficiaris.
En la Junta Directiva del dia 19 de juliol de 2017 es valora positivament la feina
realitzada per la Gerent dels primers 6 mesos de contracte i s’aprova per unanimitat
allargar el seu contracte 6 mesos més.
En la Junta Directiva del dia 17 de novembre es va decidir ampliar la pòlissa de crèdit
de 25.000,00 € amb l’entitat Caixabank donat que encara no s’havia fet efectiu el
pagament de les despeses justificades el mes de juliol. L’ingrés es va fer efectiu el dia
següent a la Junta Directiva, el dia 18 de novembre de 2017.
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3. DESCRIPCIÓ ACTIVITATS D’ANIMACIÓ I
DINAMITZACIÓ
3.1 Reunions mantingudes amb agents rellevants del
territori.
La metodologia de la Gerència és la que representa les fases de l’esquema següent:
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Les entitats amb les que s’ha realitzat reunions i trobades al llarg del segons semestre
del 2017 són les següents:
CONFRARIES DE PESCADORS:
i.

Palamós - estades setmanals – Fase etapa finalització de propostes.

ii.

Roses - trobades quinzenals – Fase etapa intermèdia de propostes..

iii.

L’Escala – trobada mensual – Fase etapa intermèdia de propostes.

iv.

Blanes: 3 trobades – Fase etapa intermèdia de projectes.

v.

L’Estartit: 1 trobada – Fase segon contacte.

vi.

El Port de la Selva: 2 trobades – Fase etapa finalització de propostes.
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vii.

Llançà: 2 trobades – Fase etapa finalització de propostes.

viii.

Cadaqués: 1 trobada – Fase primer contacte.

ix.

Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona – 3 trobades –
Fase intermèdia de propostes.

AJUNTAMENTS MUNICIPIS GALP COSTA BRAVA:
i.

Roses: Alcaldia i Regidoria Promoció Econòmica. 3 trobades - Fase
intermèdia d’elaboració de propostes.

ii.

L’Escala: Alcalde, Regidoria de Turisme i Medi Ambient – 3 trobades:
1. Ajuntament de l’Escala nou membre de la Junta Directiva des de
novembre després de la renúncia per motius polítics del Sr. Josep Maria
Cervera, alcalde del Port de la Selva.
2.

Fase etapa intermèdia projectes.

iii.

EMD Estartit i Ajuntament de Torroella de Montgrí: Presidència EMD i
Regidoria de Turisme – 3 trobades – Fase intermèdia d’elaboració de
propostes.

iv.

Tossa de Mar: Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica – 3 trobades –
Fase intermèdia d’elaboració de propostes.

v.

Blanes: Regidoria de Promoció Econòmica i Tinent d’alcalde – 1 trobada –
Fase primer contacte.

vi.

Llançà: Regidor de Turisme – Fase finalització de propostes – 3 trobades

vii.

Palamós: Alcaldia, Regidoria de Medi Ambient: 1 trobada – Fase segon
contacte.

viii.

Figueres: Regidoria Promoció Econòmica – 1 trobada – Fase primer
contacte.

CONSELLS COMARCALS:
i.

LA SELVA – Gerent – 2 trobades – Fase intermèdia elaboració de propostes.

ii.

BAIX EMPORDÀ – Regidoria de Turisme i AODL
intermèdia de propostes.

- 2 trobades - Fase

DIPUTACIÓ DE GIRONA:
i.

Diputat de Medi Ambient i tècnic de Medi Ambient – 1 trobada – Fase
segon contacte.

GENERALITAT DE CATALUNYA
i.

Director General de Turisme – 1 trobada – Fase contacte inicial (juntament
amb el Gerent del GALP TTEE).

ii.

Parc Natural del Baix Ter – 1 trobada – Fase contacte inicial.
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iii.

Serveis Territorials de Girona – 1 trobada – Reunió de treball amb la
Directora i els tècnics.

iv.

ECA Monells – 2 trobades – Fase finalització propostes.

v.

ECA Nàutico-pesquera: 1 trobada – Fase intermèdia de propostes.

vi.

Polítiques de Dones del DARP – 1 trobada – Fase inicial de propostes.

SECTOR ECONÒMIC:
i.

Pescadors de Roses, S.L –Gemma Gotanegra (Membre Junta Directiva) – 2
trobades – Fase finalització de propostes.

ii.

Estació Nàutica de Roses – Miquel Gotanegra (Membre Junta Directiva) – 2
trobades – Fase intermèdia de propostes.

iii.

Estació Nàutica de l’Estartit – 1 trobada – Fase intermèdia propostes.

iv.

Grenyal – 1 trobada – Fase finalització propostes.

v.

2 mes 2 creuers, S.L – 2 trobades – Fase finalització propostes.

vi.

Pescaplastik, S.L – 1 trobada – Fase finalització propostes.

vii.

Grenyal – aula gastronòmica – 2 trobades – Fase finalització propostes.

viii.

Federació activitats subaquàtiques – 2 trobades – Fase finalització
propostes.

ix.

Associació empresarial Monmar – 2 trobades – Fase finalització propostes.

x.

Associació Centre Turístics Subaquàtics – 1 trobada – Fase finalització
propostes.

xi.

Associació Armadors de la Confraria de Palamós – 1 trobada – Fase primer
contacte.

xii.

Dive Center Palamós – 2 trobades – Fase intermèdia propostes.

SECTOR SOCIAL:
i.

Fundació Promediterrània i Documare: 3 trobades – Fase finalització
propostes.

ii.

Associació Amics Illes Formigues: 3 trobades – Fase finalització propostes.

iii.

Fundació CRAM – 2 trobades – Fase finalització propostes.

iv.

Museu de l’Anxova i la Sal – 3 trobades – Fase finalització propostes.

v.

Maria Velasco - Audiovisual – 3 trobades – Fase finalització propostes.

vi.

Museu de la Cuina Catalana – 1 trobada – Primer contacte.

vii.

Submon (ORG) – 1 trobada – Fase finalització propostes.

ALTRES:
i.

GALP Terres Ebre – Gerent – 1 trobada – Fase intermèdia projectes
(Cooperació). Realitzada una trobada entre grups el dia 1 d’agost a Palamós
on es van assentar les bases de la cooperació entre ambdós grups.
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ii.

GAL ADRINOC – Tècnic – 1 trobada – Primer contacte per establir sinergies i
col·laboracions futures.

iii.

Xarxa Regional dels Grups d'Acció Local LEADER de Catalunya (ARCA) –
Gerent i President – Adhesió com a membre de l’Associació i assistència a
Assemblea General i altres actuacions en les que ens han convidat a
participar.

iv.

Turisme i desenvolupament local – DCB – 2 trobades – Fase finalització de
projectes.

v.

Universitat de Girona (UdG) – Director Campus sectorials, Vicerrector de la
UdG i investigadors – 3 trobades – Fase finalització de projectes.

vi.

Universitat de Barcelona (UB) – 1 trobada – Fase etapa intermèdia de
propostes.

vii.

Centre d’Estudis Avançats (CEAB – CSIC) – 1 trobada – Fase primer contacte.

S’adjunta en l’Annex VIII la presentació usada per la gerent per l’explicació del GALP
Costa Brava.

3.2 Assistència i participació en Jornades i seminaris.
1 d’agost – Primera trobada de Cooperació entre els grups d’Acció Local
Pesquer de Catalunya a Palamós.

6 de setembre – Assistència a la inauguració de la 21ª Mostra de Vi D.O.
Empordà a Figueres organitzada per l’Ajuntament de Figueres.
15 de setembre – Assistència a la Jornada Cooperar per un medi rural viu
organitzat a Barcelona per l’ARCA.
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5 i 6 d’octubre – Assistència al I Congreso Internacional. Pesca de bajo impacto,
pesca artesanal y pesca de pequeña escala de Conil de la Frontera.
20 d’octubre - Assistència a la Jornada Dones rurals i pesqueres organitzada a
Barcelona per el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat de Catalunya.
8 al 11 de novembre – Assistència al 3r Seminari de Comunitats de
Desenvolupament Local a Hungria.
29 de novembre: Assistència a les II Jornades de finançament alternatiu i noves
tecnologies financeres organitzades per l’Ajuntament de Figueres.
16 i 19 de desembre: Organització de Sessions informatives sobre els Ajuts pel
desenvolupament local participatiu del territori GALP Costa Brava.
http://bit.ly/2Dypr7C (Número assistents: 40 en total)
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3.3 Aparicions en premsa, televisió, xarxes socials,
etc.
Premsa:
1 d’agost 2017: Trobada de Cooperació entre els dos Grups d’Acció Local Pesquer
de Catalunya a Palamós (Annex IX. Recopilació de notícies esdeveniment).
28 de novembre 2017: Diari Empordà (Annex X)
Televisió:
1 d’agost 2017: Trobada de Cooperació entre els dos Grups d’Acció Local Pesquer
de Catalunya a Palamós http://bit.ly/2Du43kP
29 d’agost 2017: Entrevista al programa País Km0. http://www.xiptv.cat/pais-km0/capitol/capitol-49-roses
Xarxes socials:
Instagram: 91 posts
Twitter: 485 twits
16

Altres:
Informació del GALP Costa Brava en la pàgina web de la Red Española de Grupos de
Pesca. http://bit.ly/2tuReg8
Informació del GALP en la pàgina web de l’Associació d’Iniciatives Rurals (ARCA)
http://www.desenvolupamentrural.cat/gals/15
Publicació d’una fitxa resum del GALP Costa Brava amb els principals objectius de
Cooperació amb altres GAL o GALP tant a nivell nacional com internacional. Tríptic
realitzat en 3 idiomes (anglès, català i castellà) (Annex XI). En breu també en
francès.
Mensualment s’informa a l’ARCA de la relació d’activitats que organitza el GALP
Costa Brava i es dóna difusió en la seva web i xarxes socials. Qualsevol notícia que
el GALP Costa Brava publica, ells li donen difusió usant les seves vies de
comunicació digital.
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3.4 Projectes duts a terme pel grup.
Realització d’entrevistes a Pescadors de les Confraries de Pescadors:
o 25 de setembre: Joves Armadors de Palamós a punt de sortir a la mar
(Annex XII).
Presentació per part del GALP Costa Brava d’un projecte a la Convocatòria 2017 del
programa PLEAMAR de la Fundación Biodiversidad.
Títol: “La preservación del medio marino y los recursos pesqueros por los
pescadores de la Costa Brava”. Pressupost del projectes: 59.000 euros.
Estat: desestimat.
Ateneu Cooperatiu de les Terres de Girona:
o ORDRE TSF/234/2017 de 13 d’octubre que regeixen la convocatòria de
subvencions per a projectes de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes
Aracoop, per al foment de l’Economia Social i del cooperativisme.
o Participació com entitat del Cercle 2 – Est de l’Ateneu Cooperatiu de les
Terres Gironines juntament amb l’Ajuntament de Figueres i
l’Ajuntament de Calonge.
o Pressupost aprovat: 6.000,00 €
o Temporalització: 01/2018 – 12/2018
o Les actuacions s’emmarquen en els eixos B, C i D i es descriuen a continuació:

Eix B) Accions de suport a la creació i desenvolupament de
cooperatives i societats laborals i inserció laboral en empreses
de l'economia social i cooperativa.
Eix B1b – Organitzar un taller
Eix B1c – Organitzar dues sessions col.lectives i una sessió
d’acompanyament expert individual.
Eix B2 – Amb el suport tècnic identificar i fer anàlisi de
necessitats pel sector pesquer.
Eix C) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals
dirigida a les associacions i altres empreses.
Eix C1 – Organitzar un taller de sensibilització.
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Eix D) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals
per a la continuïtat d'empreses i/o entitats properes al
tancament d'activitat.
Eix D2 – Accions de sensibilització o dinamització.

Antoni Abad Mallol
President

Anna Masdeu Lalanza
Gerent

18
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ANNEXOS
Annex I – Actes reunions Junta Directiva
a) Acta reunió Junta Directiva celebrada el dia 19 de juliol de 2017
b) Acta reunió Junta Directiva celebrada el dia 17 d’octubre de 2017
c) Acta de reunió Junta Directiva celebrada el dia 16 de novembre de 2017
d) Acta reunió Junta Directiva celebrada el dia 20 de desembre de 2017
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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ GALP COSTA BRAVA, CELEBRADA A L’ESCALA
EL DIA 19 DE JULIOL DE 2017

A l’Escala, a les 9:30h del 19 de juliol de 2017, a la Sala de reunions de la Confraria de
Pescadors de l’Escala, es reuneix en sessió ordinària i sota la Presidència del senyor Sr. Miquel
Martí Llambrich en substitució del Sr. Antoni Abad Mallol per absència justificada, amb
l’assistència de la gerent Anna Masdeu i amb l’assistència dels membres que s’indiquen a
continuació, actuant com a Secretària la senyora Cristina Mañas.

Assistents:
Gemma Gotanegra
Miquel Martí

S’excusen:
Eusebi Esgleas
Pere Estradera
Josep Maria Cervera
Miquel Gotanegra
Oriol Blanes
També la Sra. Trini Agúndez assisteix a la reunió.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la reunió de la Junta anterior.
2. Aprovació estat de comptes:
a. Situació econòmico – financera de l’Associació
b. Balanç de situació i comptes de resultats.
3. Aprovació contractació d’auditor extern.
4. Aprovació Memòria Tècnica del primer semestre i del compte justificatiu de despeses
auditats.
5. Proposta d’al·legacions, si escau, de l’esborrany d’Ordre de Bases Reguladores i la seva
aprovació.
6. Aprovació del règim intern amb les aportacions dels membres de la Junta per
presentar en Assemblea General.
7. Proposta i aprovació modificació EDLP per adaptar-la al conveni signat el dia 8 de juny i
a les noves propostes de la Gerent.
8. Proposta modificació Estatuts Associació per aprovar en Assemblea General.
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9. Proposta i aprovació de l’ordre del dia de l’Assemblea General (28 de juliol de 2017).
a. Proposta renovació Junta Directiva.
b. Proposta i aprovació modificació EDLP per adaptar-la al conveni signat el dia 8
de juny i a les noves propostes de la Gerent.
c. Aprovació del règim intern amb les aportacions dels membres de la Junta per
presentar en Assemblea General.
d. Aprovació modificació Estatuts.
e. Aprovació Estat de comptes.
10. Continuïtat Gerent.
11. Assumptes sobrevinguts.
12. Torn obert de paraules.
Obre la reunió el President donant la benvinguda als assistents.

1. Aprovació acta de la reunió de Junta anterior.
S’aprova l’acta de la reunió anterior amb les següents correccions:
Data de la reunió: 28/07/2017.
Afegir l’excusa del Sr. Miquel Martí.
En el punt 2 de l’ordre del dia: Presentació de la proposta de la comissió tècnica
valoració de projectes, es corregeix que els membres que en formin part seran:
Gemma Gotanegra, Miquel Martí, i Cristina Mañas. Conjuntament amb la Gerent
del GALP Costa Brava, Gerent GALP Terres de l’Ebre i un membre de
l’administració (sense vot). Tots els integrants d’aquest equip participaran
indistintament en les valoracions de tots els projectes que es presentin al GALP
Costa Brava.

2. Aprovació estat de comptes del GrupLa Gerent explica la situació econòmica del Grup segons el compte de sumes i saldos entregat
a tots els assistents, en el que es pot observar totes de les despeses i ingressos del Grup.
Es destaca que d’aportacions de socis hi ha 7.000€, es considera que en aquest punt si haurà
d’abocar més esforços per millorar aquests ingressos.
El total de despeses han estat de 38.000€ repartides en diferents partides.
Es comunica que segons informació del Departament de Pesca de la Generalitat la data
prevista de pagament de la bestreta és el 31/07/2017.
A continuació s’explica el compte de pèrdues i guanys amb un resultat negatiu de 31.406,46 €
i balanç de situació un actiu i passiu de -23.509,03€.
S’aproven el comptes per unanimitat i s’adjunten els documents en aquesta mateixa acta.
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3. Aprovació contractació d’auditor extern.
Segons la clàusula desena del conveni signat amb la Generalitat amb data 9 de juny, un
auditor extern ha de certificar que les despeses que es presenten a la Generalitat per
justificar el funcionament del grup durant aquest primer semestre s’adeqüin als
requeriments.
Per procedir a aquest punt i arribar a temps per la seva justificació que finalitza el 31
de juliol, s’ha hagut de contractar els serveis d’un auditor extern, Cataudit, S.L. El cost
aproximat d’aquest servei serà d’uns 900 euros sense IVA.

4. Aprovació Memòria Tècnica del primer semestre i del Compte Justificatiu de despeses
auditats.

La Gerent presenta el compte justificatiu (la memòria econòmica) per la justificació de
despeses de funcionament i animació del Grup que es presentarà a la Generalitat com
a màxim el 31 de juliol. El total de despeses que es justifiquen en aquest període
ascendeix un import de 39.702,07€. Si estan correctament justificades, la Generalitat
retornarà al GALP l’import.
La Gerent presenta la Memòria Tècnica amb la descripció de les activitats que s’han realitzat
des de l’aprovació del funcionament del Grup i que s’entregarà per justificar les despeses
S’aprova la memòria tècnica per unanimitat.

La documentació exigida segons els conveni signat amb la Generalitat per justificar el
pagament del total de les despeses juntament amb la Memòria Tècnica es presentarà
entre divendres (21 de juliol) i dilluns (24 de juliol).
5. Proposta d’al·legacions, si escau, de l’esborrany d’Ordre de Bases Reguladores i la seva
aprovació.

S’enviarà l’Ordre de Bases Reguladores a tots els membres de la Junta per fer les
aportacions que es creguin convenients per ser recollides com a màxim el divendres 21
de juliol. El termini per presentar al·legacions a la DGPAM és el dia 31 de juliol.
6. Aprovació del règim intern amb les aportacions dels membres de la Junta per
presentar en Assemblea General.
S’aprova el règim intern elaborat per en Pere Sunyer & Montoro advocats per unanimitat. Es
presentarà a l’Assemblea del dia 28 de juliol per la seva aprovació.
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7. Proposta i aprovació modificació EDLP per adaptar-la al conveni signat el dia 8 de juny i
a les noves propostes de la Gerent.
En el Conveni signat el dia 9 de juny es va publicar el pla financer definitiu del GALP COSTA
BRAVA per el període 2014-2020, conseqüentment l’EDLP vigent i aprovada el dia 5 de
desembre s’ha d’actualitzar segons la Clàusula Vuitena de l’esmentat conveni. Aquesta
sol·licitud de modificació ha d’estar motivada i la DGPAM l’ha d’autoritzar.
Donat que la modificació del Pla Financer de l’EDLP s’ha de realitzar i havent detectat
limitacions en el Pla d’Acció de l’EDLP aprovada el desembre del 2016 limitacions per accedir a
finançament possibles projectes que poden ser d’interès pel sector pesquer gironí i altres
entitats locals del territori GALP que poden ser beneficiàries, es presenta a la Junta una
proposta de modificacions (s’adjunta document) a sol·licitar a la DGPAM per la seva aprovació
agrupats en:
Pla d’Acció: eixos estratègics i línies d’acció.
Pla de finançament. Distribució del pressupost i % de finançament de cada eix amb la
següent proporció:
o Eix 1: 40%
o Eix 2: 20%
o Eix 3: 20%
o Eix 4: 20%
Disposicions de seguiment i avaluació.

S’aproven les modificacions per unanimitat.
Aquest document es facilitarà als socis per ser aprovat en la propera Assemblea
General del 28 de juliol.
8. Proposta modificació Estatuts Associació per aprovar en Assemblea General.
Es recullen les modificacions aprovades per Junta Directiva i recollides en acta el 17 de
novembre del 2016 i es proposen de noves:
1. Article 18 punt 4 de l’article 18 substituir “la delegació de vot i la representació només
es podran dur a terme per altra persona representant del mateix sector dels establerts
en l’article 5” per el text: “la delegació de vot i la representació només es podran dur a
terme per altra persona representant del mateix sector dels establerts en l’article 8”.
2. Article 20 punt II) en que s’anomena l’article 28 i hauria de ser l’article 33.
3. Article 15 punt 2. Substituir 15 dies per 10 dies naturals abans de la data de la reunió.
4. Article 15 punt 5. Substituir cinc dies abans per tres dies abans.
S’aprova per unanimitat la seva modificació i es presentarà en l’Assemblea del 28 de juliol.
9. Proposta i aprovació de l’ordre del dia de l’Assemblea General (28 de juliol de 2017).
S’aprova per unanimitat.
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10. Continuïtat Gerent.
Es fa valoració de feina realitzada per la Sra. Anna Masdeu Lalanza com a Gerent del GALP
Costa Brava i tots els assistents coincideixen en una valoració molt positiva. El que més es
valora és la seva implicació i integració en el Grup i sobretot en el Sector Pesquer. S’ha
complert amb èxit els objectius de la primera fase com a Grup d’Acció Local Pesquer.
S’aprova donar continuïtat al contracte temporal de la Sra. Anna Masdeu amb el màxim de
temps que permeti la normativa laboral en relació als contractes temporals. S’acorda parlar
amb la Gestoria per portar a terme els tràmits necessaris.
1. Assumptes sobrevinguts.
La Gerent presenta la possibilitat de participar en el Festival White Summers per fer una mica
de difusió del Grup d’Acció Local. El cost aproximat per participar durant 1 dia fent 2 activitats
showcooking amb degustació amb la contractació d’un cuiner i professor d’EUHT de Girona,
l’Oriol Blanes, seria d’un 1500 €.
En Miquel Martí comenta que fer una actuació de difusió requereix que pengi d’un pla
estratègic que doni coherència al grup, que no es vegi com una acció puntual sense contingut.
Paral·lelament comenta l’elevat cost i que es podria negociar donat que el Festival s’ha de
dotar de contingut. Si ens arreglen el preu per participar (500 euros) i ens donen entrades als
membres de la Junta es podria participar. La Cristina Mañas comenta que és una Festival
important en la zona i que podria existir la possibilitat de participar d’una altra manera. Es
valorarà de nou la participació en l’esdeveniment.
I sense cap més tema per tractar a les 12:30 s’aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta acta
signada pel President i la Secretaria.

Antoni Abad i Mallol

Cristina Mañas Mañas
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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ GALP COSTA BRAVA, CELEBRADA A ROSES
EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2017

A Roses, a les 9h del 16 novembre de 2017, a la Sala de reunions de la Confraria de Pescadors
de Roses, es reuneix en sessió ordinària i sota la Presidència del Sr. Antoni Abad Mallol, amb
l’assistència de la gerent Anna Masdeu i amb l’assistència dels membres que s’indiquen a
continuació, actuant com a Secretària la senyora Cristina Mañas.

Assistents:
Gemma Gotanegra
Pere Estradera
Xavier Domènech
Eusebi Esgleas
Trinidad Agúndez

S’excusen:
Josep Maria Cervera
Oriol Blanes
Miquel Martí
Miquel Gotanegra

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la reunió de la Junta anterior.
2. Situació cobrament de despeses de funcionament del primer semestre.
3. Situació publicació primera convocatòria de projectes de desplegament de l’EDLP –
proposta avís socis de la situació de la mateixa.
4. Aprovació establir conveni entre la Confraria de Palamós i el GALP i trasllat seu social a
la Confraria de Palamós.
5. Proposta projectes de Cooperació amb altres GALP i GAL
a. ADRINOC – GALP COSTA BRAVA
b. GALP TTEE – GALP COSTA BRAVA
c. GALPs Mediterrani Nord-Occidental
d. GALP Costa Brava i Pays Pyrénées –Méditerranée
(https://www.payspyreneesmediterranee.org/)
6. Proposta participació en projecte amb Ateneu Cooperatiu de Girona – visibilitat a les
Confraries com ens d’economia social i activitats de formació i assessorament a
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pescadors i confraries en àmbits de cooperativisme i economia social. Possibilitat de
participar amb pressupost de 6.000 euros per la seva execució durant l’any 2018.
7. Assumptes sobrevinguts.
8. Torn obert de paraules.
Obre la reunió el President donant la benvinguda als assistents.

1. Aprovació acta de la reunió de Junta anterior.
S’aprova l’acta de la reunió anterior.

2. Situació cobrament de despeses de funcionament del primer semestre.
La Gerent explica que la Direcció General de Pesca ha informat de que el pagament està
previst pel dia 15 de novembre.
S’espera que entre avui i demà tindrem els diners abonats en el compte.
3. Situació publicació primera convocatòria de projectes de desplegament de l’EDLP –
proposta avís socis de la situació de la mateixa.
La Gerent explica que la convocatòria es troba al Ministeri pendent de signar.

El Sr. Esgleas manifesta la seva preocupació pel futur del sector pesquer fent
referència a la disminució d’embarcacions en els últims anys.
El Sr. Domènech comenta que seria molt interessant portar a terme un projecte en
benefici de totes les confraries.
La Secretària explica que es va mantenir una reunió amb el Consell Comarcal del Baix
Empordà i es va oferir la possibilitat d’encarregar al GALP un projecte amb l’objectiu
d’efectuar un inventari del patrimoni cultural marítim de tota la Costa Brava. Es podria
fer un tipus de conveni amb el Consell Comarcal, el qual es faria càrrec de les despeses
del projecte.
També el mateix Consell Comarcal ens va presentar un esborrany de projecte que el
sol·licitaran en la primera convocatòria d’ajut. Aquest projecte té l’objectiu
d’identificar les necessitats dels diferents actors comercials del sector pesquer.
La Gerent està contínuament visitant diferents entitats per tal de afavorir la sol·licitud
de projectes interessants pel sector.
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4. Aprovació establir conveni entre la Confraria de Palamós i el GALP i trasllat seu social a
la Confraria de Palamós.

S’aprova canviar la seu social del GALP Costa Brava a Palamós, però el conveni es deixa
per més endavant quan la situació econòmica del grup sigui més estable.
5. Proposta projectes de Cooperació amb altres GALP i GAL
a. ADRINOC – GALP COSTA BRAVA
b. GALP TTEE – GALP COSTA BRAVA
c. GALPs Mediterrani Nord-Occidental
d. GALP Costa Brava i Pays Pyrénées –Méditerranée
(https://www.payspyreneesmediterranee.org/)

La Gerent motiva a buscar altres vies de dinamització del territori i captar finançament
fora de les convocatòries pròpies dels GALP. Tenim possibilitat de fer col·laboracions
en projectes europeus.
Existeix l’oportunitat de cooperar amb ADRINOC a partir de les partides de cooperació.
També, es pot cooperar amb el GALP TTEE portant a terme un projecte estratègic de
les dues zones catalanes.
En l’Alimentària’18 es vol fer un acte conjunt amb els grups de la Mediterrània Nord
Occidental per tal de potenciar les espècies menys valorades.
La Gerent va tenir contactes amb la Gerent de Pays Pyrénées i existeix la possibilitat de
programar una trobada conjunta.
6. Proposta participació en projecte amb Ateneu Cooperatiu de Girona –
visibilitat a les Confraries com ens d’economia social i activitats de formació i
assessorament a pescadors i confraries en àmbits de cooperativisme i
economia social. Possibilitat de participar amb pressupost de 6.000 euros per la
seva execució durant l’any 2018.
A través del fons europeu per les economies socials les confraries es podrien beneficiar
d’ajuts per fomentar l’economia social.
La Gerent va assistir a una reunió amb els representants de l’Ateneu i se la va informar
de les diferents possibilitats.
Com a GALP ja es pot iniciar un projecte en el que hi ha un pressupost de 6.000€.
Aquest projecte depèn de Benestar i Família. S’aprova la participació del grup en
aquest projecte.
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7. Assumptes sobrevinguts.
Per acabar la Gerent explica l’informe de la Gerent que s’adjunta amb la present.
I sense cap més tema per tractar a les 11h s’aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta acta
signada pel President i la Secretaria.

Antoni Abad i Mallol

Cristina Mañas Mañas
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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ GALP COSTA BRAVA, CELEBRADA A ROSES
EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2017

A Roses, a les 12h del 20 de desembre de 2017, a la Sala de reunions de la Confraria de
Pescadors de Roses, es reuneix en sessió ordinària i sota la Presidència del Sr. Antoni Abad
Mallol, amb l’assistència de la gerent Anna Masdeu i amb l’assistència dels membres que
s’indiquen a continuació, actuant com a Secretària la Sra. Cristina Mañas.

Assistents:
Gemma Gotanegra
Pere Estradera
Xavier Domènech
Eusebi Esgleas
Miquel Martí

S’excusen:
Josep Maria Cervera
Oriol Blanes
Miquel Gotanegra

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la reunió de la Junta anterior.
2. Situació publicació primera convocatòria de projectes de desplegament de l’EDLP.
Valoració sessions informatives difusió (16 i 19 de desembre).
3. Aproximació llista de projectes.
4. Renovació membres Junta Directiva.
5. Proposta i acord nova Assemblea Ordinària, calendari de reunions de Junta Directiva
de l’anualitat 2018.
6. Informe activitats realitzades pel grup.
7. Assumptes sobrevinguts.
8. Torn obert de paraules.
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Obre la reunió el President donant la benvinguda als assistents.

1. Aprovació acta de la reunió de Junta anterior.
Es llegeix l’acta de la reunió anterior i s’aprova.
El Sr. Esgleas proposa que es faci un estudi del que paguen les diferents confraries de l’IBI.
2. Situació publicació primera convocatòria de projectes de desplegament de l’EDLP.
Valoració sessions informatives difusió (16 i 19 de desembre).
La Gerent explica que no ha estat fàcil programar i executar les jornades formatives sense la
convocatòria publicada. L’assistència a les dos jornades no ha estat massa exitosa, tant en la
jornada de Blanes com en la de Girona hi van assistir unes 20 persones. Sobretot representants
d’empreses intermediàries, amb possibilitat de ser contractades pels beneficiaris en cas de
presentar projectes.
La Gerent informa que en la sessió de Girona la Cap de Servei de Foment d’Estructures
Pesqueres va comentar que la data límit per l’execució dels projectes serà fins el 31 d’octubre.
Data que no es va comunicar prèviament als Gerents dels dos GALPs de Catalunya.
S’espera que la publicació de la convocatòria sigui el dia 21 de desembre.
3. Aproximació llista de projectes.
La Gerent explica que aquest llistat es passarà més endavant.
4. Renovació membres Junta Directiva.
La Gerent explica que l’alcalde de Port de la Selva ha presentat la seva renúncia a seguir
formant part de la Junta Directiva, sense possibilitat de poder tenir un substitut del mateix
Ajuntament. Per l’explicat, s’ha proposat a l’alcalde de l’Escala, el Sr. Víctor Puga el qual ha
respòs positivament.
També s’explica que les entitats, Escola d’Hosteleria de Girona i Estació Nàutica de Roses se les
informarà que han de presentar nou representant o renunciar a formar part de la Junta.
S’exposa que després d’una visita de la Gerent a la Universitat de Girona, s’han interessat pel
GALP Costa Brava el Vicerrector de Planificació i Innovació de l’empresa, el Sr. Ramon Moreno
i el Cap de Planificació i Avaluació, el Sr. Josep Gómez. Han expressat la seva voluntat
d’implicació al GALP Costa Brava.
S’acorda que es faci una petició per escrit demanant-los que formin part de la Junta Directiva
amb un representant amb una visió objectiva i transversal del global de la UdG.

5. Proposta i acord nova Assemblea Ordinària, calendari de reunions de Junta Directiva
de l’anualitat 2018.
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Es proposa que la pròxima reunió de Junta Directiva sigui el dia 11 de gener de 2018 per
l’aprovació de les despeses de funcionament executades durant aquest segon semestre i la
corresponent Memòria tècnica d’activitats del GALP Costa Brava.

6. Informe activitats realitzades pel grup.
S’adjunta el document corresponent.
7. Assumptes sobrevinguts.

No procedeix.
8. Torn obert de paraules.
I sense cap més tema per tractar a les 13.30h s’aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta acta
signada pel President i la Secretaria.

Antoni Abad i Mallol

Cristina Mañas Mañas
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Annex II – Acta Assemblea General (28/7/2017)
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ GALP COSTA BRAVA, CELEBRADA A GIRONA
EL DIA 28 DE JULIOL DE 2017
(ACTA NÚM: 2017/01/AG)

A Girona, a les 10h del 28 de juliol de 2017, a la Sala Carles Rahola dels Serveis
Territorials de la Generalitat de Catalunya a Girona, es reuneix en sessió ordinària i
sota la Presidència del senyor Antoni Abad i Mallol, actuant com a Secretària la
senyora Cristina Mañas Mañas, es reuneixen els membres integrants de l’Assemblea
que a continuació es relacionen:

Assistents, membres de l’Assemblea:
1

ABAD MALLOL, ANTONI

President

CLARET COMA, ANNA

Confraria de Pescadors de Roses
Federació Territorial de Confraries de
Pescadors de Girona
Associació Grup d'Acció Local Pesquer
Costa Brava
IRTA

2
3

DOMÉNECH VERNET, XAVI

Confraria de Pescadors de Blanes

Gerent

4

ESGLEAS PARÉS, EUSEBI

Patró Major
Vicepresident

5

FONT CERVERA, GEMMA

Confraria de Pescadors de Blanes
Associació Grup d'Acció Local Pesquer
Costa Brava
Associació Amics Illes Formigues

6

FONTDECABA BAIGES, JOAN

Confraria de Pescadors de Roses

Secretari

7

GÜELL GOU, ROSER

Confraria de Pescadors de l'Escala

Presidenta

8

HERRERO ARROYO, GONZALO

Director
Vocal

9

MAÑAS MAÑAS, CRISTINA

10

MARTÍ LLAMBRICH, MIQUEL

11

MORA, JOAN CARLES

Institut Escola d'Hosteleria i Turisme de
Girona
Associació Grup d'Acció Local Pesquer
Costa Brava
Confraria de Pescadors de Palamós
Associació Grup d'Acció Local Pesquer
Costa Brava
Fundació Promediterrània
Associació Grup d'Acció Local Pesquer
Costa Brava
Ajuntament de Llançà

Investigadora

Vocal

Gerent
Secretària
Director
Vocal
Regidor d’Obres,
Serveis,
Infraestructures,
Turisme, Comerç,
Promoció
Econòmica
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12

PUJALS, Mª ÀNGELS

Ajuntament de Tossa de Mar

13

SUNYER BELLIDO, PERE

Confraria de Pescadors del Port de la Selva

Regidora de
Turisme
Secretari

Altres assistents:

2

1

BALTRONS, LLUÏSA

Ajuntament de Lloret de Mar

2

CAPELLÀ HEREU, JOSEP

3

GALVANY ROSELL, DAFNE

4

GESTI PERICH, JOSEP

5

GRASA COMAS, ANNA

DCB Turisme i Desenvolupament Local
Assessor Ajuntaments Torroella - l'Estartit i
Llançà
Ajuntament de Blanes
Regidora de
Promoció de la
Ciutat i Turisme
Consell Comarcal de la Selva
Cap de la unitat de
territori i turisme
Direcció General Pesca i Afers Marítims
Tècnica

6

MASDEU LALANZA, ANNA

7

PUJALS, Mª ÀNGELS

8

PUIGVERT, ALBERT

9

TERRADES, JORDI

Associació Grup d'Acció Local Pesquer
Costa Brava
Ajuntament de Tossa de Mar
ARCA - Associació d'Iniciatives Rurals de
Catalunya
ADRINOC - Associació per al
Desenvolupament Rural Integral

Regidora de
Serveis Centrals
Director

Gerent
Regidora de
Turisme
Gerent
Gerent

Excusen la seva presència:
1. Pere Estradera – Patró major Confraria de Pescadors de l’Estartit i Tresorer
Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
2. Josep Maria Cervera – Alcalde del Port de la Selva i vocal de l’Associació Grup
d’Acció Local Pesquer Costa Brava
3. Miquel Gotanegra – Empresari i vocal Associació Grup d’Acció Local Pesquer
Costa Brava
4. Gemma Gotanegra – Empresària i vocal Associació Grup d’Acció Local Pesquer
Costa Brava
5. Josep Lluís– Patró Major Confraria de l’Escala
6. Trinidad Agúndez – Secretària Confraria de Pescadors de l’Escala
7. Sílvia Clavaguera – Secretària Confraria de Pescadors de Cadaqués
8. Rafel Borràs – Secretari Confraria de Pescadors de Llançà
9. Carles Font – Federació Activitats Aquàtiques
10. Francesc Gal·lí: Consell Comarcal del Baix Empordà
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11. Ramon Peña – Associació Amics de les Illes Formigues
12. Marta Rodeja – Ajuntament de l’Escala
13. Àngel Rodríguez – Ajuntament de l’Escala
Obre la reunió el President donant la benvinguda als assistents.
El Sr. Abad dóna la paraula a la Sra. Masdeu la qual fa un breu resum del cronograma
de l’estat de l’art del grup 2016-2017.
Destaca:
• Juny 2017: Signatura Conveni de col·laboració entre el GALP i el DARP:
reajustament pressupostari, funcions encomanades al GALP,
compromisos i responsabilitats.
• Juliol 2017: Criteris de valoració dels projectes.
• Juliol – Agost 2017: Col·laboració en elaboració Ordre de Bases
A continuació s’inicien els punts a tractar segons l’ordre del dia de la convocatòria
prèviament comunicada als assistents.

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
No es fa necessària la lectura de l’acta al ser notificada i llegida pels membres
assistents.
S’aprova per unanimitat l’acta de la última reunió d’Assemblea.

2. Llista de socis actualitzada.
La Gerent informa que en l’actualitat el número de d’entitats que formen part de
l’Associació GALP Costa Brava és de 13 i detalla el nom de cadascuna d’elles i es
contemplen en aquesta acta:
1. Confraria de Pescadors de Blanes
2. Ajuntament del Port de la Selva
3. Confraria de Pescadors del Port de la Selva
4. Confraria de Pescadors de Palamós
5. Confraria de Pescadors de l'Escala
6. Fundació Promediterrània
7. Confraria de Pescadors de Roses
8. Pescadors de Roses, SL
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9. Federació Territorial de Confraries de Girona
10. Confraria de Pescadors de Cadaqués
11. Confraria de Pescadors de l'Estartit
12. Associació Amics de les Illes Formigues
13. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA)

3. Aprovació dels comptes de l’anualitat 2016 i pressupost del 2017.
La Sra. Masdeu fa una breu exposició dels comptes del grup de l’any 2016. Destaca que
el resultat del 2016 ha estat de -5.430,47€, condicionat bàsicament per pagaments de
factures a contractacions externes per la posada en marxa de l’Associació i elaboració
de l’EDLP.
Segons l’exposat s’aproven per unanimitat els comptes del 2016.
També s’informa que l’ordre de pagament la bestreta de 50.000 euros per part de la
Generalitat és pel 28 de juliol.
Tot seguit s’exposa el pressupost previst pel 2017, destacant que es disposa ingressos
de 83.750€ tenint en compte la quota dels socis, la bestreta i la pòlissa de crèdit.
S’informa que les despeses del funcionament del grup del primer semestre i
justificades a la Generalitat per el seu reintegrament han estat de 39.702,07€.
Les despeses del 2017 del GALP CB són per despeses de funcionament pel
desplegament de l’EDLP i per possibles projectes estratègics del grup.

4. Aprovació modificació de l’EDLP.
Per necessitats captades pel mateix grup ens les diferents visites mantingudes en les
diferents entitats que integren el territori del GALP CB, es creu necessari modificar els
punts dels eixos estratègics de l’EDLP per tal de poder donar cabuda al màxim de
projectes que el territori necessita per la seva dinamització.
La Sra. Mañas comenta que l’EDLP es va fer amb molt poc temps i després de la seva
presentació i havent pogut tenir més contacte amb tots els agents del territori
implicats, és fa necessari modificar-la per incentivar l’execució de projectes necessaris
pel territori.
La Sra. Masdeu fa una lectura de tots els punts dels eixos estratègics.
Després de l’exposició s’aprova per unanimitat la modificació de l’EDLP.
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També s’explica la modificació del pressupost de l’EDLP segons la resolució de la
Generalitat. El pressupost total per el GALP COSTA BRAVA és de 3.581.229,74€ fins el
20123.

5. Aprovació de la nova Junta Directiva i renovació inscripció al registre
d’entitats.
La Gerent explica que per motius laborals dos dels membres que formaven part de la
junta directiva varen manifestar la baixa com a membres de la Junta. Un dels membres
representava l’Escola d’Hosteleria de Girona i ha estat substituït pel Sr. Oriol Blanes,
professor la mateixa entitat. L’altre baixa ha estat l’entitat Universitat de Girona. En
aquest cas la Junta Directiva ha proposat ser substituïda per l’empresa Pescadors de
Roses, SL i com a representant la Sra. Gemma Gotanegra Pujol.
S’aprova per unanimitat la nova Junta Directiva i la renovació inscripció al registre
d’entitats.

6. Aprovació modificació Estatuts.
Es proposa la modificació dels Estatuts per dos motius:
ERRORS: Detectats a posteriori de la seva aprovació i aprovades les
modificacions per Junta Directiva (17/11/2016)
• Punt 4 de l’article 18 “la delegació de vot i la representació només es
podran dur a terme per altra persona representant del mateix sector
dels establerts en l’article 5” per el text: “la delegació de vot i la
representació només es podran dur a terme per altra persona
representant del mateix sector dels establerts en l’article 8”.
• Punt II) de l’article 20 dels Estatuts en que s’anomena l’article 28 i hauria
de ser l’article 33.
EFICIÈNCIA GESTIÓ DEL GRUP: Aprovades les modificacions per JD (19/07/17)
• Article 15 punt 2. Substituir 15 dies per 10 dies naturals abans de la data
de la reunió.
• Article 15 punt 5. Substituir cinc dies abans per tres dies abans.
S’aprova per unanimitat la modificació dels Estatuts.
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7. Aprovació del règim intern de l’Associació.
El document es va avançar a tots els membres assistents i tots ells estan d’acord amb
el seu contingut.
S’aprova per unanimitat el Règim intern de l’Associació
6

8. Actuacions primer semestre anualitat 2017 del Grup d’Acció Local Costa Brava
i properes actuacions.
La Gerent informa que properament es publicarà l’ordre de bases i la convocatòria
d’ajuts. Durant el mes de setembre es faran jornades informatives pel desplegament
de l’ordre de bases.
La Sra. Masdeu destaca que el Grup pot assessorar a tots els possibles beneficiaris.
Es destaca que l’objectiu principal del grup és crear cohesió territorial amb el sector
pesquer com a punta de llança.
El Sr. Abad comenta que s’ha d’evitar que no es presentin ajuts per desconeixement i
que es pot comptar amb la Gerent per resoldre qualsevol dubte.

9. Assumptes sobrevinguts.
En aquest punt no hi ha cap tema.

10. Precs i preguntes.
El Sr. Pere Sunyer en primer lloc felicita l’actuació de la Gerent i de la Junta i comenta
que observa un desajust dels membres de ple dret amb els que no. Proposa un pla
d’acció per formalitzar els integrants.
La Gerent li respon que el grup és obert i que el tràmit que proposa ja s’ha portat a
terme.
El President comenta que amb la bestreta es farà més comunicació.
El Sr. Josep Gesti pregunta si hi ha previsió de fer algun projecte paraigua de tota la
Costa Brava.
La Gerent li respon que la previsió hi és creant-se comissions de treball amb els socis
de l’Associació i la Secretària afegeix que és molt convenient que es faci un projecte
conjunt de tota la Costa Brava per enfortir el grup i evitar projectes aliens al GALP.
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Per últim, el Sr. Albert Puigvert felicita al grup per la feina feta i comenta que el 15 de
setembre es farà una trobada a Barcelona per explicar tots els projectes de cooperació
als que els assistents hi són convidats.
I sense cap més tema per tractar a les 11:30 h. s’aixeca la sessió de la qual s’estén
aquesta acta signada pel President, de tot el que jo Secretària en dono fe.
7

Vist i plau,
Cristina Mañas Mañas

Antoni Abad Mallol

Secretària

President
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
DE L'ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL PESQUER
(GALP) COSTA BRAVA

El present reglament de règim intern constitueix el desenvolupament
reglamentari de determinades matèries de les que els estatuts del GALP Costa Brava
conformen el marc regulador a tenir en compte com a instrument jeràrquic superior.
Aquest reglament de règim intern, ha estat aprovat en l’exercici de la facultat
que l’article 13, lletra h), dels estatuts, atribueix a l’assemblea general del GALP Costa
Brava.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Règim jurídic
L’Associació GALP Costa Brava, es regeix pels seus estatuts, pel present
reglament de règim intern, per quants acords siguin adoptats pels òrgans de govern de
l’entitat, i per totes aquelles normes que li siguin d’aplicació. El present reglament
desenvolupa els continguts recollits als estatuts del GALP Costa Brava i en cap cas
podrà ser interpretat o aplicat en contra de les seves disposicions.

Article 2.- Anagrama i logotips
L'anagrama, logotip o imatge corporativa del GALP Costa Brava seran aquells
que s’indiquin en el Manual d’Imatge Corporativa aprovat per la Junta Directiva. Els
socis podran fer-ne ús complint les directrius de l’esmentat manual

TÍTOL II
DE L’ADMISSIÓ DE MEMBRES
Article 3.- Dels membres
Podran ser membres associats del GALP Costa Brava les entitats i les persones
jurídiques que reuneixin les condicions exigides a l’article 7.1 dels estatuts.

Article 4.- Sol·licitud d’ingrés
Qualsevol sol·licitud d’ingrés al GALP Costa Brava haurà d’anar acompanyada
d’un aval favorable de dues Confraries de Pescadors que ja formin part de l’Associació i
d’un compromís o manifestació de voluntat de participació activa en la promoció i el
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desenvolupament local amb incidència en el sector pesquer, sota criteris de
sostenibilitat, de respecte al medi ambient, de cohesió territorial i de promoció de la
igualtat d’oportunitats, així com l’acceptació i el compromís d’abonament de les
quotes que en tot moment determini l’assemblea general mitjançant el gir de rebuts
bancaris.
Tanmateix, la sol·licitud haurà d’incorporar les dades d’identificació de la
persona o persones físiques, titular i substituta, que actuarà com a representant de
l’entitat sol·licitant d’ingrés al GALP Costa Brava.

Article 5.- Procediment d’admissió de membres del GALP Costa Brava
Tan bon punt sigui presentada una sol·licitud d’ingrés, la Junta Directiva del
GALP resoldrà sobre la seva admissibilitat, tenint cura de comprovar que l’entitat
sol·licitant acompleixi amb els requisits de representativitat de l’article 7.2 dels
estatuts, amb la seva pròpia normativa interna, especialment pel que fa a l’atribució de
competència de l’òrgan sol·licitant, amb el deure d’aportació del compromís de
participació activa i d’abonament de quotes, i amb la designació de representants
titular i substitut.
Acomplerts els requisits, la Junta Directiva resoldrà l’admissió del nou membre
sol·licitant, tot informant posteriorment a l’Assemblea General dins la propera sessió
que aquesta celebri.

TÍTOL III
SOBRE ELS ÒRGANS DE GOVERN I LA OFICINA TÈCNICA

Article 6.- Assemblea General. Votacions
Les votacions a les sessions d’Assemblea General es duran a terme a mà alçada,
excepte per aquelles matèries respecte de les quals les votacions siguin declarades
secretes. Es consideraran sempre com a votacions secretes les destinades a elegir els
membres de la Junta Directiva i demés càrrecs de representació. En qualsevol cas, si un
deu per cent dels membres presents sol·licita que la votació sigui secreta, la
presidència ordenarà que es dugui a terme mitjançant paperetes. A les votacions
secretes, el recompte de vots correspon al Secretari/a amb el suport de l’equip tècnic.

Article 7. El President
A més de les funcions que l’article 25 dels estatuts atribueix al president, li
corresponen també les següents:
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a) Ordenar pagaments.
b) Adoptar, en cas d’urgència, resolucions sobre matèries reservades a la Junta
Directiva, sense perjudici de la seva posterior ratificació en la següent sessió
que aquella celebri.
c) Exercir qualsevol altra funció que li sigui delegada per l'Assemblea General
o per la Junta Directiva, i qualsevol altra que no estigui expressament
reservada als òrgans col·legiats de govern

Article 8. La Junta Directiva
El Gerent del GALP Costa Brava participarà activament en les sessions de la
Junta Directiva, amb veu i sense vot, excepte quan el President disposi el contrari.
De les sessions que celebri la Junta Directiva, el Secretari aixecarà acta a on hi
figurarà el lloc i data de celebració, nom i cognoms de les persones assistents, una
breu descripció de les deliberacions, i l’expressió clara i precisa dels acords adoptats.
En situacions d’urgència, i quan es tracti de qüestions que no tinguin una
especial transcendència, la presidència podrà sotmetre a la Junta Directiva l’adopció
d’acords mitjançant sistemes telemàtics i/o d’aprovació per correu electrònic dels que
en quedi constància escrita. Es considerarà que l’acord es favorable si cap membre de
la Junta formula oposició en el termini fixat per la presidència. En cas d’oposició, la
qüestió serà sotmesa a la Junta presencial següent. Els acords presos per aquest
procediment s’incorporaran a l’acta de la sessió de la Junta següent.

Article 9. Oficina Tècnica del GALP. El Gerent
La direcció tècnica del GALP Costa Brava correspon al Gerent, qui tanmateix
serà responsable de la direcció i coordinació dels recursos humans del GALP, dels
recursos materials, de la coordinació general de les activitats del GALP i del suport
tècnic a la Junta.
D’acord amb el Tresorer, el Gerent assumirà la gestió econòmica i financera de
l’entitat i rebrà els poders de representació legal que la Junta consideri necessaris. La
Junta, en el marc de les seves atribucions, podrà delegar en el Gerent determinades
actuacions de representació pública. Sense una delegació expressa, s’entén que el
Gerent, amb caràcter general, pot també exercir funcions de representació pública del
GALP Costa Brava, sempre que es facin d’acord amb les potestats, decisions, directrius
i límits que estableixi la Junta, que supervisarà la seva actuació. El Gerent informarà
amb antelació al President de totes les actuacions de representació, així com dels seus
resultats.
Al Gerent li correspon la direcció i administració de l'entitat, sota el control i
dependència directa del President, i amb les atribucions següents:
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a) Execució dels acords de l'Assemblea General i Junta Directiva, d'acord amb les
instruccions del President.
b) Exercir la direcció del personal de l'entitat.
c) Assegurar la coordinació funcional amb les institucions i entitats que formen
part del GALP Costa Brava.
d) Dirigir i coordinar la gestió econòmica i administrativa del GALP Costa Brava
ajustant-se a les normes que la regeixen.
e) Animar, dinamitzar i implantar l’Estratègia de Desenvolupament Local
Participativa aprovada per l’Assemblea.
f) Dirigir i coordinar la comptabilitat de l’entitat.
g) Coordinar l’acció comunicativa i de relació amb la premsa.
h) Ordenar els pagaments que li corresponguin, segons el procediment de gestió.
i) Promocionar els programes, en tots els seus aspectes.
j) Elaborar la memòria anual d'activitats del GALP Costa Brava.
k) Preparar, tramitar i elaborar la proposta de resolució, i elevar a la Junta
Directiva els expedients d'ajuts, així com qualsevol altra documentació que li
sigui requerida.
l) Preparar i elaborar els informes i documents requerits per les distintes
administracions, amb el suport del personal de l'entitat i del que puguin
prestar-li entitats i membres del GALP.
m) Controlar, supervisar i certificar la finalització dels projectes presentats.
n) Qualsevol altra que li delegui el President o la Junta Directiva.

Article 10. Els tècnics del GALP Costa Brava
L’equip tècnic del GALP Costa Brava el formen professionals i persones
contractades per la Junta Directiva, actuant totes elles sota la direcció tècnica del
Gerent. La Junta Directiva o el Gerent podran delegar en els membres de l’equip tècnic
tasques de representació i interlocució del GALP Costa Brava, quan aquestes tasques
tinguin un abast exclusivament tècnic.

Article 11. Els Grups de treball
Els grups de treball o comissions, s’encarregaran de l’anàlisi i estudi de
temàtiques concretes, i es constituiran a proposta de la Junta Directiva o per iniciativa
d’un mínim de tres membres de l’associació GALP Costa Brava. Els grups de treball
designaran d’entre els seus membres un representant que regularment informarà a la
Junta Directiva de l’evolució dels treballs que dugui a terme.
La constitució dels grups de treball caldrà que sigui expressament aprovada per
la Junta Directiva, previ l’anàlisi de l’interès i idoneïtat de la matèria proposada com a
objecte d’estudi.
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Article 12. Iniciatives i activitats relacionades amb els fins de l’entitat
Qualsevol membre de l’associació podrà proposar a la Junta Directiva
l’organització o la participació del GALP Costa Brava en tota mena d’activitats
relacionades amb els fins de l’associació.
Les propostes caldrà que es dirigeixin al secretari/a de l’associació mitjançant
una sol·licitud en la que s’hi facin constar les característiques principals de l’activitat
proposada, la justificació del seu interès envers els fins de l’associació, el grau de
participació de l’associació i els recursos necessaris pel desenvolupament de l’activitat.
La Junta Directiva analitzarà les propostes, les resoldrà motivadament i
comunicarà per escrit al sol·licitant el sentit de la seva decisió .

Article 13. El règim de personal
El personal al servei del GALP Costa Brava gaudirà de les condicions
retributives, jornada laboral i vacances que en resultin del contracte i de les normes
d’aplicació segons el conveni vigent d’oficines i despatxos de la província de Girona, i
els dies festius ho seran en funció del municipi a on es trobi domiciliada la seu principal
de l’oficina tècnica del GALP.

TÍTOL III
SOBRE L’ADOPCIÓ D’ACORDS EN MATERIA DE FINANÇAMENT DE PROJECTES
Article 14. La presa de decisions
L'Assemblea General determinarà les directrius i estratègies que hauran de
definir les actuacions del GALP Costa Brava, així com el marc dels distints programes i
iniciatives aprovats per la Comissió Europea i pels organismes intermediaris nacional i
regional.
La Junta Directiva, d'acord amb les directrius de l'Assemblea General, actuarà
com a òrgan avaluador i decisori d’aprovació o denegació d'ajudes i actuacions.
L’Oficina Tècnica serà la responsable de la promoció i la captació de projectes
susceptibles de ser finançats, mitjançant campanyes de promoció i sensibilització.
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TÍTOL IV
RÈGIM D'AJUTS, PROCEDIMENT DE GESTIÓ, I GARANTIA
DELS PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

Article 15. Règim d’ajuts
Els ajuts i inversions gestionades pel GALP Costa Brava s'atendran a allò que en
tot moment disposin les normes aplicables de cadascun dels programes i iniciatives,
així com al procediment de gestió que determini l’òrgan convocant.

Article 16. Principis d’actuació
Per al compliment dels objectius del GALP Costa Brava i pel caràcter públic de la
majoria dels fons econòmics que gestioni, la seva actuació haurà de garantir els
següents principis:
a) Col·laboració amb els ciutadans en general i amb les entitats públiques o
privades del territori, pertanyin o no al GALP Costa Brava, així com amb les
altres associacions, grups d'acció local, etc.
b) Objectivitat o autolimitació de discrecionalitat, mitjançant la fixació prèvia dels
procediments de gestió i els criteris de valoració dels projectes i l'adequada
notificació de la resolució de la concessió o denegació als beneficiaris finals.
c) Imparcialitat, quant als membres de l'òrgan de decisió, que han d'abstenir-se
de participar en els debats i votacions d'aquells projectes en què tinguin un
interès directe o indirecte, per motius de titularitat, econòmics o societaris, de
parentiu fins a tercer grau civil per consanguinitat, afinitat o adopció, amistat
intima o enemistat manifesta.
d) Eficàcia, en quant a que els acords han d'orientar-se directament a la
consecució dels objectius del programa, quantificant les decisions i analitzantne les possibles causes.
e) Eficiència, per la qual, amb un menor cost, es contribueixi a un major benefici
social, en especial entre dones i joves, o a una major protecció del medi
ambient, a fi d'aconseguir la mínima proporció entre el rendiment o utilitat de
les inversions i les despeses de funcionament.
f) Transparència, materialitzada en absència d'acords i comptabilitat ocults;
sistema comptable permanentment actualitzat; expedients complets; signatura
per persona delegada en representació del càrrec de l'òrgan de decisió que
sigui al mateix temps preceptor de l'ajuda.
g) Publicitat, tant del règim d'ajudes com dels procediments de gestió i criteris de
valoració dels projectes, com de forma periòdica i no inferior a un semestre,
dels projectes seleccionats, inversions acceptades i subvencions concedides.
Així mateix, els beneficiaris finals publicitaran el projecte auxiliat mitjançant
plaques o cartells, adequats al cas.
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h) Concurrència, sense més limitacions que les que es derivin de la mateixa
convocatòria, tant pel que fa a la concessió d'ajudes com per a la contractació
per part del GALP Costa Brava de recursos humans o materials -excepte els d'ús
quotidià de petita quantia-, que siguin necessaris per a la formació d'un equip
tècnic i gerencial, pel seu funcionament ordinari i per a qualsevol altre estudi o
assistència tècnica.

TÍTOL VI
RÈGIM ECONÒMIC
Article 17. El patrimoni
A més de les contribucions econòmiques realitzables per tercers, el GALP Costa
Brava disposa d’un patrimoni integrat per les aportacions aprovades a l'empara de les
distintes iniciatives que es gestionin provinents de la Unió Europea, de l'administració
de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, de les entitats i corporacions locals , i dels
seus membres.

Article 18. El responsable econòmic financer
La gestió econòmica i financera del GALP Costa Brava es podrà exercir, a criteri
del Gerent, per una assessoria externa que durà a terme les funcions prèviament
definides per la Junta Directiva.

Article 19. Les quotes
Les organitzacions membres del GALP Costa Brava han de satisfer puntualment
la quota aprovada i designada. Correspon a la Junta Directiva, a traves del Tresorer,
proposar a l’Assemblea General quins hagin de ser els trams de quotes anuals que
corresponguin en funció dels paràmetres que la Junta Directiva consideri. Aquests
paràmetres podran ser revisats i modificats anualment per l’Assemblea General.
Excepcionalment, i per raons de solvència econòmica, la Junta podrà eximir,
transitòria i temporalment, de l’obligació d’abonament de la quota a qualsevol
membre que ho sol·liciti i ho motivi suficientment.

Article 20. Periodicitat de les aportacions
Les aportacions dels membres del GALP Costa Brava es faran efectives durant el
primer semestre de cada exercici mitjançant per un gir bancari emès per la tresoreria.
Les despeses financeres per retorn de l’import aniran a càrrec del membre del GALP
Costa Brava.
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Article 21. Comptabilitat
El GALP Costa Brava haurà de dur una comptabilitat independent per a
cadascun dels programes que gestioni i s’ajustarà a allò que estableix el Reial Decret
776/1998, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a
les entitats sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària.

Article 22. Balanç econòmic, auditat o visat
Anualment i abans del dia 30 de juliol de cada any el GALP Costa Brava
presentarà per a la seva aprovació la memòria o informe d’activitats, i el balanç
econòmic, auditat o visat.
S’entendrà per balanç, el balanç de situació, el compte de resultats i l’estat de
canvis en el patrimoni net, d’acord amb els models inclosos en el pla comptable,
segons la normativa vigent.
El GALP Costa Brava sotmetrà cada any els seus comptes a una auditoria
externa de professional inscrit en el registre oficial d’auditors de comptes.

Article 23. Autorització de despeses
Les despeses superiors a 1.500 euros caldrà que siguin prèviament autoritzades
per la Junta Directiva a partir de pressupostos lliurats per empreses que tinguin el seu
domicili social en un o altre dels municipis de l’àmbit territorial del GALP Costa Brava.
Les despeses superiors a 500 euros, seran autoritzades pel President, qui
periòdicament informarà a la Junta Directiva.

TÍTOL VII
NORMES DE DISCIPLINA SOCIAL

Article 24. Disciplina social dels membres del GALP Costa Brava
Els actes de les entitats membres o de llurs representants que siguin contraris
als estatuts, al present reglament, als acords vàlidament adoptats pels òrgans de
govern del GALP Costa Brava, així com a la resta de l’ordenament jurídic, i que
constitueixin infracció tipificada com a tal pel present reglament, seran sancionats
mitjançant un procediment que garanteixi suficientment el dret d’audiència i defensa
de l’interessat.
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Article 25. Infraccions disciplinàries
1. Són infraccions lleus:
a) No guardar discreció i reserva dels debats de l’Assemblea General.
b) Falta de consideració entre representants de membres del GALP.
c) Inassistència a sessions d'òrgans socials.
2. Són infraccions greus:
a) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
b) No guardar discreció del contingut dels debats de les sessions de la Junta
Directiva i dels Grups de Treball.
3. Són infraccions molt greus:
a) Difondre per qualsevol mitjà o transmetre el contingut del que debatin els
òrgans socials amb perjudici pel GALP Costa Brava o envers a qualsevol dels
seus membres.
b) Falta reiterada a les sessions dels òrgans als quals pertanyi, sense perjudici que
la falta d’assistència continuada a més de cinc sessions constitueixi renúncia al
càrrec i conseqüent cessament conforme a l’article 19.2.c) dels estatuts.
c) Realitzar actes o conductes amb incompliment de les obligacions inherents a la
condició de membre, així com de les inherents al càrrec per qual hagués estat
nomenat.
d) Infidelitat, frau o ocultació en el contingut d'estudis o projectes sotmesos a
concurrència i resolució del GALP Costa Brava
e) Falta de consideració envers el Gerent i la resta de personal laboral, assessor o
contractat del GALP Costa Brava.

Article 26. Règim sancionador
Les faltes lleus es sancionaran amb amonestació verbal o escrita; les greus amb
amonestació pública, suspensió de la condició de soci fins a un any, o amb sanció
econòmica de fins a 1.000 euros; les més greus, amb pèrdua de la condició de soci fins
a tres anys o amb caràcter definitiu. Per a la imposició de qualsevol sanció es tindrà en
compte el criteri de proporcionalitat entre la infracció comesa i el perjudici ocasionat.
Les faltes lleus prescriuran als dos mesos de ser comeses, les greus als sis , i les molt
greus a l'any. El procediment sancionador s'iniciarà per acord de la Junta Directiva, qui
d’entre els seus membres designarà un instructor.
La sanció que s’escaigui serà imposada per la Junta Directiva a proposta de
l’Instructor, i serà en tot cas recurrible en alçada i dins un termini de quinze dies a
comptar des de la notificació davant l’Assemblea General, la qual resoldrà amb
caràcter definitiu dins la primera sessió que aquesta celebri.
Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava - Moll Pesquer, s/n, 17480 Roses (Girona) – Tel. 659.68.54.00 – a/e: info@galpcostabrava.cat –
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El present Reglament de règim intern del GALP Costa Brava ha estat aprovat en
sessió de l’Assemblea General celebrada a Girona el dia 28 de juliol de 2017.
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Annex V: Estat de comptes anualitat 2016
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Annex VI: Estatuts de l’Associació Grup d’Acció Local
Pesquer Costa Brava
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Annex VII: Presentació Gerent en l’Assemblea General
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ASSEMBLEA GENERAL
ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ
LOCAL PESQUER COSTA
BRAVA

Girona, 28 de juliol de 2017

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior.
2. Llista de socis actualitzada.

3. Aprovació dels comptes de l’anualitat 2016 i pressupost del 2017.
4. Aprovació modificació de l’EDLP.

5. Aprovació de la nova Junta Directiva i renovació inscripció al registre
d’entitats.
6. Aprovació modificació Estatuts.
7. Aprovació del règim intern de l’Associació.

8. Actuacions primer semestre anualitat 2017 del Grup d’Acció Local
Costa Brava i properes actuacions.
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Precs i preguntes.

Assemblea General
5/12/2016

Incorporació
Gerent
21/02/17

Realització de
Reunions de Junta
Directiva (1/mes)

Cronograma estat de l’art del grup 2016 - 2017
Resolució
favorable a la
creació del Grup
28/10/2016

A DESTACAR:

• Juny 2017: Signatura Conveni de col.laboració entre el GALP i el DARP:
reajustament pressupostari, funcions encomanades al GALP,
compromisos i responsabilitats.
• Juliol 2017: Criteris de valoració dels projectes.

• Juliol – Agost 2017: Col.laboració en elaboració Ordre de Bases
Reguladors dels Ajuts

SETEMBRE 2017

2. Llista socis actualitzada
1. Confraria de Pescadors de Blanes
2. Ajuntament del Port de la Selva
3. Confraria de Pescadors del Port de la Selva
4. Confraria de Pescadors de Palamós
5. Confraria de Pescadors de l'Escala
6. Fundació Promediterrània
7. Confraria de Pescadors de Roses
8. Pescadors de Roses, SL
9. Federació Territorial de Confraries de Girona
10. Confraria de Pescadors de Cadaqués
11. Confraria de Pescadors de l'Estartit
12. Associació Amics de les Illes Formigues
13. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària

Actualitzat: 27 de juliol 2017

3. Comptes anualitat 2016

2016

-29.233,07
-29.233,07

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
a) Servicios exteriores

-28.806,47

-29.233,07

-426,60

6230 - Servicios profesionales independientes
6290 - Otros servicios

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-4,40

-4,40

15. GASTOS FINANCIEROS
b) Por deudas con terceros

-4,40
-29.237,47

-4,40

II) RESULTADO FINANCIERO
III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II)

-29.237,47

6690 - Otros gastos financieros

IV) RESULTADO DEL EJERCICIO 2016

B. ACTIVO CORRIENTE
II. Deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar

ACTIU
23.807,00

5.573,25
23.807,00

2016

3. Otras deudas a corto plazo

A. PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
VII. Resultado del ejercicicio
C. PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo

7.380,00

-5.430,47
-5.430,47
-5.430,47
11.003,72
7.380,00

3. Comptes anualitat 2016

3. Otros deudores

23.807,00

7.380,00

2016

4400 - Deudores

5510 - CTA Corriente soc. y administ.

PASSIU

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

-18.233,75
-18.233,75

3.623,72
3.623,72

5720 - Bancos e ins. créd c/c VIS. EURO

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores

338,72

5.573,25

4100 - Acreedores por prestaciones de servicio

TOTAL ACTIVO

3.285,00

5.573,25

4751 - Hacienda pública, acreedora

TOTAL PATRIMONI NETO Y PASIVO

3. Pressupost 2017
• Quotes socis: 8.750€

• Bestreta aprovada: 50.000€ (data prevista pagament 28/07/2017)
• Pòlissa de crèdit: 25.000€

PROJECTES
ESTRATÈGICS PEL
GALP

• Despeses de funcionament justificades Primer semestre: 39.702,07€

FUNCIONAMENT
DEL GRUP PER
DESPLEGAR
L’EDLP

Situació del GALP Costa Brava a 31 de juny de 2017: - 31.406,46€

4. Modificació EDLP

Punts modificats:
• 5. Pla d’Acció
• 6. Pla de finançament

4. Modificació EDLP – Pla d’Acció

4. Pla d’Acció – Eix Estratègic 1

4. Pla d’Acció – Eix Estratègic 2

2020

110.000,00 €

2021

500.000,00 € 364.983,79 € 2.864.983,79 €

110.000,00 € 66.245,95 €

TOTAL

2019

110.000,00 €

500.000,00 €

610.000,00 € 431.229,74 € 3.581.229,74 €

2023

2018

110.000,00 €

500.000,00 €

610.000,00 €

2022

110.000,00 €

500.000,00 €

610.000,00 €

2017

500.000,00 €

610.000,00 €

4. Modificació EDLP – Pla de finançament
CONCEPTES

0,00 €

610.000,00 €

716.245,95 €

100.000,00 €

Despeses
d'explotació, animació
100.000,00 €
i sensibilització
(25% total)

Execució operacions
desenvolupament
d'acord amb l'EDLP

DESPESES TOTALS

5. Nova Junta Directiva
Junta Directiva
President:
Antoni Abad Mallol
Sector pesquer // President Federació Territorial de Confraries de
Girona
Vicepresident: Eusebi Esgleas Pares
Sector pesquer // Patró Major Confraria de Pescadors de Blanes
Secretaria:
Cristina Mañas Mañas
Sector pesquer // Gerent Confraria de Pescadors de Palamós
Tresorer:
Pere Estradera Sagrera
Sector pesquer // Patró Major Confraria de Pescadors de l’Estartit
Vocal:
Miquel Martí Llambrich
Sector social // Director Fundació Promediterrània
Vocal:
Oriol Blanes Massana
Sector social //Professor Institut Escola d’Hosteleria i Turisme de
Girona
Vocal:
Gemma Gotanegra Pujol
Sector econòmic // Rble. Compres i logística Pescadors de Roses, S.L
Vocal:
Miquel Gotanegra Portell
Sector econòmic // President de la FOEG (Federació d’organitzacions
empresarials de Girona) i empresari.
Vocal:
Josep Maria Cervera Pinart
Sector públic // Alcalde del Port de la Selva

Article 8 dels
Estatuts.
Entitats
representatives dels
sectors

6. Modificació Estatuts
MODIFICACIONS D’ERRORS

Detectats a posteriori de la seva aprovació i aprovades les modificacions per Junta
Directiva (17/11/2016)
• Punt 4 de l’article 18 “la delegació de vot i la representació només es podran
dur a terme per altra persona representant del mateix sector dels establerts
en l’article 5” per el text: “la delegació de vot i la representació només es
podran dur a terme per altra persona representant del mateix sector dels
establerts en l’article 8”.
• Punt II) de l’article 20 dels Estatuts en que s’anomena l’article 28 i hauria de
ser l’article 33.

EFICIÈNCIA GESTIÓ DEL GRUP
Aprovades les modificacions per JD (19/07/17)

• Article 15 punt 2. Substituir 15 dies per 10 dies naturals abans de la data de
la reunió.
• Article 15 punt 5. Substituir cinc dies abans per tres dies abans.

7. Règim intern GALP Costa Brava

Document àgil per l’entitat,
per desenvolupar tot allò que
fa referència al funcionament
propi de l’associació de
forma més detallada recollit
als estatuts de forma més
genèrica.

1. Disposicions generals.
2. Admissió de membres.
3. Sobre els òrgans de govern i
l’oficina tècnica.
4. Sobre l’adopció d’acords en
matèria de finançament de
projectes.
5. Règim d’ajuts, procediment de
gestió, i garantia dels principis
d’actuació.
6. Règim econòmic
7. Normes de disciplina social

Animació i
dinamització de
l’EDLP en el
territori GALP
Costa Brava

8. Actuacions primer semestre 2017

Participació en la
gestió i control
dels ajuts a les
operacions de
desenvolupament

Foment de la
participació en
l’elaboració i
implementació de
l’EDLP

Promoure i executar
actuacions de posta
en valor del territori i
la zona pesquera

Assessorament i suport
tècnic als beneficiaris
potencials

Sensibilitzar tots els
agents territorials i
implicar-los en les
actuacions del GALP

8. Actuacions primer semestre 2017

Liderar i participar
en projectes de
Cooperació

Intregrar-se en les
xarxes GALP

Liderar i fomentar intercanvis
d’experiències, proporcionar
metodologies de treball i
d’intervenció

• Cocreació projectes amb els possibles beneficiaris
• Projectes propis del GALP i/o amb cooperació
amb altres entitats GALP/GAL

• Reunions i jornades de desplegament Ordre de
Bases i convocatòria pel territori
• Pla de comunicació del GALP

• Publicació Ordre de Bases i Primera convocatòria
d’ajuts de desplegament de l’EDLP – previsió
setembre del 2017

8. Properes actuacions
1

2

3

•
•

•
•

•

Confraries Pescadors
Tècnics
Ajuntaments,
Consell Comarcals i
Diputació
Investigadors
Ens. Privades
• Sector pesquer
• Sector turístic
• Sector comerç
• Sector nàuticoesportiu
Ens. Socials
• Culturals
• Naturals
• Locals

galpcostabrava
@galpcostabrava
@galpcostabrava

“A l’art tothom hi té part”

Moltes gràcies!

Contacte
info@galpcostabrava.cat
659.68.54.00
www.galpcostabrava.cat

Annex VIII. Presentació GALP del GALP Costa Brava.
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Presentació i objectius
del GALP COSTA BRAVA

Figueres, 15 de novembre de 2017

Territori GALP COSTA BRAVA

11 municipis amb
confraries de Pescadors
171.935 hab. (2015)
359,3 km2

de la Costa Brava i la seva

valor als municipis costaners

productes pesquers i afegir

sostenible, el foment dels

Treballar per la pesca

Associació GALP COSTA BRAVA

• Entitat sense afany de lucre,
reconeguda pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació per aplicar el
desenvolupament
local
participatiu en el marc del Fons
Europeu Marítim i de la Pesca a
Catalunya (FEMP) durant el
període 2014 – 2020.

comunitat local.

Associació GALP COSTA BRAVA

• Estrategia Local de Desenvolupament Participatiu (EDLP) aprovada
pel 28 d’octubre del 2016 pel Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

45%

Sector Privado

Sector Social

Sector Público

Sector Pesquero

• Representativitat sectorial de la Junta Directiva:
22%

22%
11%

• Incorporació Gerent a finals de febrer del 2017.

Junta Directiva
Junta Directiva
President:
Antoni Abad Mallol
Sector pesquer // President Federació Territorial de Confraries de
Girona
Vicepresident: Eusebi Esgleas Pares
Sector pesquer // Patró Major Confraria de Pescadors de Blanes
Secretaria:
Cristina Mañas Mañas
Sector pesquer // Gerent Confraria de Pescadors de Palamós
Tresorer:
Pere Estradera Sagrera
Sector pesquer // Patró Major Confraria de Pescadors de l’Estartit
Vocal:
Miquel Martí Llambrich
Sector social // Director Fundació Promediterrània
Vocal:
Oriol Blanes Massana
Sector social //Professor Institut Escola d’Hosteleria i Turisme de
Girona
Vocal:
Gemma Gotanegra Pujol
Sector econòmic // Rble. Compres i logística Pescadors de Roses, S.L
Vocal:
Miquel Gotanegra Portell
Sector econòmic // President de la FOEG (Federació d’organitzacions
empresarials de Girona) i empresari.
Vocal:
Josep Maria Cervera Pinart
Sector públic // Alcalde del Port de la Selva

Article 8 dels
Estatuts.
Entitats
representatives dels
sectors

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Federació Territorial de Confraries de Girona

Pescadors de Roses, SL

Confraria de Pescadors de Roses

Fundació Promediterrània

Confraria de Pescadors de l'Escala

Confraria de Pescadors de Palamós

Confraria de Pescadors del Port de Llançà

Ajuntament del Port de la Selva

Confraria de Pescadors de Blanes

Associats GALP COSTA BRAVA

9.

10. Confraria de Pescadors de Cadaqués
11. Confraria de Pescadors de l'Estartit
12. Confraria de Pescadors del Port de la Selva
13. Associació Amics de les Illes Formigues
14. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
15. Ajuntament de Llançà
15. Ajuntament de Roses (pendent aprovació en el ple de novembre)

Actualitzat: 14 de novembre 2017

Missió GALP COSTA BRAVA

Fomentar una activitat pesquera sostenible a partir de la
protecció del medi ambient i els recursos naturals tot
potenciant la comercialització dels productes com a pilar bàsic
de la viabilitat del sector, oferint suport als agents socials i
impulsant iniciatives que afegeixin valor als municipis i al
territori costaner.
Augmentar la visibilitat del sector, posar en valor la seva
importància, integrar-lo en el principal motor econòmic del
territori, el turisme, i donar suport a les iniciatives per al
manteniment, conservació i promoció del patrimoni cultural i
natural.
Fomentar la cohesió social, promocionar la igualtat entre
homes i dones, i facilitar la incorporació al sector de la gent
jove i les dones.

Visió GALP COSTA BRAVA

El GALP de la COSTA BRAVA vol ser un pilar bàsic
en el desenvolupament sostenible de la pesca a
la zona així com un instrument per a la promoció
i generació de valor en els productes i per la
conservació del patrimoni natural i cultural dels
municipis pesquers del territori GALP Costa
Brava

Animació i
dinamització de
l’EDLP en el
territori GALP
Costa Brava

Funcions GALP COSTA BRAVA

Participació en la
gestió i control
dels ajuts a les
operacions de
desenvolupament

Foment de la
participació en
l’elaboració i
implementació de
l’EDLP

Promoure i executar
actuacions de posta
en valor del territori i
la zona pesquera

Assessorament i suport
tècnic als beneficiaris
potencials

Sensibilitzar tots els
agents territorials i
implicar-los en les
actuacions del GALP

Funcions GALP COSTA BRAVA

Liderar i participar en
projectes de Cooperació
(nacional, transnacional i
internacionals)

Intregrar-se en les xarxes
GALP/GAL/CLLD –
ARCA/FARNET/REDFEP

Liderar i fomentar intercanvis
d’experiències, proporcionar
metodologies de treball i
d’intervenció

Capacitació als
promotors locals per
desenvolupar i dur a
terme les operacions

Funcions GALP COSTA BRAVA

Fer el seguiment de la
posada en pràctica de
l’EDLP i de les
operacions
subvencionables
durant la seva
execució

Proveir de suport
tècnic als promotors
de les operacions per
garantir que les
operacions s’ajustin a
l’EDLP

2020

110.000,00 €

2021

500.000,00 € 364.983,79 € 2.864.983,79 €

110.000,00 € 66.245,95 €

TOTAL

2019

110.000,00 €

500.000,00 €

610.000,00 € 431.229,74 € 3.581.229,74 €

2023

2018

110.000,00 €

500.000,00 €

610.000,00 €

2022

110.000,00 €

500.000,00 €

610.000,00 €

2017

500.000,00 €

610.000,00 €

Pressupost GALP COSTA BRAVA
CONCEPTES

0,00 €

610.000,00 €

716.245,95 €

100.000,00 €

Despeses
d'explotació, animació
100.000,00 €
i sensibilització
(25% total)

Execució operacions
desenvolupament
d'acord amb l'EDLP

DESPESES TOTALS

Pla d’acció GALP COSTA BRAVA

Pla d’Acció – Eix Estratègic 1

Pla d’Acció – Eix Estratègic 2

• Cocreació projectes amb els possibles beneficiaris
• Projectes propis del GALP i/o amb cooperació amb altres
entitats GALP/GAL
• Ampliació de socis per l’Associació

• Reunions i jornades de desplegament Ordre de Bases i
convocatòria pel territori
• Pla de comunicació del GALP

• Publicació Ordre de Bases i Primera convocatòria d’ajuts
de desplegament de l’EDLP – previsió abans de
finalització del 2017

Properes passos
1

2

3

•
•

•
•

•

Confraries Pescadors
Tècnics
Ajuntaments,
Consell Comarcals i
Diputació
Investigadors
Ens. Privades
• Sector pesquer
• Sector turístic
• Sector comerç
• Sector nàuticoesportiu
Ens. Socials
• Culturals
• Naturals
• Locals

galpcostabrava
@galpcostabrava
@galpcostabrava

“A l’art tothom hi té part”

Moltes gràcies!

Anna Masdeu Lalanza
(gerència)
Contacte
gerencia@galpcostabrava.cat
659.68.54.00
www.galpcostabrava.cat

Annex IX. Recopilació notícies 1ª trobada cooperació
entre els GALPs de Catalunya (01/08/2017)
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JORNADA DE SINERGIES PER LA COOPERACIÓ ENTRE ELS GALP DE
CATALUNYA, EL GALP TERRES DE L’EBRE I EL GALP COSTA BRAVA
Palamós, 1 d’agost de 2017
La trobada tindrà lloc al municipi de Palamós a la Costa Brava i pretén ser un primer contacte
entre els dos GALP catalans per establir sinergies de treball amb l’objectiu de valoritzar el
producte pesquer de proximitat d’aquestes zones, per enfortir la cohesió per un bé comú en la
gestió pesquera del Mediterrani i per dinamitzar l’economia del territori amb la contribució
del sector pesquer.
Programa:
11.45 hores

Recepció i benvinguda a la Confraria de Pescadors de Palamós

12 hores

Visita al Museu de la Pesca

13 hores

Vista a l’Espai del Peix

14 hores

Dinar de directives del GALP Costa Brava i del GALP Mar de l'Ebre

16 hores

Visita a la Llotja de Peix de la Confraria de Pescadors de Palamós

Organitza:

Amb la col.laboració de:

Portada

ACTUALITAT DE
BEGUR
CALONGE SAN…
SAN
CASTELL PLAT…
PLAT
LA BISBAL D E…
E
PALAFRUGELL
PALAMÓS

Carnaval 2017

MIC 2017

Videos dels Programes de TVCB

El GALP Costa Brava
convocarà projectes de
dinamització del sector
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Palamós va acollir una jornada de treball del GALP de Catalunya, en la
primera trobada dels dos grups que hi ha al país i que treballen per
posar en valor el producte pesquer de proximitat a la Costa Brava i les
Terres de l'Ebre.
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complicitat d'altres
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El Santboià furga en la ferida
del Palamós (0-1)
Pol Gil i Carla Ramos
guanyen una XX Travessia
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Platja d'Aro de rècord
Els millors glosadors
s'enfronten al V Combat de
Cançó Improvisada de Verges

El Santboià furga en la ferida
del Palamós (0-1)

El Palamós busca estrenar e
compte golejador i de
victòries contra el Santboià
Grupo Caníbal reflexiona
sobre l'empobriment i
mercantilització cultural a
Palamós en el marc del
FITAG
El palamosí Joan Màrmol
dimiteix del Gavà i batallarà
per tornar entrenar a tercera
aquesta temporada

Intervenen: Anna Masdéu, gerent GALP Costa Brava; Lluís Puig,
Alcalde de Palamós
Durant la jornada es van fer visites a la Confraria de Pescadors de
Palamós, el Museu de la Pesca i l'Espai del Peix, i es va anunciar que
passat l'estiu es convocaran els projectes de desenvolupament local
participatiu. Aquests estan oberts a entitats i agents socials que vulguin
impulsar iniciatives per visibilitzar el sector pesquer i afegir valor als
municipis i al territori costaner.
Els GALP són grups d'acció local formats per tots aquells sectors i
entitats que tenen incidència en el món pesquer. En el cas de la Costa
Brava són 11 confrarires de pescadors, els seus repsectius ajuntaments,
10 entitats públiques, 2 entitas socials i 8 entitats privades. Comprèn els
municipis de Blanes, Cadaqués, l’Escala, Llançà, Lloret de Mar, el
Port de la Selva, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de MontgríL'Estartit i Tossa de Mar. Té una superfície de 359 quilòmetres i una
població de més de 171.000 habitants.

Fomentar el món pesquer des de totes les seves
aproximacions possibles
La missió del GALP és fomentar una activitat pesquera sostenible a
partir de la protecció del medi ambient i els recursos naturals, i potenciar
alhora la comercialització dels productes com a pilar bàsic de la viabilitat
del sector i oferir suport als agents socials.
Els GALP s'encarreguen de dissenyar les estratègies de
Desenvolupament Local que es duran a terme durant el període 20172023 amb Fons de la UE i la Generalitat. L'administració nacional hi
posa 1,15 milions i la comunitària 7,7.

4/9/2017

El Punt Avui - El sector pesquer treballa a Palamós la promoció | Joan Trillas | palamós | Economia | El Punt Avui | Notícia

ECONOMIA PALAMÓS - 2 agost 2017 2.00 h

El sector pesquer
treballa a Palamós la
promoció
Primera trobada dels grups d’acció local de la pesca per
establir contactes amb l’objectiu de buscar estratègies
per als productes pesquers de proximitat

JOAN TRILLAS - PALAMÓS

Representants dels dos Grups d’Acció Local de la Pesca
(GALP), que engloba confraries, entitats del sector púbic,
privat i social, es van trobar ahir a Palamós per establir
contactes. El motiu principal de la reunió va ser treballar de
manera conjunta i coordinada per reforçar el producte
pesquer de proximitat de la zona. Aquesta ha esta la
primera d’un seguit de reunions entre aquests grups de
treball que s’ha preparat per establir contactes. A banda de
reforçar el producte de proximitat es vol incidir a enfortir la
cohesió per un bé comú en la gestió pesquera del
http://arrel2.elpuntavui.cat/economia/article/-/1207727-el-sector-pesquer-treballa-a-palamos-la-promocio.html?tmpl=print
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Mediterrani i, a la vegada, treballar per dinamitzar
l’economia del territori. I, en aquest punt, i segons els
participants, és essencial la contribució que pot aportar el
sector pesquer.
L’activitat ha estat encapçalada pels representants dels
GALP de la Costa Brava i de les Terres de l’Ebre, i ha tingut
la participació dels alcaldes de Palamós, Lluís Puig; de Sant
Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i de l’Ametlla de Mar,
Jordi Gaseni; així com representants dels dos GALP i també
de regidors i tècnics municipals dels respectius
ajuntaments.
Aquesta trobada ha servit per mostrar les instal·lacions de
la Confraria de Pescadors de Palamós, el Museu de la Pesca,
l’Espai del Peix, que ja és un referent, i també la llotja
durant la subhasta.
Àrea d’influència
A la Costa Brava, el GALP està format per 11 confraries de
pescadors, i els seus municipis, 10 entitats del sector públic,
2 entitats del sector social i 8 entitats del sector privat. El
projecte incideix en una superfície de 359 quilòmetres
quadrats i comprèn, a més de Palamós, els municipis
pesquers de Blanes, Cadaqués, l’Escala, Llançà, Lloret de
Mar, el Port de la Selva, Roses, Sant Feliu de Guíxols,
Torroella de Montgrí i Tossa de Mar.

LA XIFRA
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són les entitats
dels sectors públic,
privat i social del GALP a
la Costa Brava, que
incideixen en uns 359
km².
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Palamós acull una jornada de treball dels GALP de
Catalunya
Es tracta de la primera trobada entre els dos grups de GALP del país
que s’ha preparat per establir contactes i amb l’objectiu de posar en
valor el producte pesquer de proximitat d’aquestes zones.
L'activitat ha estat encapçalada pels representants dels GALP de la
Costa Brava i de les Terres de l’Ebre, i ha comptat amb la participació
dels alcaldes de Palamós, Sant Carles de la Ràpita i l’Ametlla de Mar.
A la Costa Brava, el GALP està format per: 11 confraries de pescadors,
i els seus municipis, amb l'objectiu de fomentar una activitat pesquera
sostenible a partir de la protecció del medi ambient i els recursos
naturals, i potenciar alhora la comercialització dels productes com a
pilar bàsic de la viabilitat del sector, que afegeixin valor als municipis i
al territori costaner.
El port de Palamós ha acollit, aquest dimarts, una Jornada de sinèrgies per a
la cooperació entre els dos Grups d’Acció Local Pesquera (GALP) de
Catalunya, el de les Terres de l’Ebre i el de la Costa Brava.
Treballar sinergies comuns
Es tracta de la primera trobada entre els dos grups de treball d'aquetes
organitzacions que s’ha preparat per establir contactes i amb l’objectiu de
posar en valor el producte pesquer de proximitat d’aquestes zones, enfortint
la cohesió per un bé comú en la gestió pesquera del Mediterrani i per
dinamitzar l’economia del territori amb la contribució del sector pesquer.
L'activitat ha estat encapçalada pels representants dels GALP de la Costa
Brava i de les Terres de l’Ebre, i ha comptat amb la participació dels alcaldes
de Palamós, Lluís Puig; de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós; i de
l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni; així com representants dels dos GALP i de
regidors i tècnics municipals dels respectius ajuntaments.
Durant la jornada s’han fet visites a la Confraria de Pescadors de Palamós el
Museu de la Pesca, l’Espai del Peix i també a la llotja durant la subhasta.
GALP de la Costa Brava
A la Costa Brava, el GALP està format per: 11 confraries de pescadors, i els
seus municipis, 10 entitats del sector públic, 2 entitats del sector social i 8
entitats del sector privat. El projecte incideix en una superfície de 359,3
quilòmetres quadrats i comprèn, a més de Palamós, els municipis pesquers
de Blanes, Cadaqués, l’Escala, Llançà, Lloret de Mar, el Port de la Selva,
Roses, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i Tossa de Mar.
Premsa: Joan Cama, tel: 972 – 60 00 26, ext - 352. Mòbil: 659 – 47 71 91
e-mail: aj-premsa@palamos.cat – www.palamos.cat
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Aquets municipis tenen una població total de 171.936 habitants, la qual cosa
suposa el 39% del conjunt de la població de les comarques de l’Alt Empordà,
el Baix Empordà i la Selva.
El GALP Costa Brava té com a missió fomentar una activitat pesquera
sostenible a partir de la protecció del medi ambient i els recursos naturals, i
potenciar alhora la comercialització dels productes com a pilar bàsic de la
viabilitat del sector, oferir suport als agents socials i impulsar iniciatives que
afegeixin valor als municipis i al territori costaner.
A més, l’EDLP incidirà a augmentar la visibilitat del sector, posar en valor la
seva importància, integrar-lo en el principal motor econòmic del territori, el
turisme, i donar suport a les iniciatives per al manteniment, la conservació i
la promoció del patrimoni històric, cultural i natural. Finalment, les iniciatives
desenvolupades mitjançant l’EDLP s’encaminaran a fomentar la cohesió
social, promoure la igualtat entre homes i dones i facilitar la incorporació al
sector de la gent jove i les dones.
El GALP de la Costa Brava és l’encarregat del disseny i la realització de les
estratègies de desenvolupament local participatives (EDLP), que es duran a
terme en el període 2017-2023. Actuacions que serviran per dinamitzar el
territori a través d’una contribució pública del Fons Europeu Marítim i de la
Pesca (FEMP) de 7,7 milions d’euros, cofinançada en un 85% per la Unió
Europea i un 15% per la Generalitat de Catalunya (1,15M€).
Objectius
• Establir un punt de trobada dels actors locals.
• Reforçar el paper del sector pesquer en l’economia local.
• Descentralitzar la presa de decisions.
• Incrementar la difusió i visibilitat internacional del territori.
• Connectar les comunitats pesqueres europees.
• Facilitar l’accés al territori d’altres fonts de finançament.
El grup està format, com el seu homònim de les Terres de l’Ebre amb qui es
repartiran les subvencions, per agents que integren els sectors de la pesca,
l’aqüicultura, el turisme, els afers marítims i altres actors econòmics, i també
per entitats que representen el sector social i el sector públic local.

Premsa: Joan Cama, tel: 972 – 60 00 26, ext - 352. Mòbil: 659 – 47 71 91
e-mail: aj-premsa@palamos.cat – www.palamos.cat

Annex X. Notícia El Punt diari (28/11/2017)
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! PROMOCIÓ ECONÒMICA"FIGUERES
II Jornada
Fintech:
Finançament
alternatiu i noves
tecnologies
financeres

Identificació de nous perfils
professionals en TIC i logística

GERENT DE GALP COSTA BRAVA

FREEPIK

GRUP D’ACCIÓ
LOCAL PESQUER

A

desenvolupar els projectes
innovadors d’emprenedors
i empresaris
REDACCIÓ FIGUERES

L’informe aborda l’anàlisi a través de tres objectius molt concrets.
REDACCIÓ FIGUERES

És evident que el territori de Figueres i de l’Alt Empordà té el repte d’orientar les polítiques de formació i ocupació cap a sectors estratègics, com ho són el de la logística i el de les TIC. Per això,
l’Ajuntament de Figueres ha encomanat, als experts en innovació
i desenvolupament territorial de
l’Institut Cerdà, l’elaboració d’un
estudi d’identificació de nous perfils professionals en els sectors de
la logística i de les TIC a l’Alt Empordà.
Aquest informe ha comptat
amb el finançament del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya i
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servei Públic d’Ocupació Estatal.
L’informe aborda l’anàlisi a través dels següents objectius:
. Determinar la capacitat que els
sectors de la logística i de les TIC
tenen per arrelar a la comarca i generar llocs de treball.
. Identificar els perfils professioCursos
per a emprenedors
"Com anunciar el meu negoci (local) a Internet
D PER CONFIRMAR.

"Linkedin, la professionalitat que viu en tu

D PER CONFIRMAR.

"Fes la teva web o blog
amb Wordpress

Figueres i l’Alt Empordà tenen
el repte d’orientar
les polítiques de formació i
ocupació a sectors estratègics
L’estudi analitza tots
els aspectes relacionats
amb els perfils professionals
del sector logístic i de les TIC
nals que requeriran les empreses
dels dos sectors que es desenvolupin o s’instal·lin a la comarca.
. Fixar els processos i recursos
formatius necessaris per donar
resposta als perfils professionals
requerits.
Pel que fa a l’estructura de l’informe, aquest comença fent una
diagnosi de la situació actual al
territori, incloent-hi aspectes
com: per què s’han estudiat
aquests dos sectors i no uns altres,
els actius i les infraestructures de
l’Empordà i entrevistes als actors
de la comarca. Posteriorment, es

" Gestiona la presència
de la teva empresa
a Facebook
D PER CONFIRMAR.

"Màrqueting
i comunicació low cost
D PER CONFIRMAR.

!LLOC: Auditori Caputxins Figueres
ACTIVITATS: II Jornades de Finançament
Alternatiu i Noves Tecnologies Financeres
(FINTECH).
DIA: 29 de novembre, 16.00 h
ADREÇA: Carrer del Rec Arnau, 8

D PER CONFIRMAR.

"Nova llei d’autònoms
2018

MÉS INFO: promocioeconomica@figueres.org

D PER CONFIRMAR.

"Internacionalització

Píndoles
per a emprenedors
" Com analitzar la
viabilitat del meu negoci

fa una anàlisi en profunditat de
tots els aspectes relacionats amb
els perfils professionals demandats, així com les necessitats formatives de cadascun d’ells, tant
en el sector logístic com en el de
les TIC. Per últim, l’anàlisi completa d’aquests dos sectors en clar
creixement, els proporciona la informació necessària per concloure l’informe definint amb concreció quines formacions s’haurien
d’incorporar a l’oferta actual del
territori per tal d’afavorir l’ocupabilitat de les persones i el desenvolupament econòmic local.
Aquest dimarts  de novembre es durà a terme la presentació
oficial d’aquest estudi i de les conclusions que se n’han extret. L’acte, que se celebrarà a l’Auditori Caputxins a partir de les nou del
matí, està dirigit als representants
empresarials dels sectors logístic
i de les TIC, als regidors de promoció econòmica del territori i als
responsables dels instituts de la
comarca.

CURSOS DE FORMACIÓ

D PER CONFIRMAR.
PER ANOTAR A L’AGENDA

Anna Masdeu Lalanza

!L’Institut Cerdà, expert en innovació i desenvolupament, ha elaborat l’estudi

!Una iniciativa per ajudar a

Figueres és una ciutat amb una
xifra molt alta de persones emprenedores. Per tal de donar suport a
tots els emprenedors i empresaris
que vulguin desenvolupar els
seus projectes innovadors, des de
l’Oficina d’Emprenedoria i Empresa de l’Ajuntament de Figueres
s’aposta per dur a terme la segona
edició de la jornada de Fintech,
un diminutiu de “Finançament
Alternatiu i Noves Tecnologies Financeres”.
L’acte, organitzat conjuntament amb Garcia Gasull Consulting, se celebrarà aquest dimecres
 de novembre a l’Auditori Caputxins (carrer del Rec Arnau, número  de Figueres) a partir de les
quatre de la tarda. Després de la
introducció d’Ernest Garcia Gasull, serà el moment de donar pas
a tots els altres interventors provinents de diverses plataformes de
finançament alternatiu.
A les . parlarà Paulino de
Evan, que és el cofundador de Finanzarel.
A les . serà el torn de Jordi
Solé Muntada, el director d’operacions i co fundador de l’empresa ECrowd.
A les . prendrà la paraula
Eduard Sala, director de desenvolupament, i Núria Sanjuán, market development assistant en relació a la pàgina Lleida.net.
L’última intervenció serà la de
Roger Blanch, l’advisor de Sabadell BStartup.
Tot seguit es realitzarà un networking entre el públic assistent i
els ponents en el qual es podran
respondre a totes les preguntes
que tinguin els assistents a aquest
acte. L’acte coclourà finalment a
les sis de la tarda amb un parlament a càrrec de l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, que anirà
acompanyat d’un refrigeri.
Per participar-hi, cal inscripció
prèvia a: http://bit.ly/vFEPaf.
Més informació a: promocioeconomica@figueres.org o bé al telèfon    .

TRIBUNA

D PER CONFIRMAR.

LES DATES, HORARIS I ESPAIS D’AQUESTS
CURSOS ESTAN PER CONFIRMAR.
MÉS INFORMACIÓ A: PROMOCIOECONOMICA@FIGUERES.ORG

Píndoles en eines TIC

Curs en eines TIC
(exclusiu per a persones
a l’atur)
"Xarxes Socials (Sector
comerç). 2a edició.

"Tècniques de venda

D DEL DILLUNS 11 AL DIJOUS 14

D DIMECRES, 29 DE NOVEMBRE
H DE 16.00 A 19.00 H. TOTAL: 3 HO-

H DE 17.00 A 20.00 H. TOTAL:

RES.

L CENTRE DE FORMACIÓ INTEGRAT FE-

DE DESEMBRE.

12 HORES.
L CENTRE DE FORMACIÓ INTEGRAT FE-

RRAN SUNYER I BALAGUER.

RRAN SUNYER I BALAGUER.

"Màrqueting digital:
Linkedin i Adwords

VENCIONATS (SENSE COST PER A L’USUARI)

D DIMECRES 13 DE DESEMBRE.
H DE 9.00 A 12.00 H. TOTAL: 3 HORES.
L CENTRE DE FORMACIÓ INTEGRAT FE-

LES PLACES SÓN LIMITADES.

TOTS ELS CURSOS I ACTIVITATS SÓN SUB-

RRAN SUNYER I BALAGUER.

TOTES LES CLASSES S’IMPARTEIXEN AL
CENTRE FERRAN SUNYER I BALAGUER, I
PER AIXÒ, CAL FER UNA INSCRIPCIÓ PRÈVIA ACCEDINT A LA PÀGINA WEB:
WWW.DDGI.CAT/FORMACIOENXARXA.

quest mes de novembre de  ha fet justament un any de la
creació del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
(GALP Costa Brava), entitat que
engloba els principals agents per
impulsar el desplegament de
l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu aprovada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
La missió del GALP Costa
Brava és el foment de l’activitat
pesquera sostenible protegint el
medi ambient i els recursos naturals marins i costaners, la valorització i la comercialització dels
productes pesquers com a pilar
bàsic de la viabilitat del sector, i
l’impuls al desenvolupament
econòmic local sostenible en els
onze municipis costaners del
territori GALP Costa Brava.
D’aquests onze municipis costaners del territori d’actuació, cinc
són a l’Alt Empordà: Cadaqués,
el Port de la Selva, l’Escala, Llançà i Roses.
El Grup d’Acció Local Pesquer
Costa Brava està format per les
Confraries de Pescadors de la
Costa Brava, entitats locals i altres agents de l’àmbit social i
econòmic del territori gironí.
D’entre els objectius del GALP
Costa Brava, destaquen els referents a donar suport a les iniciatives: que augmentin la visibilitat del sector pesquer, posant-lo
en valor i integrant-lo en altres
economies locals com pot ser el
turisme; que promoguin la conservació i la promoció del patrimoni natural i cultural marítim i
pesquer; que incentivin la participació i la cohesió social; i que
promoguin la diversificació de
les activitats econòmiques en els
territoris pesquers.
El GALP Costa Brava, durant
aquest període  -, té
una dotació pressupostària
d’uns , milions d’euros provinents del Fons Europeu Marítim
i Pesquer (FEMP), dels quals ,
milions d’euros es destinen a beneficiaris del territori per a l’execució d’aquells projectes de concurrència competitiva que encaixin en les línies d’actuació de
l’Estratègia de l’entitat. Està previst que es publiquin convocatòries de projectes anualment fins
al , preveient la publicació
del  abans que acabi el .
Per a més informació, es pot
consultar la pàgina www.galpcostabrava.cat

Annex XI. Fitxa de cooperació (3 idiomes)
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Port de Palamós (Anna Masdeu)

Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
Superfície:
359,30 km2

Alt Empordà: Cadaqués, L’Escala, Llançà, El Port de la Selva i Roses.

Població:
171.936 habitants

La Selva: Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.

Densitat de població:
478,5 hab./km2
Nombre de municipis:
11 municipis

Baix Empordà: Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí – L’Estartit.

Territori
L’Associació GALP COSTA BRAVA actua en 11 dels 20 municipis la franja litoral de la província
de Girona, limitant al nord amb la Costa Vermella de França i al sud amb la Costa del Maresme.
Les seves platges representen prop d’un terç de la longitud de la costa de Catalunya, formada
principalment per penya-segats separats per petites cales i, al voltant de les desembocadures
dels rius Muga, Fluvià i el Ter, per platges de gran extensió.
Els municipis que formen part de la de la zona d’actuació del GALP COSTA BRAVA són els
principals centres turístics de la Costa Brava: Roses, L’Escala, l’Estartit, Blanes, Lloret de Mar, Sant
Feliu de Guíxols i Palamós, a més de les viles marineres de Cadaqués, Llançà, Tossa de Mar i El Port
de la Selva.
En tots els municipis inclosos dins del GALP COSTA BRAVA l’activitat pesquera ha tingut un
gran pes en el passat i, tot i que el turisme s’ha imposat en tots ells des de mitjans del segle
XX com a principal activitat econòmica, es conserva arreu, i ha deixat una empremta que
perdura en la seva gent, en el seu patrimoni cultural i natural, en els seus carrers i en les seves
tradicions. Malauradament, entre els anys 2000 i 2013, hi ha hagut una reducció del 41% del
sector pesquer català, essent del 38% en la costa de Girona.

Dades de contacte
Seus:
Confraria de Pescadors de Palamós
C. Moll pesquer, s/n
17230 Palamós
Tel. (+34) 659.68.54.00
Confraria de Pescadors de Roses
C. Moll comercial, s/n
17480 Roses
Tel. (+34) 659.68.54.00
www.galpcostabrava.cat
info@galpcostabrava.cat
facebook.com/galpcostabrava
@galpcostabrava
x @galpcostabrava

C
L

Des d’un punt de vista poblacional els municipis amb major població són Blanes, Lloret de Mar i
Sant Feliu de Guíxols, acumulant el 57% de la població dels municipis que formen part del GALP
COSTA BRAVA, i juntament amb Palamós, tenen densitats de població per sobre del 750 hab./
km2. D’altra banda, també estan representats municipis petits amb una densitat per sota dels
150 hab./km2, com són El Port de la Selva, Cadaqués i Tossa de Mar.
Les dades d’evolució de la població d’aquests municipis mostren una disminució de la mateixa
en els darrers anys essent les expectatives econòmiques la possible causa, dades poblacionals
que s’han mantingut estables en la resta de la província de Girona. Pel que fa a les dades
que corresponen a la desocupació, la població desocupada del conjunt dels municipis del
GALP COSTA BRAVA era al 2011 de 33.299 persones, assolint una taxa d’atur del 34,4% de la
població activa, nivell superior al 25,7% del conjunt de Catalunya1.

Estratègia
L’estratègia del GALP COSTA BRAVA es basa en quatre eixos estratègics que engloben un seguit
d’objectius específics:
•

Competitivitat: augment i millora de la competitivitat del sector a través de la
diferenciació i la valorització dels productes del sector pesquer i aqüícoles locals,
optimització dels sistemes de primera venda en llotja, recerca de noves sortides
comercials als productes pesquers locals i foment de la diversificació cap a la
indústria conservera, transformadora i l’aqüicultura.

•

Sostenibilitat: garantir la biodiversitat i l’augment dels recursos pesquers i marítims
locals a través de la conservació i protecció del patrimoni mediambiental i dels
ecosistemes marins i aquàtics de les zones litorals.

•

Desenvolupament sostenible dels municipis i territoris pesquers a través de
l’impuls a la diversificació econòmica creant sinèrgies amb altres sectors econòmics
del territori com el turisme, la cultura i l’esport que fomentin l’economia blava.

•

Badia de Roses des de l’Escala (Anna Masdeu)

Formació: millora de la formació i capacitació en el sector pesquer a través del
desenvolupament de plans de formació actualitzats a la realitat del sector, per
atraure a noves generacions al sector pesquer, i desenvolupament d’activitats
formatives que impulsin l’economia blava en les zones litorals.

Interessos de cooperació
•

Creació d’activitat econòmica a partir dels productes pesquers locals i la seva
cadena de valor

•

Intercanvi de bones pràctiques

•

Emprenedoria i estratègies per fixar els joves al territori

•

Potenciació dels recursos naturals i culturals del territori

•

Creació de xarxes i models col·laboratius

1 Font: Idescat 2011
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Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
Superficie:
359,30 km2

Alt Empordà: Cadaqués, L’Escala, Llançà, El Port de la Selva y Roses.

Población:
171.936 habitantes

La Selva: Blanes, Lloret de Mar y Tossa de Mar.

Densidad de población:
478,5 hab./km2
Número de municipios:
11 municipis

Baix Empordà: Palamós, Sant Feliu de Guíxols y Torroella de Montgrí – L’Estartit.

Territorio

Datos de contacto

La Associació GALP COSTA BRAVA actúa en 11 de los 20 municipios la franja litoral de la
provincia de Girona, limitando al norte con la Costa Roja de Francia y al sur con la Costa del
Maresme.

Sedes:

Sus playas representan cerca de un tercio de la longitud de la costa de Catalunya,
formada principalmente por acantilados separados por pequeñas calas y, alrededor de las
desembocaduras de los ríos Muga, Fluvià y el Ter, por playas de gran extensión.

Confraria de Pescadors de Palamós
C. Moll pesquer, s/n
17230 Palamós
Tel. (+34) 659.68.54.00

Los municipios que forman parte de la de la zona de actuación del GALP COSTA BRAVA son los
principales centros turísticos de la Costa Brava: Roses, L’Escala, l’Estartit, Blanes, Lloret de Mar,
Sant Feliu de Guíxols y Palamós, además de las villas marineras de Cadaqués, Llançà, Tossa de Mar
y Port de la Selva.

Confraria de Pescadors de Roses
C. Moll comercial, s/n
17480 Roses
Tel. (+34) 659.68.54.00

En todos los municipios incluidos dentro del GALP COSTA BRAVA la actividad pesquera ha
tenido un gran peso en el pasado y, aunque el turismo se ha impuesto en todos ellos desde
mediados del siglo XX como principal actividad económica, se conserva en todas partes, y ha
dejado una huella que perdura en su gente, en su patrimonio cultural y natural, en sus calles y
en sus tradiciones. Desgraciadamente, entre los años 2000 y 2013, ha habido una reducción
del 41% del sector pesquero catalán, siendo del 38% en la costa de Girona.

www.galpcostabrava.cat
info@galpcostabrava.cat
facebook.com/galpcostabrava
@galpcostabrava
x @galpcostabrava
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Desde un punto de vista poblacional los municipios con mayor población son Blanes, Lloret de
Mar y Sant Feliu de Guíxols, acumulando el 57% de la población de los municipios que forman
parte del GALP COSTA BRAVA, y junto con Palamós, tienen densidades de población por encima
del 750 hab./ km2. Por otra parte, también están representados municipios pequeños con una
densidad por debajo de los 150 hab./ km2, como son Port de la Selva, Cadaqués y Tossa de Mar.
Los datos de evolución de la población de estos municipios muestran una disminución de
la misma en los últimos años siendo las expectativas económicas la posible causa, datos
poblacionales que se han mantenido estables en el resto de la provincia de Girona. En cuanto
a los datos que corresponden al desempleo, la población desocupada del conjunto de los
municipios del GALP COSTA BRAVA era en 2011 de 33.299 personas, alcanzando una tasa de
paro del 34,4% de la población activa, nivel superior al 25,7% del conjunto de Catalunya1.

Estrategia
La estrategia del GALP COSTA BRAVA se basa en cuatro ejes estratégicos que engloban una
serie de objetivos específicos:
•

Competitividad: aumento y mejora de la competitividad del sector a través de la
diferenciación y la valorización de los productos del sector pesquero y acuícolas
locales, optimización de los sistemas de primera venta en lonja, búsqueda de nuevas
salidas comerciales a los productos pesqueros locales y fomento de la diversificación
hacia la industria conservera, transformadora y la acuicultura.

•

Sostenibilidad: garantizar la biodiversidad y el aumento de los recursos pesqueros y
marítimos locales a través de la conservación y protección del patrimonio medioambiental y de los ecosistemas marinos y acuáticos de las zonas litorales.

•

Desarrollo sostenible de los municipios y territorios pesqueros a través del impulso
a la diversificación económica creando sinergias con otros sectores económicos del
territorio como el turismo, la cultura y el deporte que fomenten la economía azul.

•

Formación: mejora de la formación y capacitación en el sector pesquero a través del
desarrollo de planes de formación actualizados a la realidad del sector, para atraer a
nuevas generaciones en el sector pesquero, y desarrollo de actividades formativas
que impulsen la economía azul en las zonas litorales.

Bahía de Roses desde l’Escala (Anna Masdeu)

Intereses de cooperación
•

Creación de actividad económica a partir de los productos pesqueros locales y su
cadena de valor

•

Intercambio de buenas prácticas

•

Emprendimiento y estrategias para fijar los jóvenes en el territorio

•

Potenciación de los recursos naturales y culturales del territorio

•

Creación de redes y modelos colaborativos

1 Fuente: Idescat 2011
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Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
Area:
359,30 km2

Alt Empordà: Cadaqués, L’Escala, Llançà, El Port de la Selva and Roses.

Population:
171.936 inhabitants

La Selva: Blanes, Lloret de Mar and Tossa de Mar.

Population density:
478,5 inhab./km2
Number of municipalities:
11 municipalities

Baix Empordà: Palamós, Sant Feliu de Guíxols and Torroella de Montgrí – L’Estartit.

The Territory

Contact details

The Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (FLAG) works in 11 out of 20
municipalities of the coastline of Girona’s province, limiting north with the Côte Vermeille in
France and limiting south with Maresme’s coast.

Offices

Their beaches are nearly a third of the total length of the Catalan seaside. Its orography it is
mainly shaped by cliffs with coves in between and large beaches around the Muga, Fluvià and
Ter river mouths.

Confraria de Pescadors de Palamós
C. Moll pesquer, s/n
17230 Palamós
Phone (+34) 659.68.54.00

The municipalities that belong to the FLAG’s area are the main tourist spots of the Costa Brava:
Roses, L’Escala, l’Estartit, Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols and Palamós, as well as the
fishing villages of Cadaqués, Llançà, Tossa de Mar and El Port de la Selva.
Although tourism has became the principal economic activity since middle 20th Century, in
these municipalities fishing has had a great importance in the past and their fishing personality
is still alive and has left a footprint that one can still perceive in their people, their cultural and
natural heritage, their streets and their traditions. Unfortunately, between 2000 and 2013,
the fishing sector in Catalonia has decreased 41%, while in Girona’s coast this decrease has
been 38%.

Confraria de Pescadors de Roses
C. Moll comercial, s/n
17480 Roses
Phone (+34) 659.68.54.00
www.galpcostabrava.cat
info@galpcostabrava.cat
facebook.com/galpcostabrava
@galpcostabrava
x @galpcostabrava

C
L

When focusing on population, Blanes, Lloret de Mar and Sant Feliu de Guíxols are the biggest
towns, accounting for 57% of the total population of the FLAG’s area. Together with Palamós,
their population density is above 750 inhab./km2. Meanwhile, small municipalities with 150
inhab./km2 of population density are also represented, such as El Port de la Selva, Cadaqués and
Tossa de Mar.
Overall, the population of these municipalities has decreased in recent years possibly due
to the lack of economic expectations, while in the whole Girona’s province the population
has remained stable. Regarding to the unemployment data in the FLAG’s area, in 2011 there
were 33.299 unemployed people, which meant an unemployment rate of 34,4% of the active
population, 9 points above the total Catalan rate (25,7%)1.

The Strategy
The strategy of the FLAG Costa Brava is based on four strategic axes which include several
specific objectives:
•

Competitiveness: increase and improvement of the competitiveness of the fishing
sector by giving added value to local fish and aquaculture products, optimizing the
first sale systems on fish markets, searching for new commercial paths for local
fish products and promoting diversification towards the canning, processing and
aquaculture industry.

•

Sustainability: guarantee the biodiversity and the increase of the fishing and maritime resources by promoting the conservation and upgrading of the environmental
heritage and the maritime and water ecosystems of coastal areas.

•

Sustainable development of the municipalities and fishing territories by boosting
the economic diversification, creating synergies with other economic sectors such
as tourism, culture and sport, and promoting together the blue economy.

•

Roses bay seen from L’Escala (Anna Masdeu)

Training: improvement of training and capacity building of the fishing sector by updating the training plans towards the current needs of the sector, in order to attract
new generations, and organizing training activities that boost the blue economy in
coastal areas.

Interests of cooperation
•

Boosting the economic activity by promoting local fish products and their value
chain

•

Exchange of good practices

•

Entrepreneurship and strategies to attract young people in the territory

•

Enhancing the natural and cultural resources

•

Promoting networking and collaborative models

1 Source: Idescat 2011
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Annex XII. Entrevista Joves armadors de Palamós
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JOVES ARMADORS A PUNT DE SORTIR A LA MAR

Al moll del Port pesquer de Palamós està atracada la “Concha”, una barca d’arrossegament de
78 anys d’edat que s’està posant de nou a punt per seguir fent el que sempre ha fet: anar a
pescar. Després d’uns mesos de posta a punt, canviant i pintant fustes amb la col.laboració
d’un mestre d’aixa de Palamós, revisant mecànica, centrant l’eix de la barca … la “Concha”
emprendrà una nova etapa de la mà de dos nous tripulants: els cosins germans Carlos i Iván
Nicolàs.
En Carlos i l’Ivan són fills de pescadors i fills de Palamós. Des de ben petits que jugaven
trastejant a la badia de Palamós i amb edat molt jove, en Carlos amb 12 anys, ja sortien a
feinejar. El mar i la pesca són les seves passions i sempre han tingut clar que es volien dedicar a
ser pescadors, com ho havien fet els seus pares, un d’ells encara pescador de la única
palangrera de fons que queda al Port de Palamós.
Ambdós joves, de 28 anys, van iniciar la formació obligatòria per ser mariner, en primer lloc i
patró polivalent, posteriorment. I després de passar com a mariners de diferents arts de pesca,
sobretot d’encerclament com a boter de llum com és el cas d’en Carlos, tots dos emprenedors
han constituït una Comunitat de Béns esdevenint els Armadors més joves de la Confraria de
Palamós.
Amb la “Concha”, s’emprenen com a patrons de la barca d’arrossegament més petita (9 m
d’eslora) de la Confraria, i tot i ser una barca de més de 75 anys d’antiguitat, la oportunitat de
poder adquirir-la, desprès de molts mesos de negociació, per ells ha estat un somni fet realitat.
Aquests joves pescadors conceben la pesca com un mode de vida sempre i quan sigui
sostenible, tant econòmicament per permetre viure i mantenir l’activitat, com
medioambientalment, el mar és la seva font de recursos i no s’ha de malmetre. Si el mar està
brut i contaminat, la xarxa no pesca! – comenta en Carlos quan se li pregunta per l’estat del
Mediterrani.
Si el temps i la burocràcia ho permet, els dos joves tenen previst sortir a pescar aquesta
mateixa setmana.
Els hi desitgem molta sort en aquesta nova etapa.

Palamós, 25 de setembre de 2017
Autor: Anna Masdeu Lalanza

