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1. ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA BRAVA 

1.1. Dades generals 

Nom de l’entitat: Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava 

CIF: G55275770 

Seu social: c/Moll Pesquer, s/n, 17430 Palamós (Girona) 

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 

 

Xarxes socials:  

Instagram Usuari: @galpcostabrava 

 

www.instagram.com/galpcostabrava 

Inici activitat 15 de maig de 2017 

Activitat a 25 de gener de 2019: 234 posts, 180 seguidors, 

seguint a 163. 

  

Twitter Usuari: @galpcostabrava 

 

https://twitter.com/GALPCostaBrava 

Inici activitat 15 de maig de 2017 

Activitat a 25 de gener de 2019: 1.163 tuits, 328 seguidors i 

seguint a 378. 

 

Facebook Usuari: @galpcostabrava 

 

www.facebook.com/galpcostabrava 

Inici activitat 8 de juny de 2017 

 

 

mailto:info@galpcostabrava.cat
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.galpcostabrava.cat
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.instagram.com/galpcostabrava/
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1.2. Representants  

Representants  

Segons l’article 8 del Capítol IV dels Estatuts de l’Associació, la Junta Directiva de 

l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava la componen el president, el 

vicepresident, el secretari, el tresorer i 5 vocals, essent el president un membre que 

pertanyi al sector pesquer. 

A data 17 de gener la Junta directiva està formada per els membres i les entitats 

següents: 

President 

 Sr. Antoni Abad i Mallol 
 Sector pesquer 
 President de la Federació Territorial de  Confraries de Girona 
 Patró Major de la Confraria de Pescadors de Roses 
 President de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors 

Vicepresident 

 Sr. Eusebi Esgleas i Pares 
 Sector pesquer 

Patró Major de la Confraria de Pescadors de Blanes 

Secretària: 

Sra. Cristina Mañas i Mañas 
Sector Pesquer 
Gerent Confraria de Pescadors de Palamós 

Tresorer: 

 Sr. Pere Estradera i Sagrera 
 Sector Pesquer 
 Patró Major de la Confraria de Pescadors de l’Estartit 

 

Vocals: 

▪ Sector Públic: Sr. Víctor Puga López – Alcalde de l’Escala 
▪ Sector Social: Sr. Miquel Martí i Llambrich – Director Fundació Promediterrània 
▪ Sector Econòmic: 

▪ Sra. Gemma Gotanegra i Pujol – Rble. Compres i logística Pescadors de 
Roses – Planta d’Envasat, S.L 

▪ Sr. Miquel Gotanegra Portell – President Estació Nàutica de Roses.  
 



  
Figura 1.1. Representativitat sectors en la Junta 

Directiva del GALP Costa Brava 

Figura 1.2. Percentatge de distribució per gènere 

 

Durant el segon semestre del 2018, la Junta Directiva de l’entitat s’ha reunit en 4 

ocasions: 

➢ Roses – 10 de juliol de 2018 

➢ Palamós – 26 de setembre de 2018 

➢ L’Escala – 18 d’octubre de 2018 

➢ Roses – 20 de desembre de 2018 

S’adjunten les actes en l’Annex I d’aquesta memòria tècnica. 

 

1.3. Entitats associades 

Segons l’article 7 del Capítol II dels Estatuts de l’Associació Grup d’Acció Local 

Pesquer Costa Brava, poden ser membres de l’Associació les confraries de pescadors, 

les entitats de dret públic, les administracions locals, els agents econòmics i socials 

del tercer sector i de l’economia productiva, les associacions, fundacions i altres 

entitats sense ànim de lucre que siguin representatives dels diferents sectors 

econòmics, socials i territorials, que actuïn en els municipis amb incidència del sector 

pesquer de les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà i La Selva, i que 

manifestin la seva voluntat de participar activament en la promoció i el 

desenvolupament d’aquests municipis amb criteris de sostenibilitat, respecte al medi 

ambient i igualtat d’oportunitats. 



L’Assemblea General del GALP Costa Brava la formen 18 entitats del territori 

següents: 

Sector pesquer: 

Federació Territorial de Confraries de Girona  

Confraria de Pescadors de Roses  

Confraria de Pescadors de Blanes  

Confraria de Pescadors de Palamós  

Confraria de Pescadors de l’Escala  

Confraria de Pescadors del Port de Llançà 

Confraria de Pescadors de Cadaqués  

Confraria de Pescadors de l’Estartit  

Confraria de Pescadors del Port de la Selva 

Confraria de Pescadors de Cadaqués  

Sector públic:  

Ajuntament del Port de la Selva  

Ajuntament de Llançà 

Ajuntament de Roses  

Ajuntament de l’Escala  

Sector social: 

Fundació Promediterrània  

IRTA  

Sector privat: 

Pescadors de Roses, S.L 

Estació Nàutica Roses – Cap de Creus 

 

Segons l’article 14 del Capítol III dels Estatuts de l’entitat, l’Assemblea General del 

GALP Costa Brava es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels 

sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. L’Assemblea 

general de l’anualitat 2018 va tenir lloc a Girona el dia 8 de juny de 2018 a Girona, 

recollint-se l’acta en la memòria tècnica del Primer Semestre i estant disponible a la 

web del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (www.galpcostabrava.cat)  

 

1.4. Equip tècnic 

L’equip tècnic del GALP Costa Brava està format per: 

Gerent 

Anna Masdeu Lalanza gerencia@galpcostabrava.cat  

Renovació del contracte el dia 20 de febrer del 2018 a contracte indefinit després 

d’un contracte de 6 + 6 mesos que es va iniciar el dia 20 de febrer de 2017. 

 

http://www.galpcostabrava.cat/
mailto:gerencia@galpcostabrava.cat


2. ACTUACIONS SEGON SEMESTRE 2018 

Amb la signatura el dia 8 de juny del 2017 del Conveni de col·laboració entre el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Associació Grup 

d’Acció Local Pesquer Costa Brava, al Grup se l’hi encomanen unes funcions molt 

concretes agrupades en dos grans conceptes: 

➢ Animació i dinamització de l’Estratègia de Desenvolupament Local 

Participatiu aprovada a l’octubre del 2016 i modificada el juliol del 2017. 

➢ Participació en la gestió i control dels ajuts de les operacions de 

desenvolupament local dels territoris pesquer.  

Vam iniciar el segon semestre del 2018 amb la notícia de la resolució d’atorgament 

de subvencions per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del 

Departament d’Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya a 34 projectes de les 37 sol·licituds aprovades per la Junta Directiva del 

GALP Costa Brava amb data 24 de maig de 2018. Els beneficiaris afortunats van anar 

rebent la notificació via correu ordinari signada per el Director General de Pesca i 

Afers Marítims.  

L’activitat del grup es va centrar en fer seguiment dels projectes que iniciaven a 

executar a principis del segon semestre alguns d’ells amb eficiència i eficàcia per 

poder finalitzar el 15 d’octubre del 2018.  

Paral·lelament, degut a l’èxit de participació en la primer convocatòria bianual (2018 

i 2019) i degut a que la propera valoració d’expedients no es faria fins al primer 

semestre del 2020, amb data 10 de juliol ambdós grups d’acció local pesquer de 

Catalunya van acordar per Junta Directiva sol·licitar una reprogramació de la dotació 

pressupostària traspassant el pressupost del 2023 a l’anualitat 2019, amb l’objectiu 

de no aturar la roda engegada i les ganes de participar dels agents territorials. El 

pressupost del 2023 per el GALP Costa Brava, a repartir entre els beneficiaris en base 

a l’EDLP és de 364.983,79€. Totes aquelles propostes registrades com a màxim el dia 

31 de gener de 2019, seran avaluades i s’atorgarà finançament fins esgotar la xifra 

de 364.983,79€.  



 

Figura 2.1 Dotació pressupostària 2019 al 2023. 

A partir del dia 15 d’octubre de 2018, 26 projectes van ser executats i van sol·licitar 

el pagament dels ajuts que se’ls hi va atorgar a principis de juliol. Tots ells van ser 

uns vertaders herois, per aconseguir executar els projectes en menys temps del que 

havien inicialment previst en les seves propostes i amb el handicap de tenir l’estiu 

entremig, recordem que són poblacions eminentment turístiques i que moltes 

d’elles doblen les poblacions durant els mesos de juliol i agost.  

Els resultats han estat enormement favorables, donat que les operacions aprovades 

per el 2018, es van executar en un 88,50%.  

La tasca del grup després d’aquesta data es va centrar en donar el màxim de 

visibilitat als resultats d’aquesta primera anualitat dels ajuts de desenvolupament 

local i als beneficiaris, principals actors del desplegament de l’Estratègia de 

Desenvolupament Local Participatiu del GALP Costa Brava.  

A mode de resum, el grup d’acció local pesquer Costa Brava ha destinat una % 

semblant en les dues grans funcions assignades dedicant un 50% del seu temps en 

l’animació i dinamització i un 50% participant en la gestió i control dels ajuts de les 

sobretot de les operacions executades durant el 2018. 

 

Figura 2.2. Distribució percentual de les tasques del Grup 

50 % 

50% 



2.1. Participació en la gestió i control dels ajuts de les 

operacions de desenvolupament local del territoris pesquers 

Tal i com s’han comentat amb anterioritat, vam iniciar el segon semestre del 2018 

amb la notícia de la resolució d’atorgament de subvencions a 34 projectes a 

beneficiaris del territori GALP Costa Brava. A partir d’aquí les funcions del grup s’han 

centrat en: 

a) Donar suport tècnic, administratiu i logístic als beneficiaris resultants de la 

concessió d’ajut segons la Resolució ARP/2907/2017, d’11 de desembre de 

2017. El pressupost de subvenció aprovada va ser d’un total de 969.923,15€, 

de 469.923,15€ per l’any 2018 i 500.000,00€ per l’anualitat 2019. Dels 34 

projectes, 26 executaven durant l’any 2018 i 8 ho estan fent durant les 

anualitats 2018 i 2019. Dels 34 projectes, 23 eren no productius i 11 

productius. La distribució per eixos estratègics de l’Estratègia de 

Desenvolupament Local Participatiu va ser: 

➢ Eix 1. Competitivitat: 7 projectes per un import de 356.068,92€. 

➢ Eix 2. Sostenibilitat: 3 projectes per un import de 208.013,97€. 

➢ Eix 3. Desenvolupament local: 23 projectes per un import de 372.306,76€ 

➢ Eix 4. Formació i capacitació: 1 projecte per un import de 33.533,50€  

  La informació es recull en la següent taula: 

  

NÚMERO 
PROJECTES 
APROVATS 

NO 
PRODUCTIUS 

PRODUCTIUS EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 

2018 26 17 9 5 2 18 1 

2019 8 6 2 2 1 5 0 

TOTAL 34 23 11 7 3 23 1 

Taula 2.1. Número, tipologia i eix estratègic de les operacions aprovades 

 

b) Col·laborar tècnica, administrativa i acompanyant sobre el terreny al personal 

tècnic dels SSTT del DARP a Girona durant la verificació de l’execució efectiva 

de la inversió del projectes que van finalitzar l’execució i van justificar el 

pagament a 15 d’octubre del 2018. Durant l’exercici 2018, 26 projectes van 

executar-se obtenint un resultat d’execució del 88,50%.  

 

 



EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 
TOTAL 

APROVAT 
TOTAL 

EXECUTAT 

65.907,36 € 116.073,86 € 254.408,43 € 33.533,50 € 469.923,15 € 415.875,20 € 

Taula 2.2. Pressupost 2018 aprovat total i per eix, i pressupost finalment executat. 

c) Fer el seguiment de la posada en pràctica de l’EDLP i de les operacions 

subvencionables i portar a terme la recollida d’informació per valorar els 

indicadors i les avaluacions específiques vinculades a l’estratègia.  

Des d’un punt de vista pressupostari, el resultat pel que fa a la distribució de 

les operacions subvencionables en base a l’EDLP es recullen en la taula 

següent: 

EIXOS ESTRATÈGICS EDLP GALP COSTA BRAVA 
PRESSUPOST  

2018 EDLP 
PRESSUPOST  

2018 APROVAT 
% APROVACIÓ 
RESPECTE EDLP 

Eix estratègic 1. Competitivitat (40%) 200.000,00 € 65.907,36 € 32,95 

Eix estratègic 2. Sostenibilitat (20%) 100.000,00 € 116.073,86 € 116,07 

Eix estratègic 3. Desenvolupament 
sostenible municipis pesquers (20%) 

100.000,00 € 254.408,43 € 254,41 

Eix estratègic 4. Formació i capacitació 
(20%) 

100.000,00 € 33.533,50 € 33,53 

TOTAL 500.000,00 € 469.923,15 €  

Taula 2.3. Repartiment de les operacions per eix aprovades i respecte l’EDLP aprovada al juliol de 

2017 

Resumidament, la taula anterior ens indica que els eixos estratègics de l’EDLP per 

odre de més a menys sol·licitats pels agents del territori l’any 2018 han estat: 

• L’Eix 3. Desenvolupament sostenible dels municipis pesquers: 254.408,43€, 

doblant el pressupost aprovat en l’EDLP del GALP Costa Brava. 

• L’Eix 2. Sostenibilitat: 116.073,86€, un 16,07% per sobre del pressupost 

aprovat. 

• L’Eix 1. Competitivitat: 65.907,36€, un 32,95% del previst en l’EDLP. 

• L’Eix 4. Formació i capacitació: 33.533,50€ un 33,53% del previst. 

D’aquest resultat s’extreuen algunes conclusions a treballar més concretament de 

cara a les següents anualitats: 



➢ Reforçar la participació dels agents perquè concorrin amb projectes de 

l’eix Estratègic 1, especialment als agents de la cadena de valor del sector 

pesquer. 

➢ Reconduir les propostes de l’eix 2 cap a altres tipus de finançament 

valorant especialment les propostes que surtin del sector pesquer en 

col·laboració amb les ONGs i el món científic, com per exemple, les taules 

de cogestió i altres projectes. El GALP en aquest sentit és una bona eina 

per assessorar als agents de quines convocatòries públiques li poden ser 

més favorables, FEMP, GALP, FEDER, INTERREG, etc.  

➢ Reconduir les propostes de l’eix 3 cap a altres tipus de finançament o 

crear projectes col.laboratius entre entitats públiques i privades que 

englobin mateixos objectius. Valorar millor les propostes que tinguin un 

aval per part del sector pesquer o que ens demostrin una sostenibilitat en 

el temps i una mera actuació puntual. El GALP en aquest sentit és una 

bona eina per assessorar als agents de quines convocatòries públiques li 

poden ser més favorables, FEMP, GALP, FEDER, INTERREG, etc.  

➢ Modificar els criteris de valoració de l’eix 4 donat que les propostes en 

aquest no estaven igual valorades que en la resta d’eixos i així mateix s’ha 

procedit elaborant nous criteris per aquest eix. 

Des d’un punt de vista tècnic i operatiu, el resultat de les 26 operacions aprovades 

per l’anualitat 2018 i 2019 ens aporten la següent informació: 

- Tipus de beneficiari per anualitat:  

BENEFICIARIS 2018 2019 

Persona jurídica 3   

Organització / Fundació científica 6 3 

ONG  1   

Confraria de pescadors 7 1 

Administracions públiques 7 3 

Operadors del sector pesquer 1 1 

Persona física  1   

   Taula 2.4. Tipologia beneficiaris GALP Costa Brava (2018 – 2019)  

- Operacions impulsades per dones (indicador del Programa Operatiu): 11 de les 

34 operacions aprovades per l’any 2018 i 2019 han estat impulsades per dones:  

2018 2019 TOTAL 

9 2 11 

Taula 2.5 Número operacions impulsades per dones (2018-2019) 



- Operacions impulsades per joves (indicador del programa Operatiu): 5 de les 34 

operacions aprovades han estat impulsades per joves. 

2018 2019 TOTAL 

4 1 5 

               Taula 2.6. Número d’operacions impulsades per joves. 

- Distribució geogràfica: 5 de les 34 operacions tenien un àmbit de tota la Costa 

Brava, la resta es distribueixen per comarca de la manera següent: 

➢ Alt Empordà: 16 operacions 

➢ Baix Empordà: 6 operacions 

➢ La Selva: 7 operacions 

 

Figura 2.3. Distribució geogràfica de les operacions pel desplegament de l’EDLP (2018-2019) 

- Indicadors de resultats d’avaluació de l’EDLP del GALP Costa Brava: en redactar 

l’EDLP ens vam marcar uns objectius per avaluar al final la implantació de 

l’estratègia en el territori. Tancada aquesta primera convocatòria de dues 

anualitats, amb 34 operacions, 26 de les quals ja han executat amb un 88,50% 

del pressupost aprovat, podem valorar en quin punt estem en referència als 

indicadors d’avaluació de l’EDLP, indicadors que ens havíem marcat per 

aconseguir fins l’any 2023.  



➢ Indicadors del programa operatiu del FEMP1: 2 dels 3 indicadors avaluats 

ja s’han aconseguit. 

  META RESULTAT 2018 2019 

Nombre de projectes 
promoguts per dones 

10 11 9 2 

Nombre de projectes 
promoguts per joves 

10 5 4 1 

Nombre de dones que han 
participat en activitats de 
formació 

10 62 62   

Taula 2.7. Resultats dels indicadors del programa operatiu del FEMP. 

 

➢ Indicadors per eixos estratègics de l’EDLP del GALP Costa Brava: 

▪ EIX 1. COMPETITIVITAT. Augment i millora de la competitivitat del 

sector pesquer: 2 dels 6 indicadors de l’eix 1, s’han aconseguit.  

  META TOTAL 2018 2019 

1. Noves línies de negoci 5       

2. Nombre d'aliances entre 
institucions de recerca i la 
Innovació 

3 3 1 2 

3. Foment per l'accessibilitat a 
les dades rellevants per al 
sector pesquer 

1       

4. Nombre de marques i 
projectes comercials 

2 1 1   

5. Nombre d'iniciatives 
relacionades amb la indústria 
conservera i/o 
transformadora de la pesca 

2 3 3   

6. Nombre de campanyes 
d'incentivar el consum del 
peix 

1       

Taula 2.8. Resultats dels indicadors de l’eix 1 de l’EDLP del GALP Costa Brava 

                                                             
1 Hi ha 7 indicadors del PO FEMP, dels quals 4 s’avaluaran a final del PO FEMP 2014 – 2020. 



▪ EIX 2. SOSTENIBILITAT. Conservació i millora dels recursos 

pesquers i els ecosistemes marins: 3 dels 6 indicadors ja s’han 

aconseguit.  

  META RESULTAT 2018 2019 

1. Nombre d'estudis científics 2 1 1   

2. Nombre d’iniciatives per 
recuperar i conservar el 
patrimoni natural i els 
ecosistemes marins 

3 3 3   

3. Nombre d'iniciatives de gestió 
sostenible de les pesqueries 

3 1   1 

4. Nombre d'iniciatives de 
participació de les 
comunitats locals per la 
conservació d'ecosistemes 
marins 

2 2 2   

5. Nombre d’aliances entre el 
sector pesquer i institucions 
dedicades a la recerca i a la 
investigació i/o protecció del 
medi marí i la seva 
biodiversitat 

2 1   1 

6. Activitats de promoció i 
conscienciació en la protecció 
dels ecosistemes marins per 
part del sector pesquer 

1 1 1   

Taula 2.9. Resultats dels indicadors de l’eix 2 de l’EDLP del GALP Costa Brava. 



▪ EIX 3. DESENVOLUPAMENT. Desenvolupament sostenible dels 

municipis pesquers: 1 dels 3 indicadors ja s’ha aconseguit. 

  META RESULTAT 2018 2019 

Nombre de projectes per a 
difondre a la població i al turista 
de cada municipi la cultura 
pesquera, la seva diversitat i la 
importància com a sector 
econòmic local 

4 7 5 2 

Nombre d’esdeveniments per 
promoure conjuntament amb 
entitats locals, establiments 
turístics, restaurants, etc. Vendes 
de productes de la pesca, 
organització de tasts, ofertes 
gastronòmiques conjuntes, entre 
d’altres 

5 4 2 2 

Creació de noves empreses 2       

Taula 2.10. Resultats dels indicadors de l’eix 3 de l’EDLP del GALP Costa Brava. 

 

▪ EIX 4. FORMACIÓ. Formació i capacitació en el sector pesquer: En 

aquest eix tan específic no s’ha aconseguit cap resultat conclusiu, 

s’hi ha de seguir treballant.  

  META RESULTAT 2018 2019 

Pla de formació 2017-2020 pel 
sector pesquer gironí 

1       

Nombre de cursos de formació al 
sector pesquer 

5 1  1   

Taula 2.11. Resultats dels indicadors de l’eix 4 de l’EDLP del GALP Costa Brava. 

 

D’aquest anteriors resultats s’extreuen les següents conclusions que ens permetran 

treballar durant les següents anualitats: 

- La tipologia de projectes aprovats per les anualitats 2018 i 2019 permeten 

complir amb una gran totalitat d’indicadors previstos en la redacció de l’EDLP. 

Poder hauríem de ser una mica més ambiciosos i marcar-nos reptes més alts per 

el següent PO FEMP. La Costa Brava és una territori molt actiu i el resultat tant en 

tipologia de projectes, beneficiaris participants de projectes aprovats com 

l’execució aconseguida amb els projectes del 2018 (recordem que ha estat d’un 



88,50%) permet concloure que els resultats de les dues anualitats des que el 

grup porta funcionant han estat molt favorables. 

- El ritme de compliment dels indicadors tant de l’eix 1 com del 2 és molt 

favorable.  

- L’eix 3 és on s’han presentat més operacions, però tot i això no s’han aconseguit 

tants indicadors com en l’eix 1 amb menys operacions.  

- Els indicadors de l’eix 4, ens fan veure que per l’anualitat 2019 en endavant el 

grup té el repte d’aconseguir un Pla de formació pel sector pesquer del 2020 al 

2023. 

Des d’un punt de vista del beneficiari, a principis de l’anualitat 2019 es va enviar una 

enquesta d’avaluació dels ajuts de desenvolupament local participatiu a tots els 

beneficiaris del 2018 (Annex II), concretament a 17 donat que alguns d’ells van 

demanar més d’un projecte. Ens van contestar 11 i els resultats del grau de 

satisfacció (valorat amb 1 gens satisfet a un 5 molts satisfet) van ser que un 54,55% 

estan molt satisfets de sol·licitar l’ajut i dels resultats obtinguts durant l’execució i el 

100% tornaran a participar l’any 2019.  

 

 



2.2. Animació i dinamització de l’Estratègia de 

Desenvolupament Local Participatiu en el territori GALP Costa 

Brava 

2.2.1. Reunions mantingudes amb agents rellevants del 

territori 

Reunions amb entitats del territori  

Aquestes reunions tenien vàries finalitats:  

a) Assessorar i oferir suport tècnic als potencials beneficiaris en la 

preparació de la seva sol·licitud per concórrer a la convocatòria  d’ajuts 

per al desenvolupament local en els territoris pesquers en el marc del 

FEMP 2014-2020 per la dotació pressupostària del 2019 i que finalitza el 

dia 31 de gener de 2019: 

- Confraria de Palamós  
- Confraria de L’Escala 
- Confraria de l’Estartit  
- Confraria del Port de la Selva 
- Confraria de Blanes 
- Confraria del Port de la Selva 
- Confraria de Llançà 
- Federació Territorial de Confraries de Girona 
- Ajuntament de Roses 
- Ajuntament de Llançà 
- Ajuntament de l’Escala 
- Ajuntament Palamós 
- Ajuntament de Tossa de Mar 
- Associació Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava  
- Sílvia Gómez (Doctora en Antropologia UAB)  
- Submon 
- Jaume Badias (consultor en patrimoni cultural) 
- Estació Nàutica de l’Estartit  
- Fundació Promediterrània 
- Universitat de Girona – Campus sectorial Salut 
- Consell Comarcal del Baix Empordà  
- Associació Monmar – Llançà 
- Xatrac - Girona 
- Universitat de Barcelona 
- ICM-CSIC 
- Cherrytech, SL 
- Delicatpop 
- Acres 



b) Dinamitzar entitats públiques, socials i econòmiques del territori per 

assolir projectes d’acord amb les actuacions prioritàries de 

desenvolupament en el territori: 

- FOEG 
- Consell comarcal de l’Alt Empordà 
- Ajuntament de Figueres 
- Ajuntament de Torroella 
- Cambra de comerç de Palamós 
- DO Empordà 
- Estació Nàutica de Roses – Cap de Creus 
- EMD L’Estartit 

c) Sensibilitzar a tots els agents per generar la seva implicació en les 

actuacions importants que es volen dur a terme des del Grup d’acció 

Local Pesquer Costa Brava. 

- ARCA 
- Diputació de Girona  
- Escola de Capacitació Agrària de Monells 
- Parc Natural del Cap de Creus 
- Universitat de Girona 
- Fundació Marillas 
- WWF 
- Fundació Slowfood Biodiversity 

d) Organitzar actuacions , jornades, seminaris per posar en valor el territori 

pesquer de la Costa Brava i la seva activitat econòmica. 

- Jornada “El desenvolupament local participatiu al GALP Costa 
Brava 2018: Resultats i oportunitats d’implementació de la Estratègia 
Marítima de Catalunya al territori” (29 de novembre de 2018 a 
Blanes). 

- Sessió formativa dels ajuts de desenvolupament local participatiu 
dirigida als potencials beneficiaris de l’anualitat 2019 (14 de desembre 
de 2018 a Girona). 

 

Reunions amb Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat  

Durant aquest segons semestre del 2018 ens vam reunir el 3 de juliol amb la DGPAM 

per parlar dels projectes de cooperació i de la modificació pressupostària per 

l’anualitat 2019. El nostre contacte tant amb la cap de servei de Foment 

d’Estructures Pesqueres com els seus tècnics és bàsicament setmanal ja sigui per 

correu electrònic o per telèfon. Des del GALP Costa Brava estem molt satisfets de tot 

l’equip de la DGPAM i dels SSTT i de la relació que facilita enormement les tasques 

diàries dels GALPs i és indispensable aconseguir entre tots el màxim de beneficis 

durant el programa operatiu del FEMP 2014 -2020.  



 

Reunions amb Serveis Territorial de Girona del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Durant aquest segon semestre del 2018 vam treballar amb els tècnics dels SS.TT del 

DARP de Girona per: 

− Acompanyar-los sobre el terreny per verificar les operacions executades durant 

l’anualitat 2018.  

− Organitzar la sessió formativa a potencials beneficiaris dels 

ajuts de desenvolupament local participatiu per l’anualitat 

2019 que va tenir lloc el dia 14 de desembre a la seu dels SS.TT 

del DARP de Girona.  

− Fer difusió de les notícies que diàriament recullen dels mitjans 

de comunicació sobre el territori GALP Costa Brava i aprofitar 

aquest canal per difondre les nostres notícies.  

 

Reunions amb ARCA, Red Española de Grupos de Pesca (REGP), FARNET i altres 

grups GAL/GALP/FLAG/GALPA 

Durant aquest segon semestre ens hem reunit amb els següents grups d’acció local i 

xarxes que engloben GAL/GALP a nivell autonòmic i nacional: 

− GALP  Mar de l’Ebre: vàries reunions per posar fil a l’agulla en la posta en marca 

dels 3 projectes de cooperació on els GALPs actuen com a coordinadors i 

cooperants juntament amb la FNCCP.  

− Grup d’Acció Local Leader Eivissa i Formentera 

(del 13 al 15 de novembre): Intercanvi 

d’experiències i visites a Roses i Palamós per 

part de pescadors de les Confraries d’Eivissa i de 

Formentera així com tècnics del GAL i de 

l’administració de pesca d’Eivissa.  

− Grup de treball de FLAGs del Mediterrani per 

engegar un possible projecte de cooperació 

sobre “Desenvolupament local i àrees marines protegides (“Marine Protected 

Areas (MPA) and socioeconomic development”) coordinat per el Grup Ciclades 

(Cyclades group) de Grècia (22 de novembre de 2018). Primera reunió de posada 

en comú dels projectes i iniciatives de totes els grups liderada per l’assistència 

tècnica de la consultora VertigoLab. 10 FLAGs estem interessats en participar: 3 



italians, 4 espanyols (Múrcia, Almeria, Costa Brava i Menorca), 2 de Croàcia, 1 de 

França i 1 de Grècia (coordinador). 

 

2.2.2. Integració en dinàmiques territorials   

A mesura que el GALP Costa Brava es va posicionant com entitat a tenir en 

consideració en el territori, formant part de grups de treball establerts i també 

d’altres de nova creació per el desenvolupament local de les zones de litorals de la 

Costa Brava.  

Durant aquest segon semestre el grup ha participat en les següents dinàmiques com 

agent actiu: 

• Baix Empordà territori pesquer. El grup ha signat un conveni de 

col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la 

dinamització agroalimentària a través de la Xarxa Tràmec concretament 

en l’àrea de pesca.  

• Projecte Palamós Peix. El grup participa en les taules de treball del 

projecte Palamós Peix impulsat per l’ajuntament de Palamós amb la 

Confraria de Pescadors de Palamós i la Fundació Promediterrània. 

• Carta Europea de Turisme sostenible del Parc Natura del Cap de Creus 

(CETS). El GALP participa en el fòrum i les reunions del Grup de treball per 

definir el treball per aconseguir aquest distintiu turístic definit un model 

de turisme sostenible al cap de Creus . 

• Taula de Cogestió del litoral del Baix Empordà. Després de vàries 

dinàmiques de grup el GALP ha estat nomenat dinamitzador del subàmbit 

promoció socioeconòmica de la taula de cogestió del litoral del Baix 

Empordà prevista la seva constitució a principis de l’anualitat 2019. 

• Candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera (UNESCO): 

Objectiu a aconseguir per l’any 2020 impulsat per la Universitat de Girona 

i a Fundació Mar. El GALP Costa Brava ha participat en l’elaboració de la 

Diagnosi socioeconòmica del sector pesquer fent èmfasi en l’existència de 

la seva Estratègia de desenvolupament local participatiu on es va fer una 

diagnosi molt rellevant de la situació del sector. 



2.2.3. Participació en altres convocatòries d’ajuts o 

subvencions per l’execució de projectes estratègics del GALP 

Costa Brava 

El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava no és tan sols un agent financer a tercers 

amb l’objectiu de desplegar la seva EDLP sinó que a l’hora pot esdevenir captador de 

fons per el seu propi funcionament i tirar endavant ell mateix projectes individuals o 

en col·laboració i aconseguir objectius d’ampli abast territorial amb pressupostos 

superiors i amb objectius que també contribueixen el desenvolupament local dels 

territoris pesquers i litorals. 

A continuació es detallen actuacions en les que el GALP Costa Brava ha executat, 

està executant durant el segon semestres del 2019: 

Projectes de Cooperació Interterritorial i transnacional dels GALPs per al DLP de les 

zones de pesca (ORDRE ARP/73/2018, d'11 de juny) 

El dia 19 de juny es van aprovar les bases reguladores dels ajuts per a projectes de 

cooperació interterritorial i transnacionals dels GALPs per al desenvolupament local 

participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 

a Catalunya 2014-2020. 

La convocatòria corresponent al període 2018-2023 es va publicar el 4 de juliol de 

2018 (RESOLUCIÓ ARP/1498/2018, de 22 de juny), essent una convocatòria oberta 

fins a l’exhauriment del pressupost aprovat en el conveni de col·laboració entre el 

DARP i el GALP Costa Brava del 9 de juny del 2017. 

Aquest pressupost per a projectes de cooperació és el següent: 

MESURES DE COOPERACIÓ 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

100.000€ 100.000€ 50.000€ 50.000€ 100.000€ 100.000€ 500.000€ 

Ambdós GALPs de Catalunya van preparar 3 propostes de projectes de cooperació 

conjuntament amb la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors 

(FNCCP) con entitat col·laboradora, les quals van resoldre’s favorablement per part 

del Director General de Pesca i Afers Marítims el 4 d’octubre de 2018.  



Els projectes de cooperació i els imports aprovats són els següents: 

Les tres operacions s’executaran durant les anualitats 2018 i 2019, havent una 

justificació parcial abans del dia 2 de novembre del 2018 i una de final per el 2 de 

novembre de 2019.  

• Projecte de cooperació – NorthWestMed FLAGs  

Seguint aquest calendari, el GALP Costa Brava com a coordinador del projecte 

NorthWestMed FLAGs, va justificar parcialment les despeses de cooperació d’aquest 

projecte, tant del GALP TTEE com les pròpies. El mateix va fer el GALP TTEE amb les 

despeses realitzades per el GALP Costa Brava. Es va entregar per la justificació uns 

informes de seguiment i evolució dels projectes redactats per cada entitat 

coordinadora. En el cas del projecte NorthWestMed FLAGs que coordina el GALP 

Costa Brava podem resumir que a data de redacció d’aquesta memòria tècnica, es 

coneix que la despesa justificada per el projecte NorthWestMed FLAGs s’ha resolt 

favorablement al 100%, concretament per un import de 3.655,07 €. No es disposa la 

dada dels altres dos projectes encara, en no ser els coordinadors de l’activitat. En la 

justificació parcial d’aquesta projecte s’entrega un Informe de Seguiment i Evolució 

del projecte, en l’Annex III d’aquesta memòria adjuntem el quadre on es recullen els 

indicadors i metes assolides per els objectius marcats en el projecte. 

• Projecte de cooperació – Associació Catalana dones de la Mar 

                                                             
2 Valorització de producte local pesquer del Mar Mediterrani nord‐occidental ‐ Projecte de 
Cooperació entre els Grups d’Acció Local Pesquers de la subregió nord‐occidental del mar Mediterrani 
– FASE 1. Projecte cooperació transnacionals. 
3 Transferència de coneixement i experiències en la gestió de la pesquera d’encerclament entres 
Euskadi i Catalunya. Projecte cooperació interterritorial. 
4 Constitució i posada en marxa de l'Associació catalana de dones de la mar. Projecte cooperació 
interterritorial. 

ACRÒNIMS  
PRESSUPOST 

TOTAL 
GALP COSTA BRAVA 

GALP 
TTEE 

NorthWestMed FLAGs2 56.000€ 
4455..990000€€  

ccoooorrddiinnaaddoorr 
10.700€ 

Intercanvi Euskadi – 
Catalunya3 

20.000€ 1100..000000€€ 
10.000€ 

Coordinador 

Associació Catalana de 
Dones de la Mar4 

27.000€ 66..550000€€ 
20.500€ 

coordinador 

TOTAL 103.000€ 6622..440000€€ 41.200€ 



Un dels objectius del GALP Costa Brava és fomentar la participació de les dones en el 

sector pesquer i en activitats de diversificació, objectiu que compartim amb el GALP 

Mar de l’Ebre i la FNCCP. És per aquest motiu que es va decidir la creació de 

l’Associació Catalana de la Dona de la Mar, com a punt de partida per reunir a totes 

les dones que directa o indirectament tenen un vincle amb la pesca. Aquesta 

iniciativa es va impulsar a partir de secretàries de confraries de pescadors que a 

mesura que les posicions en els càrrec d’administració de l’Associació es vagin 

omplint per dones de la Mar s’aniran posicionant en un lloc de suport i dinamització. 

El paper dels GALPs en aquest projecte és finançar les actuacions de dinamització i 

de visibilitat de l’Associació.  

Durant aquesta anualitat, aprofitant que va tenir lloc a Santiago de Compostela el I 

Congreso Internacional de Mujeres de Pesca del 5 al 7 de novembre, es va organitzar 

un viatge de les dones que inicialment formaven part en els càrrecs de l’Associació 

amb l’objectiu d’intercanviar experiències, conèixer altres associacions presents en 

el territori espanyol a nivell internacional, etc.  

 

Figura 2.4. I Congreso Internacional de mujeres de la Pesca 

El dia 1 de desembre es va fer la primera Assemblea General de l’Associació Catalana 

de Dones de la Mar amb la presència de la Direcció general de pesca i afers marítims, 

la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i els dos GALPs, on es va 

nomenar com a Presidenta a Maribel Cera, pescadora d’arts menors de Sant Carles 

de la Ràpita. 



 

Figura 2.5. I Assemblea General de l’Associació Catalana de Dones de la Mar 

• Projecte de cooperació – Intercanvi Euskadi i Catalunya 

Aquest projecte centra les seves activitats ben entrat el 2019, havent-se realitzat tan 

sols reunions entre els dos GALPs i la FNCCP.  

 

Projectes de la Xarxa D’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de 

l’Economia Social i del cooperativisme d’entitats que formen part del Cercle 2 – Est 

de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines (ORDRE TSF/234/2017) 

El GALP Costa Brava en tant que és una associació sense ànim 

de lucre amb un alt % de representativitat de confraries de 

pescadors5 en la seva Junta Directiva i com a membres de 

l’Associació, va formar part del anomenat Cercla 2 – Est de 

l’Ateneu Cooperatiu juntament amb altres entitats dels territori 

com l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de Calonge durant 

l’anualitat 2018 (Annex IV – díptic Ateneu). 

El projecte va tenir lloc durant l’anualitat 2018 finalitzant el dia 31 de novembre de 

2018 amb la sol·licitud de pagament amb la justificació de les activitats. La subvenció 

concedida va ser de 5.400€ per la realització de les activitats que finalment van 

ascendir a un cost de 5.445€. 

Les actuacions que s’han realitzat es descriuen a continuació: 

                                                             
5 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social: Las sociedades cooperativas, en sus distintas 
modalidades, y entre ellas, las de trabajo asociado, consumo, vivienda, agrarias, servicios, mar, 
crédito, enseñanza, sanitarias, seguros, de transporte, las sociedades laborales, las asociaciones, 
fundaciones y mutualidades, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las 
sociedades agrarias de transformación y las cofradías de pescadores comparten los principios 
orientadores de la economía social. 



a) Identificar i fer anàlisi de l’economia social en el sector pesquer de la Costa 

Brava amb el suport d’un tècnic expert en economia social. Es van fer 

entrevistes i un qüestionari de compliment de criteris d’economia social i 

solidària (Annex V) als secretaris de 5 confraries de les 11 confraries de 

Girona i al GALP Costa Brava (Annex VI – Fitxes resultants de cada 

participant). Les preguntes s’agrupaven en 4 grans blocs essent un total de 15 

criteris els avaluats i analitzades les respostes el resultats és el següent: 

− Organització Interna 

1. Democràcia interna: 21 punts 

2. Desenvolupament personal: 10 punts 

3. Perspectiva feminista: 1 punt 

4. Condicions laborals: 26 punts 

− Impacte social 

5. Proveïdors: 23 punts 

6. Intercooperació: 10 punts 

7. Llicències lliures: 2 punts 

8. Transparència: 21 punts 

9. Finances ètiques: 0 punts 

10. Cohesió social: 5 punts 

11. Transformació social: 15 punts 

12. Arrelament territorial: 29 punts 

− Impacte ambiental 

13. Sostenibilitat ambiental: 24 punts 

14. Gestió de residus: 15punts 

15. Consum energètic: 9 punts 

Resultats, conclusions i recomanacions: 

En la següent figura es mostra el grau de compliment dels criteris ESS resultants de 

les entrevistes realitzades i per cada criteri s’extreu unes conclusions i es proposen 

algunes recomanacions que ens permetran seguir treballant en l’àmbit per fomentar 

i/o preservar l’economia social en el sector pesquer gironí. La informació resultant va 

permetre publicar una nota de premsa molt favorable per les confraries de 

pescadors amb el títol: “Les confraries ho fan bé” (veure punt  

 



 
Figura 2.7. Resultats obtinguts de les Confraries Gironines en el qüestionari ESS 

 

1. Democràcia interna: 21 punts 

- La llei de confraries assegura un funcionament democràtic que garanteix 

la existència  de protocols clars, la participació en igualtat d’accés a la 

informació per una presa de decisions conscient de totes les parts.  

- Existeix la necessitat de modernitzar la metodologia de dinamització de 

les reunions i adoptar un treball de reflexió sobre rols i lideratges.  

2. Desenvolupament personal: 10 punts 

- Tot i que es contemplen les necessitats de formació de les persones i 

existeixen mecanismes per facilitar la conciliació personal i familiar, en 

totes les iniciatives entrevistades no van mes enllà del que estableix la 

normativa. 

- Seria interessant incorporar mecanismes de prevenció i resolució de 

conflictes a la vegada que s’adopten mecanismes de gestió emocional 

dels equips.  

- Es recomana realitzar mes activitats de germandat, essencials per 

recuperar el concepte inicial de la confraria. 

3. Perspectiva feminista: 1 punt 

- Sector molt masculinitzat tot i que hi ha cada vegada mes reconeixement 

de la dona dins de les iniciatives de les confraries. A tenir en consideració 

el cas de la Confraria de l’Escala que actualment és una dona la patrona 

major, la primera de Catalunya i, més presència dones en posicions 

importants com secretària o gerent.  



- Incorporar continguts específics de de gènere (plans d’igualtats, protocols 

de comunicació no sexista i repartiment de les tasques tant productives 

com reproductives).    

4. Condicions laborals: 26 punts  

- En general hi ha una bona valoració de les condiciones laborals. 

- Bon equilibri en la ràtio salarial (en les confraries) i millorable en les 

iniciatives empresarials amb treballadors. 

- Adoptar d’espai periòdics de discussió i revisió de les condicions laborals 

- Promoure millores socials proactives per garantir una millora de les 

condicions laborals. 

5. Proveïdors: 23 punts 

- Bona predisposició per prioritzar el consum de bens i serveis locals però 

hi ha una limitació en quan a proveïdors d’alguns bens (Gel, caixes, etc.). 

- S’han detectat iniciatives que participen en activitats d’incidència política 

o comercials per enfortir les economies locals.  

- Cal enfortir la funció social i de dinamització de les economies locals de 

les confraries i apostar per una presa de consciencia de les condicions de 

producció dels proveïdors. 

6. Intercooperació: 10 punts 

- Cal afavorir la intercooperació entre confraries, mes enllà de les 

estructures de les diferents federacions (territorial, catalana i estatal).  

- Desconeixement del mercat social. Oportunitat de formació. 

- Apostar per proveïdors de l’ESS.  

- Desenvolupar activitat o línies de treball amb organitzacions d’altres 

sectors i complementaris.  

7. Llicències lliures: 2 punts 

- Desconeixement total. Oportunitat de formació, 

- Programaris que alguns coneixem: Linux – ubuntu, Debian, etc. 

8. Transparència: 21 punts 

- Les confraries son transparents internament: tota la informació es a 

l’abast de totes les persones que formen part de la confraria. Cert és que 

en molts casos aquesta informació s’ha de demanar al/a secretari/a. 



- S’han detectat iniciatives que incorporen una intranet en la seva web, 

cosa que facilita l’accés sa la informació sense haver de demanar-la.  

- Millorar la transparència externa, mostrant proactivament els processos 

de producció i de comercialització (per ex. subhastes obertes al públic i 

informació en la pàgina web). 

9. Finances ètiques: 0 punts 

- Desconeixement total. Oportunitat de formació donat que existeixen tant 

entitats bancàries ètiques  (Fiare banca ètica, Triodos bank, Coop 57, 

oikocredit, etc.) com asseguradores que es podrien explora (Arç). 

- Convidar a entitats financeres ètiques per descobrir altres formes de 

finançament i banca.    

10. Cohesió social: 5 punts 

- Es recomana realitzar mes activitats de germandat, essencials per 

recuperar el concepte inicial de la confraria. 

- Aplicar activitats que fomentin la cohesió social. Oportunitat de formació 

conèixer iniciatives i bones pràctiques de cohesió social 

- Participar en dinàmiques territorials (a banda de les sectorials) que 

fomentin la cohesió social com per exemple el GALP Costa Brava. 

11. Transformació social: 15 punts 

- Recuperar i posar en el centre la transformació social com un dels 

objectius de les confraries: Participar de la transformació social dels 

territoris pesquers. 

- Participar proactivament en donar resposta en necessitats socials: 

Menjadors socials, projectes socials, solidaritat econòmica o altres formes 

amb diferents causes.  

- Participar en xarxes fent incidència política. 

12. Arrelament territorial: 29 punts 

- Apostar per contribuir a la resolució de necessitats locals (més 

participació en els plans locals de desenvolupament i xarxes 

comunitàries). 

- Participar de la recuperació del patrimoni natural, cultural o històric.  

- Contribuir en la reflexió i execució col·lectiva d’estratègies per el 

desenvolupament local a través del GALP Costa Brava. 

13. Sostenibilitat ambiental: 24 punts 



- Treballar amb els labels de sostenibilitat.  

- Anar mes enllà de la restricció normativa. (Períodes de veda). 

- Prendre mesures per reduir la petjada ecològica.  

- Apostar per productors i proveïdors de Km0.  

- Treballar per fer incidència política i/o divulgació sobre la reducció de 

l’impacte ambiental. 

14. Gestió de residus: 15 punts 

- Revisar el sistema d’embolcalls per adoptar un material de baix impacte 

per evitar de generar residus innecessaris.  

- Apostar internament per la reutilització i/o reparació d’aparells i 

equipament.  

- Pla de seguiment de les diferents accions per evitar el consum 

innecessari.  

- Incorporar acords amb entitats que treballen per l’economia circular. 

Donar i rebre. Fomentar el reaprofitament. 

15. Consum energètic: 9 punts) 

- Adoptar mes mesures d’estalvi energètic en les instal·lacions.  

- Orientar-se cap a la sobirania energètica: Limitació pel fet que la majoria 

de les instal·lacions de les confraries depenen de la autoritat portuària. 

- Existeix un desconeixement de les iniciatives alternatives: Implantació de 

energia de fonts renovables. (ex. Suno). Oportunitat de formació. 

- Apostar per empreses locals distribuïdores, productores i 

comercialitzadores d’energia renovable. (ex. Som Energia) 

b) Pla estratègic intern de l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava 

Després de dos anys d’execució, el GALP Costa Brava decideix fer un reflexió 

estratègica per redefinir la seva missió i el pla d’acció per les properes anualitats, 

basat en l’EDLP però també com Associació que ha de oferir serveis de qualitat als 

seus associats per aconseguir finançament suficient per desenvolupar projectes 

estratègics i continuar posicionant-se territorialment. 

Pes aquesta activitat s’ha contractat l’assessorament a un consultor extern de 

l’empresa Integral SCCP amb la que es va fer una sessió col.lectiva amb els membres 

de la Junta Directiva el dia 18 d’octubre i, s’està treballant encara amb la gerent del 

grup.  



 

Figura 2.8. Junta Directiva 18 octubre de 2018 

S’espera poder disposar del document durant el primer trimestre del 2019 per ser 

presentat en la propera Assemblea General de l’Associació. 



2.2.4. Assistència i participació a actes, tallers i jornades  

L’equip tècnic assisteix a actes i jornades per una banda, per establir nous contactes 

o mantenir els ja realitzats i seguir difonent l’activitat del grup i, per l’altra, per estar 

constantment informats i formats de les iniciatives que diàriament es realitzen en el 

nostre territori i al llarg de Catalunya estant el món marítim i de la pesca com a eix 

central.  

A continuació es destaquen les d’aquest SEGON semestre del 2018: 

ACTIVITATS DATA LLOC 

Assemblea General socis ARCA 17 de juliol Sant Carles de la Ràpita 

Curs Oceans i Salut Humana: explorant les 
relacions entre els ecosistemes marins i la 
salut i el benestar de les persones. XVIII 
International Summer School on the 
Environment (ISSE 2018) (Càtedra Oceans i 
Salut Humana) 

28 de 
setembre 

Roses  

MedPAN Regional training workshop on 
the management of small scale fisheries in 
MPAs 

9 al 11 
d’octubre 

Sali, Croàcia 

Seminari  Reptes de futur de la pesca 
d’arrossegament a Catalunya 

20 d’octubre Barcelona 

Jornada La Pesca com a eina de 
conservació de la biodiversitat 

27 d’octubre L’Escala 

I Congreso Internacional de Mujeres de la 
Pesca (en el marc del projecte de 
Cooperació Associació de Dones de la 
Mar). 

5 al 7 de 
novembre 

Santiago de Compostela 

Intercanvi d’experiències entre el Grup 
Leader d’Eivissa i Formentera i el GALP 
Costa Brava 

13 al 15 de 
novembre 

Roses, l’Estartit i Palamós 

Seminari transnacional de FARNET per els 
GALPs – Temàtica: Cerrar el ciclo: 
Economía circular en las zonas pesqueras y 
acuícolas  

20 al 22 de 
novembre  

Saint Jean de Lux (França) 

Jornada “El desenvolupament local 
participatiu al GALP Terres de l’Ebre 2018: 
Resultats i oportunitats d’implementació 
de la Estratègia Marítima de Catalunya al 
territori”. 

27 de 
novembre 

Sant Carles de la Ràpita 



Presentació del projecte de cooperació 
Valorització del producte local pesquer del 
Mar Mediterrani nord-occidental 

27 de 

novembre  
Sant Carles de la Ràpita 

Presentació de l’Estratègia del patrimoni 
natural i de la biodiversitat de Catalunya 

27 de 
novembre 

Barcelona 

Assemblea Associació Dones de la Mar 1 de desembre Barcelona 

Curs L’Adaptació de la pesca al canvi 
climàtic: com es pot impulsar des de les 
administracions locals- Projecte 
Lifeclinomics  

4 de desembre Sitges 

Figueres Food Talent  
10 de 

desembre 
Figueres 

Guardons de la Pesca Catalana  
15 de 

desembre 
Barcelona 

 

 

2.2.5. Visita d’altres territoris 

Viatjar a altres territoris i conèixer experiències és imprescindible per poder 

transferir el coneixement al nostre territori. Durant el segon semestres, s’han visitat 

els següents territoris i  

- MedPAN Regional training workshop a Sali (Croàcia). El dia 11 d’octubre durant 

tot el dia vam fer visites al territori: 

✓ Parc Natural de Telašćica. 

✓ Far convertit en apartaments turístics de luxe. 

✓ Restaurant regentat per pescadors durant l’estiu, que a l’hivern pesquen 

artesanalment.  

- Seminari transnacional de FARNET per els GALPs – Temàtica: Cerrar el ciclo: 

Economía circular en las zonas pesqueras y acuícolas a Saint Jean de Luz 

(França). El dia 22 de novembre es van programar algunes visites en centres que 

treballen l’economia circular, sobretot a partir de xarxes de pescadors.  

- Visita a la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú el dia 18 de desembre 

per conèixer el nou sistema d’etiquetatge de peix i marisc.         

 



2.2.6. Participació en presentacions de resultats dels projectes 

executats per els beneficiaris del 2018 

PROJECTE I ACTUACIÓ DATA LLOC 

Presentació projecte Palamós Peix de 
l’Ajuntament de Palamós i Masterpeix de 
la Fundació Promediterrània. 

13 de juliol  Palamós 

Presentació oficial del projecte “Formació 
de monitors i guies de busseig per a la 
conservació dels hàbitats marins i 
d'interès pesquer a la Costa Brava” de 
l’Associació de Centres Turístics 
Subaquàtics de la Costa Brava. 

28 de 
setembre 

L’Estartit 

Jornada Mar i Salut organitzada per la 
Càtedra Oceans i Salut humana  

28 i 29 de 
setembre 

Roses 

Presentació de resultats del projecte 
“Dofins de Tramuntana” de SUBMON als 
pescadors de les confraries de Roses, El 
Port de la Selva i Llançà. 

3,4 i 5 
d’octubre  

Roses, El Port de la Selva i 
Llançà 

Realització de l’obra de teatre Gent de 
Mar al teatre La Gorga gratuïta i 
presentació en el hall dels audiovisuals de 
les diferents arts de pesca en 360º 
d’Empordamar SL. 

18 d’octubre Palamós 

Mostra dels Tallers Pedagògics de pesca 
sostenible, arts, vaixells i residus 
d’Empordamar SL a escolars de 3er de 
primària de l’Escala a la Confraria de 
Pescadors de l’Escala. 

30 d’octubre L’Escala 

Presentació del projecte Innovació en 
l’envasat de la Gamba de Palamós de la 
Confraria de Pescadors de Palamós 

15 de 

novembre 
Palamós 

Presentació del nou equipament de la Sala 
d’actes de la Confraria de Pescadors de 
Blanes 

29 de 

novembre 
Blanes 

Presentació del projecte Actualització dels 
recursos expositius del centre 
d’interpretació del peix MARAM de 
l’Escala 

29 de 

novembre 
Blanes 

Presentació del projecte Masterpeix: 
formació ocupacional per a pescadors en 

29 de Blanes 



el sector de la gastronomia de la Fundació 
Promediterrània. 

novembre 

Presentació del projecte Tallers 
Pedagògics de pesca sostenible, arts, 
vaixells i residus d’Empordamar SL 

29 de 

novembre 
Blanes 

Presentació del projecte Formació de 
monitors i guies de busseig per a la 
conservació dels hàbitats marins i 
d’interès pesquer a la Costa Brava. 

29 de 

novembre  
Blanes 

Presentació del projecte Antic 
Embarcador, punt d’inici de les activitats 
de descoberta dels paisatges marins de 
l’Ajuntament de Llançà. 

30 de 

novembre 
Llançà 

Presentació de l projecte Ses i El Far de 
l’Ajuntament de Tossa de Mar 

6 de desembre  Tossa de Mar 

Portes obertes del projecte Espai 
interpretació Masia de Marina: Can Ganga   

6 de desembre Tossa de Mar 

 

2.3. Comunicació i difusió actuacions Grup d’Acció Local 

Pesquer Costa Brava (premsa, televisió, ràdio, etc.) 

EL PUNT AVUI “Pla pioner Palamós per la gestió integral del Peix” – Premsa regional 

– 19 de juliol. Presentació del projecte Palamós Peix. 

TV COSTA BRAVA “Palamós crea un MasterPeix per formar als pescadors com a 

prescriptors del peix i la cuina”  - Televisió local – 20 de setembre.  

GRAVACIÓ PROGRAMA TV3 (L’Estartit) – Televisió regional - 25 de setembre de 

2018. Entrevista a la gerent Anna Masdeu parlant sobre el projecte “Formació de 

monitors i guies de busseig per a la conservació dels hàbitats marins i d'interès 

pesquer a la Costa Brava” emesa en l’espai del TN Comarques del dia 26 de setembre 

(Min 26.28). 

ESPAI EL FAR “Formació nàutica a les escoles “ (L’Escala) – Ràdio local - Programa 

d’entrevistes radiofònica – 2 d’octubre. Entrevista radiofònica realitzada a la gerent 

Anna Masdeu parlant del GALP Costa Brava. Data d’emissió el dia 5 d’octubre (Min 

12.20). 

BOLETÍN 12 Red Española de Grupos de Pesca - Gran presència del projecte GALP 

COSTA BRAVA en el butlletí informatiu de la Red Española de Grupos de Pesca 

publicat mensualment (octubre) 

https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1431166-pla-pioner-a-palamos-per-la-gestio-integral-del-peix-fresc.html
http://www.tvcostabrava.com/jessica-marti/economia/treball/palamos-crea-un-masterpeix-per-formar-als-pescadors-com-a-prescriptors-del-peix-i-la-cuina
http://www.tvcostabrava.com/jessica-marti/economia/treball/palamos-crea-un-masterpeix-per-formar-als-pescadors-com-a-prescriptors-del-peix-i-la-cuina
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/telenoticies-comarques-26092018/video/5788140/
http://elfarfm.cat/a-la-carta/destacat/la-formacio-nautica-a-les-escoles/
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/boletines/BOLETIN_N_12.pdf


EL PUNT AVUI “Les Confraries ho fan bé” – Premsa regional – 29 d’octubre - Article 

resultant del qüestionari realitzat vàries confraries de Girona i al GALP Costa Brava 

amb motiu de la participació en el projecte Cercle 2 – Est de l’Ateneu Cooperatiu de 

les Terres Gironines. 

ESPAI EL FAR “Pescadors d’Eivissa i Formentera visiten la Costa Brava” (L’Escala) – 

Ràdio local - Programa d’entrevistes – 15 de novembre Entrevista radiofònica 

realitzada a la gerent Anna Masdeu parlant del GALP Costa Brava i al gerent del 

Leader Eivissa i Formentera sobre l’intercanvi d’experiències durant la visita a la 

Costa Brava. Data d’emissió el dia 15 de novembre (Min 10.55). 

LA SELVA TV “Tossa recupera l’espai Ses peixateries” – Televisió local – 10 de 

desembre. Presentació oficial de l’escultura d’una peixatera en el lloc emblemàtic on 

antigament es venia el peix arribat de les barques.  

 

2.4. Formació equip tècnic 

Gràcies a l’adhesió del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava a ARCA, durant 

aquest SEGON semestre ens hem beneficiat de formacions específiques a la gestió i 

dia a dia dels gerents, directors i tècnics dels grups d’acció local com són les 

següents: 

- Ètica, transparència i protecció de dades. 2 d’octubre, organitzat per l’Escola 

d’Administració Pública.  

https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1491111-les-confraries-ho-fan-be.html
http://elfarfm.cat/a-la-carta/destacat/pescadors-deivissa-i-formentera-visiten-la-costa-brava/
https://www.laselvatv.cat/index.php/premsa/2206-tossa-de-mar-recupera-l-espai-de-ses-peixateries


3. COMPTES ANUALS 

3.1. Compte de Resultats abreujat exercici 2018 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2018 

  

      5. Otros ingresos de explotación 126.922,58 

          74000000    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 104.022,58 

          74001000    SUBVENCIO- CERCLE 2-EST 5.400,00 

          75900000    INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO 17.500,00 

      6. Gastos de personal -70.568,28 

          64000000    SUELDOS Y SALARIOS -56.028,70 

          64200000    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -14.539,58 

      7. Otros gastos de explotación -31.968,34 

          62100001    USOS SERV CONVENI COL.LABORAC. -3.630,00 

          62200000    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -324,46 

          62300000    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -5.053,50 

          62301000    ALTRES SERV- ATENEU COOP.GIRON -5.445,00 

          62304000    ALTRES SERVEIS-NORTHWESTMED -372,38 

          62500000    PRIMAS DE SEGUROS -550,00 

          62600000    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -183,98 

          62700000    PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. -4.077,70 

          62800001    TELEFON -595,13 

          62900000    DIETES/DESPLAÇAMENTS -3.771,34 

          62900001    DESPESES REPRESENTACIO -850,60 

          62900002    DESPESES OFICINA -680,36 

          62900003    ARCA-QUOTA -2.522,35 

          62900004    SUBSCRIPCIONS INFORMAT. -48,62 

          62900100    DIETES/DESPLAÇAMENTS  AMB FRA. -801,48 

          62902000    DIETES/DESPLAZ.-DONES DE MAR -1.507,50 

          62903000    DIETES/DESP.-EUSKADI-CATALUNYA -64,13 

          62904000    DIETES/DESP-NORTHWESTMED FLAGS -1.376,85 

          62904002    DESP.OFICINA-NORTHWESMED FLAGS -91,11 

          63100000    OTROS TRIBUTOS -21,85 

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 24.385,96 

      14. Gastos financieros -42,60 

          66900000    OTROS GASTOS FINANCIEROS -42,60 

 B) RESULTADO FINANCIERO -42,60 

 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 24.343,36 

 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 24.343,36 

 



3.2. Balanç de situació abreujat exercici 2018 

ACTIVO 2018 

  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.278,58 

      I. Inmovilizado intangible 2.329,26 

          20600001    WEB GALP C.BRAVA-2018 2.329,26 

      II. Inmovilizado material 949,32 

          21700001    PORTATIL ASUS GERENT-2017 599,00 

          21700002    SMARTPHONE GERENT-2017 239,00 

          21700003    DISC DUR-ANNA 2018 111,32 

B) ACTIVO CORRIENTE 37.767,16 

      III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 5.500,00 

      3. Otros deudores 5.500,00 

          44000005    AJUNTAMENT DE PORT DE LA SELVA 2.500,00 

          44000011    COFRADIA PESC.CADAQUES 500,00 

          44000021    AJUNTAMENT DE L'ESCALA 2.500,00 

      VII. Efectivo y otros activos líquidos equival. 32.267,16 

          57200001    LA CAIXA-2100.0138810200605972 32.800,93 

          57500000    PAGAMENTS VISA GALP -533,77 

T O T A L   A C T I V O 41.045,74 

 



 

PASIVO 2018 

  

A) PATRIMONIO NETO 33.310,17 

      A-1) Fondos propios 33.310,17 

      V. Resultados de ejercicios anteriores 8.966,81 

          12001700    RESULTADO POSITIVO 2017 14.397,28 

          12101600    RESULTADO NEGATIVO 2016 -5.430,47 

      VII. Resultado del ejercicio 24.343,36 

C) PASIVO CORRIENTE 7.735,57 

      III. Deudas a corto plazo 0 

      3. Otras deudas a corto plazo 0 

      V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 7.735,57 

      2. Otros acreedores 7.735,57 

          41000004    ESTRELA ARENAS JULIO 154,95 

          41000020    RED UNIVERSAL DE MARKETING Y B -0,01 

          41000027    MINIMILKS MARKETING AND BRANDI 1.452,00 

          41000036    RESTAURANT CLUB NAUTIC 0,10 

          41000045    MISSATGERS PALAMOS SL 0,96 

          41000053    AMZ MKTP 0,01 

          41000100    COFRADIA DE PESCADORES DE ROSE 1.124,25 

          41000101    MASDEU LALANZA, ANNA 373,74 

          41000116    PIQUERAS RUIZ MARIA MONTSERRAT 69,00 

          47510001    HP RETENCIONS PROFESSIONALS 48,00 

          47510005    HP RETENCIONS TREBALLADORS 3.055,74 

          47600000    ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 1.456,83 

T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 41.045,74 

 



4. ANNEXES 

4.1. Annex I: Actes Juntes Directives 

4.2. Annex II: Enquesta avaluació ajuts DLP 2018 

4.3. Annex III: Objectius, resultats i indicadors projecte cooperació 

NorthWestMed  

4.4. Annex IV: Díptic Cercle 2 – Est Ateneu Coop. Terres Gironines 
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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ GALP COSTA BRAVA, CELEBRADA A ROSES 

EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 

 

A Roses, a les 12 hores del 20 de desembre de 2018, a la Sala de reunions de la Confraria de 

Pescadors, es reuneixen en sessió ordinària i sota la Presidència del Sr. Antoni Abad Mallol, amb 

l’assistència de la gerent Anna Masdeu Lalanza i dels membres que s’indiquen a continuació, 

actuant com a Secretària la senyora Cristina Mañas Mañas. 

Assistents: 

- Antoni Abad  
- Cristina Mañas 
- Miquel Martí 
- Gemma Gotanegra 
- Anna Masdeu 
- Xavier Domènech 
- Pere Estradera 

 

S’excusen: 

- Miquel Gotanegra 
- Víctor Puga 
- Eusebi Esgleas 

 

S’inicia la reunió donant la benvinguda i es cedeix la paraula a la gerent per iniciar els punts de 
l’ordre del dia.  

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

Es llegeix per sobre els punts de l’acta de la reunió de la Junta anterior i s’aprova. 

 

2. Estat de comptes anuals i tresoreria. 

La Gerent explica l’estat dels comptes començant per la situació dels ingressos (segons la taula 
que ens presenta i que s’adjunta a continuació): 
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Aquest any 2018, 2 socis que van efectuar el pagament l’any 2017, no l’han realitzat durant l’any 
2018: Ajuntament del Port de la Selva i la Confraria de Pescadors de Cadaqués. L’Ajuntament de 
l’Escala no ha fet encara efectiu la quota de soci. Es recordarà a l’entitat l’obligatorietat 
d’efectuar el pagament. 

La Tresoreria a data 19 de desembre del 2018 és de + 39.181,99 €. 

Pel que fa a les despeses es comenten una a una seguint la taula que s’adjunta a continuació i 
explicant el % de desviament respecte el pressupost aprovat a principis d’any:  

 

PRESSUPOST DESPESES 2018 13/12/2018
CAPÍTOLS IMPORT IMPORT %

1. DESPESES DE PERSONAL 70.250,00  €       68.328,32  €              97,26
Sous i salaris 50.000,00 €       51.314,23 €        102,63
Seguretat social a càrrec del'empresa 15.000,00 €       13.324,23 €        88,83
Dietes i desplaçaments personal 5.000,00 €         3.395,17 €          67,90
Formació -  €                  -  €                   
Assegurança accidents treballadors -  €                  -  €                   
Prevenció de riscos laborals i vigilància de salut 250,00 €            294,69 €             117,88
2. SUBMINISTRAMENTS EXTERNS 36.500,00  €       12.708,47  €       34,82
Telefonia 400,00  €            595,13  €            148,78
Despeses complementàries (dietes i desplaçaments) en factura 8.000,00  €         618,77  €            7,73
Correus i missatgeria 100,00  €            -  €                  0,00
Publicitat i comunicació 8.000,00  €         2.238,50  €         27,98
Material fungible 600,00  €            663,27  €            110,55
Serveis professionals independents 13.000,00  €       4.994,88  €         38,42
Quota ARCA 2.480,00  €         2.522,35  €         101,71
Despeses bancàries (manteniment compte) 50,00  €              78,32  €              156,64
Despeses financeres (pòlissa de crèdit) 200,00  €            42,60  €              21,30
Despeses òrgan govern entitat (desplaçaments Junta) 1.800,00  €         -  €                  
Despeses representació 1.200,00  €         382,80  €            31,90
Despeses Associació Dones de Mar (projecte cooperació) -  €                 1.507,50  €         
Despeses Euskadi (projecte de cooperació) -  €                 64,13  €              
Despeses NorthwestMed FLAGs cooperation project -  €                 1.840,34  €         
Despeses Ateneu Cooperatiu (pla estratègic GALP CB) -  €                 5.445,00  €         
Assegurances 550,00  €            550,00  €            100,00
Impostos -  €                 -  €                  
Taxes i tributs -  €                 21,85  €              
Altres 120,00  €            -  €                  
3. MATERIAL INFORMÀTIC, TELEMÀTIC I DE REPROGRAFIA 250,00  €            373,08  €            149,23
Manteniment, reparació i/o conservació 250,00  €            373,08 149,23
4. MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA -  €                 -  €                  
Manteniment i conservació -  €                 -  €                  
5. IMMOBLES I LOCALS 3.000,00  €         3.630,00  €         
Serveis d'ús Confraria de Palamós 3.000,00  €         3.630,00  €         121,00

TOTAL DESPESES 110.000,00  €     85.039,87  €       77,31

TOTAL INGRESSOS 124.250,00  €     121.422,58  €     97,72
TOTAL DESPESES 110.000,00  €     85.039,87  €       77,31  

La Gerent comenta el desviament en algunes despeses el pressupost es va aprovar sense IVA i 
l’entitat, en estar l’IVA també subvencionat, les despeses s’han considerat amb IVA. 

La diferència en sous i salaris respecte el pressupostat es deu al quilometratge dels 
desplaçaments efectuats per la gerent que se li abonen en la mateixa nòmina. 

En les despeses complementàries s’havia previst poder fer un viatge per conèixer iniciatives 
interessants pel desenvolupament de l’estratègia del grup, que finalment no s’ha pogut realitzar. 
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Manca comptabilitzar les despeses de desplaçaments de la junta directiva agrupades en la 
despesa de dietes i desplaçament del personal.  

S’han afegit unes despeses sobrevingudes de projectes de cooperació que no estaven previstes 
en el moment que es va aprovar el pressupost.  

Els projectes de cooperació són: Associació de dones de mar, viatge d’intercanvi a Euskadi i el 
projecte de  NorhtwestMed FLAGs cooperation project. 

També s’ha realitzat el treball amb l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines i amb el 
finançament rebut s’està treballant en l’elaboració del Pla Estratègic de l’Associació GALP Costa 
Brava per un import de 4.500€ sense IVA. 

Les despeses de funcionament del grup corresponents al primer semestre del 2018 es van 
justificar el dia 31 de juliol per un import de 49.620,43€. El dia 15 de novembre es van cobrar 
49.124,16€. La diferència es deu a: 

 L’import de prevenció de riscos laborals, salut laboral i el reconeixement mèdic: 
294,69€ (despesa no elegible i que anualment assumirà el grup).  

 Despeses de cooperació: 201,56€ (que s’han justificat com a despeses d’execució del 
projecte de cooperació NorhtwestMed FLAGs cooperation project i que per tant es 
recuperaran quan ens abonin les despeses justificades dels projectes de cooperació). 

La Gerent explica que es va fer  una presentació de l’EDLP a Sitges la qual serà retribuïda 
econòmicament per un import de 150 €. Nova via d’ingressos del grup a tenir en consideració.  

 

3. Resultats d ‘execució projectes GALP 2018. 

Encara no està del tot tancada la gestió dels expedients, però si tot finalment està correcte, 
l’execució dels projectes GALP COSTA BRAVA 2018 és d’un 88,50 %. És una dada molt 
satisfactòria. 

IMPORT TOTAL ATORGAT IMPORT TOTAL JUSTIFICAT REVOCACIÓ 
(pèrdua) 

469.923,15€ 415.875.20€ 54.047,95€ 

 

4. Convocatòria 2019 – comunicació i llista projectes. 

La convocatòria es tancarà el 31 de gener del 2019 havent-hi un pressupost a repartir de 
364.983,79€ per a projectes a executar fins a l’octubre del 2019. 

E l 14 de desembre va tenir lloc una sessió formativa a Girona, hi van assistir 20 entitats i van 
participar la DGPAM i els SSTT de Girona. L’objectiu és difondre l’existència dels ajuts i la 
preparació de la documentació per a sol·licitar els ajuts de desenvolupament local participatiu. 

A data d’aquesta Junta diferents beneficiaris han contactat amb el GALP per veure l’encaix dels 
seus projectes amb els objectius i les línies estratègiques del grup.  

Els projectes que es preveuen de moment procedeixen de diferents àmbits: 
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• Confraries de Pescadors 

• Ajuntaments i consells comarcals 

• Centres de recerca i ONG ambientals 

• Fundacions 

• Associacions empresarials 

• Peixateries 

• GALP Costa Brava – si no s’arriba al pressupost, el GALP demanaria varis 
projectes que s’aprovarien en la següent Junta Directiva del mes de gener. 

Per tal de tenir el màxim de representativitat del territori es proposa a en Xavier Domènech com 
a quart candidat pel procés d’avaluació dels projectes que es presentin en les properes 
convocatòries.  

 

5. Presentació projectes estratègics GALP. 

Es proposa estudiar la possibilitat de portar a terme projectes d’interès per a totes les Confraries 
promogut pel GALP Costa Brava. 

Un possible projecte podria ser l’Estudi de les necessitats formatives del sector pesquer i 
elaboració de propostes de millora: detectar quines son les necessitats formatives vinculades al 
sector pesquer, a partir de la situació actual i dels requeriments tècnics i normatius existents, 
analitzar l’oferta, per tal de definir una proposta formativa (general i específica segons perfil i 
àmbit territorial) que doni resposta a aquestes necessitats i que ajudi a valoritzar més el sector 
i a enfortir-se i professionalitzar-se, tenint en compte la diversificació econòmica. 

En la presentació la gerent exposa la importància d’aprofitar el pla anual de transferència 
tecnològica (PATT) del DARP per fer una proposta d’activitats formatives anuals al sector. El 
Departament elabora anualment el Pla anual de transferència tecnològica (PATT).El PATT inclou 
actuacions de l’àmbit de la recerca i la investigació -les anomenades activitats demostratives- i 
de l’àmbit de la divulgació i la transferència de coneixements tècnics i de gestió anomenades 
activitats puntuals. L'actual edició 2018 es va aprovar per resolució del director general 
d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (DOGC núm. 7569 - 01/03/2018). 

La gerent presenta una primera proposta per la contractació d’aquest estudi a l’empresa Integral 
SCCP (empresa amb la que s’està treballant el pla estratègic del GALP). Aquest ha realitzat una 
proposta de treball per un import de 12.150 sense IVA.  

En Miquel Martí demana sol·licitar a altres entitats la realització d’aquest estudi, com podria ser 
la Universitat de Girona. S’acorda fer la mateixa proposta a la UdG per tenir més ofertes.  

També es proposa un altre projecte  per a la creació d’una plataforma d’acceleració d’idees 
d’empreses innovadores de gent jove del territori, basant-se en la producció agro-aqüícola i la 
gastronomia que ens proposa l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita, el qual ha proposat una reunió 
amb els dos GALPs deCatalunya. S’aprova mantenir reunió en les properes setmanes amb 
aquesta entitat per parlar sobre aquest projecte. 
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6. Calendari reunions Junta Directiva Any 2019. 

Es proposa i s’aproven les següents dates i ubicacions per les Juntes Directives durant el primer 
semestre del 2019. 

 Dijous 17 de gener a l’Escala. 
 Dijous 21 de març a Blanes. 
 Dijous 25 d’abril a Palamós. 
 Dijous 23 de maig a Llançà. 
 Dijous 20 de juny a l’Estartit. 

 

7. Proposta Assemblea General 2019: 8 de febrer de 2019, Roses a les 19 hores. 

S’acorda i s’aprova realitzar l’Assemblea General del GALP Costa Brava el divendres 8 de febrer 
a les 19 hores a la Confraria de Pescadors de Roses. 

 

8. Modificació pressupost projecte de Cooperació de Valorització de projecte. 

S’ha modificat el pressupost del projecte de Cooperació de Valorització  pel finançament de part 
de l’acte anual del Sopar de la Pesca Catalana 2018 que aquest any va tenir lloc a Barcelona el 
dia 15 de desembre.  

El traspàs s’ha fet de l’activitat 4.4 a la 2.2.  

a. 4.000,00€ GALP COSTA BRAVA 

b. 4.000,00€ GALP TTEE  

Aquesta modificació ha estat resolta favorablement per la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims. 

 

9. Informe gerència. 
 5 – 6 novembre: Assistència I Conferència Internacional de Dones de pesca – presentació 

Associació Catalana de Dones de la Mar  
 13 – 14 novembre: Intercanvi d’experiències amb els pescadors de Formentera i Eivissa 

(Roses i Palamós) 
 20 – 22 novembre: Assistència al Seminari de FARNET: Economia circular – Guia FARNET  
 27 novembre: Presentació projecte de cooperación de Valorització de producte pesquer  
 29 novembre: Presentació de resultats del GALP Costa Brava i presentació de 4 projectes 

executats al 2018  
 4 desembre: Presentació de l’EDLP del GALP Costab Brava a la zona de Sitges i VNG 

(projecte Lifeclinomics) 
 14 desembre: Sessió formativa als SSTT Girona Ajuts DLP 2019  
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10. Assumptes sobrevinguts. 

La gerent proposa que el GALP CB s’adhereixi a l’Associació de Dones de la Mar amb una donació 
de 100€/any. La junta no ho troba adequat, entenent que l’Associació l’ha de conformar 
persones individuals. S’acorda la no adhesió.  

 

11. Torn obert de paraules. 

No hi ha cap tema a comentar. 

 

I sense cap més tema a tractar a les 14.00 hores s’aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta acta 
signada per President i la Secretària. 

 

 

Antoni Abad i Mallol     Cristina Mañas Mañas 

 

 

 

 

 



4.2. Annex II: Enquesta avaluació ajuts DLP 2018 









4.3. Annex III: Objectius, resultats i indicadors projecte cooperació 

NorthWestMed  



OBJECTIUS GENERALS
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

(activitats)
INDICADORS DE 

RESULTATS
METES METES ASSOLIDES

Reunions de coordinació 
(activitat 1.1)

Número de reunions de 
coordinació

6 reunions 3 reunions

2 reunions amb grups 
nacionals 

2 reunions

2 reunions amb grups 
internacionals

2 reunions

Número de convenis 
internacionals

1 conveni internacional 
creació de xarxa

6 GALPs/FLAGs nacionals 

6 internacionals adherits al 
conveni

Comunicació i difusió de les 
activitats del projecte (activitat 
1.7)

Número notes de premsa 
publicades

2 notes de premsa 1 nota de premsa

Establir xarxa de
cooperació entre els grups
d’acció local pesquers de la
regió Nord-Occidental del
Mediterrani

1 projecte de Cooperació 
transnacionals entre 
GALPs/FLAGs del 
Mediterrani Nord-
occidental

2019

Número de reunions amb 
altres GALPs/FLAGs per 
adhesió dels grups

Trobades 
nacionals/internacionals 
(activitat 1.3)

Número d’entitats adherides 
a la xarxa i voluntat de 
participar en el projecte Fase 
2

Redacció conveni per crear una 
xarxa amb entitats que 
s’adhereixin al projecte de 
cooperació i voluntat de 
participació fase 2 – 
Diversificació activitat pesquera 
(activitat 1.4)

Elaboració projecte Fase 2 i 
presentació en la següent 
convocatòria per ajuts als 
projectes de Cooperació 
(activitat 1.5)

Número de projectes de 
cooperació transnacional 
elaborats



OBJECTIUS GENERALS
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

(activitats)
INDICADORS DE 

RESULTATS
METES METES ASSOLIDES

8 entitats nacionals 6 entitats nacionals

1 en l’entorn de la 
gastronomia i la Dieta 
Mediterrània

2019

Número actes de difusió de 
la publicació del llibre de 
receptes

1 acte presentació llibre de 
receptes i mostra de cuina 
internacional de la subregió 
de la Mediterrània nord-
occidental

2019

5000 exemplars impresos 
amb receptes en els 4 
idiomes oficials

2019

Promoció de la gastronomia 
dels territoris del Mediterrani 
Nord-occidental en base a 
productes pesquers comuns 
(activitats 3.1, 3.2 i 3.3)

Actuacions conjuntes de 
valorització del producte 
pesquer i aqüícola d’aquesta 
zona del Mediterrani.

Promoció de l’existència dels 
acords/manifestos entre 
GALPs/FLAGs del Mediterrani 
Nord-Occidental (activitats 2.2 i 
2.4)

Número de presentacions 
dels acords/manifestos

1 en el marc d’un 
esdeveniment 
agroalimentari

1 presentació a la Fira 
Alimentària (16/04/2018)

Publicació de llibre de 
receptes e dels diversos 
territoris participants del 
Mediterrani Nord-Occidental 

Promoció per l’adhesió 
d’entitats a la declaració de 
principis comuns (activitats 2.2 i 
2.3)

Número entitats adherides 
als acords/manifestos 5 internacionals 2 internacionals

Redacció declaració de principis 
comuns per la valorització del 
producte pesquer i aqüícola del 
Mediterrani (activitat 2.1)

1 manifest per la promoció 
del producte pesquer de 
proximitat 

1 manifest per la promoció del 
producte pesquer de proximitat 
en 4 idiomes mediterranis

Número 
d’acords/manifestos



OBJECTIUS GENERALS
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

(activitats)
INDICADORS DE 

RESULTATS
METES METES ASSOLIDES

Recopilació de bones pràctiques 
de valorització del producte dels 
territoris participants

Número de pràctiques 
recollides

3 bones pràctiques – 
informe recopilació de 
dades

2019

Número de viatges 
d’introspecció per conèixer 
la bona pràctica més ben 
valorada per les confraries

1 viatge 
nacional/internacional 
confraries de Catalunya

2019

Número informes resultants 
de l’intercanvi de 
coneixements

1 informe valoració viatge i 
possibles actuacions 
conjuntes futures entre les 
Confraries

2019

Intercanvi de coneixements i 
experiències entre grups 
pesquers de la zona Nord-
Occidental del Mar Mediterrani. Intercanvi coneixements i 

experiències



4.4. Annex IV: Díptic Cercle 2 – Est Ateneu Coop. Terres Gironines 



Entitats col·laboradores

Ateneu Central
Av. França, 221

17840- Sarrià de Ter  (Girona)
tel. 972 405 455 

Mòbil. 689 38 43 77
ateneu@ateneucoopgi.org

promocio@ateneucoopgi.org

@ateneucoopgiPromou:      Amb el finançament de: 

Treballem per 
l’economia social, 

solidària i 
cooperativa

Terres Gironines | Alt Pirineu i Aran | Baix 
Llobregat | Barcelona Ciutat | Barcelonès 
Nord | Camp de Tarragona | Catalunya 

Central | Hospitalet | Maresme | Penedès-
Garraf |Terres de l’Ebre |Terres de Lleida | 

Vallès Occidental | Vallès Oriental

Punts d’atenció al territori
Alt Empordà

Baix Empordà
Garrotxa
La Selva



EMPRENGI
COOPERATIVES 
ESCOLARS 
GIRONINES

Estructura organitzativa
L’Ateneu Cooperatiu el formen una seu central i dos
subseus (cercles) i està coordinat per l’Agrupació ACGI,
formada per les següents entitats, administracions i
cooperatives.

@ateneucoopgi |   Ateneu Central    Av. França, 221 17840- Sarrià de Ter  (Girona) | tel. 972 405 455  | Mòbil. 689 38 43 77 | ateneu@ateneucoopgi.org | promocio@ateneucoopgi.org

+ Detecció d’iniciatives de l’economia social al
territori.

+ Elaboració i publicació del catàleg de bones
pràctiques de l’economia social a les terres
gironines.

+ Informació sobre els diferents recursos disponibles
en economia social i cooperativa.

+ Assessorament personalitzat per a la creació,
creixement i internacionalització d’empreses socials.

+ Orientació i acompanyament en els tràmits de
constitució d’una empresa de l’economia social.

+ Formació en tots els àmbits d’una empresa de
l’economia social.

+ Formació a joves de primària i secundària per
donar a conèixer l’economia social.

+ Acompanyament a mida per a la transformació
d’associacions o altres tipus d’empreses en una
empresa de l’economia social.

+ Acompanyament a societats i entitats properes al
tancament per la seva continuïtat sota la fórmula
cooperativa.

L’Ateneu
L’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines (ACGI) és l’espai
de trobada, coordinació, aprenentatge, innovació, creació
i assessorament en economia social i cooperativa a les
comarques gironines.

La seva missió és visibilitzar l’economia social i
cooperativa, fomentar la creació de noves empreses de
l’economia social i generar riquesa i ocupació estable i
de qualitat al territori.

Recursos i serveis que prestem

Ateneu Central

Cercle 2Cercle 1

M
Gironès / Pla de l’Estany

Garrotxa / La 
Selva / Ripollès

Alt Empordà / Baix 
Empordà



4.5. Annex V: Qüestionari ESS 



QÜESTIONARI DE

COMPLIMENT 
DE CRITERIS 
D’ESS

El teu mapa de l’economia solidària

Nom

Persona de contacte Xarxes Socials

Adreça

Correu electrònic

Telèfon

Horari

Lloc Web

NIF

Petita descripció (és l’explicació que tothom veurà al web: curta i concisa, que la gent sàpiga què hi podrà trobar)

Facebook

Twitter

G+

Instagram

Pinterest

Quitter

DADES BASIQUES

www.pamapam.org  |  hola@pamapam.org



Habitatge i gestió de l’entorn

Arquitectura i urbanisme
Construcció i rehabilitació
Instal·lacions i reparacions
Accés i gestió de l’habitatge (administra-
ció de finques, sindicats de llogaters....) 
Projectes de convivència
(cooperatives d’habitatge en 
cessió d’ús, masoveria urbana...)
Neteja
Jardineria
Gestió de l’espai natural

Subministraments

Producció d’energia
Comercialització d’energia
Gestió de l’aigua
Telecomunicacions (telefonia i internet)

Salut i cures

Acompanyament en la sexualitat 
i la reproducció 
Criança
Salut
Atenció a gent gran i/o persones dependents
Atenció a col·lectius vulnerabilitzats 
(diversitat funcional, risc d’exclusió social...)
Acompanyament a la mort
Psicologia i atenció a la salut mental
Cosmètica i higiene

Farmàcies i herbolaris
Cures a animals (veterinaris, 
protectores d’animals…)

Tèxtil

Producció tèxtil
Disseny i confecció
Comercialització de roba
Comercialització de calçat
Comercialització de tèxtil de la llar

Alimentació

Planter i llavors
Agricultura
Ramaderia i pesca
Processament d’aliments 
(melmelada, pastissos, embotits...)
Verduleries
Fleques
Carnisseries i peixateries
Venda de producte no fresc/elaborat
Cellers i venda de begudes
Grups de consum agroecològics

Restauració i hostaleria

Bars
Restaurants
Serveis d’àpats (‘caterings’)
Allotjament

Sectors i subsectors als quals pertany 

DADES MERCAT SOCIAL



Farmàcies i herbolaris
Cures a animals (veterinaris, 
protectores d’animals…)

Tèxtil

Producció tèxtil
Disseny i confecció
Comercialització de roba
Comercialització de calçat
Comercialització de tèxtil de la llar

Alimentació

Planter i llavors
Agricultura
Ramaderia i pesca
Processament d’aliments 
(melmelada, pastissos, embotits...)
Verduleries
Fleques
Carnisseries i peixateries
Venda de producte no fresc/elaborat
Cellers i venda de begudes
Grups de consum agroecològics

Restauració i hostaleria

Bars
Restaurants
Serveis d’àpats (‘caterings’)
Allotjament

Cultura i oci

Producció cultural  
Gestió cultural
Espectacles (concerts, obres de teatre...)
Exposicions
Edició (editorials, impremtes, 
edició d’audiovisuals…)
Llibreries
Biblioteques i centres de documentació
Turisme
Lleure
Esport
Jocs i entreteniment
Organització d’esdeveniments

Educació i Recerca

Formació reglada
Formació ocupacional
Formació no reglada
Formació crítica
Suport escolar
Projectes educatius (educació social, 
en el lleure, en valors…)
Difusió i sensibilització (xerrades, tallers…)
Recerca i estudis

Comunicació

Mitjans de comunicació
Disseny i arts gràfiques
Comunicació audiovisual
Serveis de comunicació 
(gestió de xarxes socials, gestió 
de premsa, plans de comunicació...)

Tecnologia i electrònica

Plataformes digitals
Serveis d’internet (allotjament, dominis, 
gestió de correus electrònics...)
Desenvolupament de web i programari
Producció i reparació 
de material tecnològic
Comercialització de material 
tecnològic i electrònic

Assessorament

Consultories
Serveis jurídics
Gestories
Facilitació de grups o desenvolu-
pament organitzacional

Logística

Missatgeria
Transports
Bancs de recursos comunitaris
Emmagatzematge
Gestió de residus (reciclatge)
Centrals de compra

Finançament i moneda social

Entitats de finances ètiques
Assegurances ètiques
Comunitats d’autofinançament
Micromecenatge
Moneda Social



Cooperativa
       Cooperativa de treball associat
       Cooperativa de consumidors i usuaris
       Cooperativa de serveis
       Cooperativa de segon grau
       Cooperativa mixta
Associació
Associació de segon grau
Fundació
Federació
Societat limitada laboral
Societat anònima laboral

Mutualitat
Treball autònom
Sense forma jurídica
Mercantil
       Societat de responsabilitat limitada
       Societat Anònima
       Societat Civil Particular
Altres (Requadre per posar la forma jurídica)

Producció i/o venda d’altres 
productes manufacturats

Extracció i processament 
de matèries primeres
Producció industrial
Venda al detall (mobiliari, complements 
i artesania, material d’oficina, floristeria...)
Venda al major
 

Espais i xarxes

Xarxes locals d’economia solidària
Xarxes d’intercooperació 
(cooperatives de segon grau, 
xarxes de productores...)
Espais i recursos de gestió 
comunitària (ateneus, centres 
socials, equipaments comunitaris, 
solars autogestionats, horts urbans, 
béns comuns naturals...)
Fires i mercats
Bancs del temps i xarxes d’intercanvi

Codi CCAE (autocompletable amb els 94 codis CCAE)

Què hi pots trobar? (etiquetes, que es posaran les iniciatives per al cercador)

Forma jurídica 



ASESCAT (Associació de Societats 
Laborals i Economia Social de Catalunya) 
Coop57
DINCAT (Federació d’Entitats 
de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya)
ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)
Fecetc (Federació de Centres 
Especials de Treball de Catalunya)
FEICAT (Federació d’Empreses 
d’Inserció de Catalunya)
Federació de Cooperatives de Treball (FCTC)
Federació de Cooperatives 
de Consumidors i Usuaris (FCCUC)
Federació de Cooperatives d’Ensenyament

Federació de Cooperatives d’Habitatge
Federació de Cooperatives Agràries
Federació de Mutualitats de Catalunya
Finançament Ètic i Solidari (Fets)
Fiare
Gremis (Mercantils)
Eixos comercials (Mercantils)
La Confederació (organització 
empresarial d’entitats no lucratives
d’atenció a les persones)
Taula Tercer Sector Social
Xarxa d’Espais Comunitaris
Xarxa Economia Solidària (XES) 

Amb qui estàs enxarxat?  

Iniciatives amb les quals col·laboren en el territori (text lliure, per a fer sociogrames relacionals)

Quantes persones estan implicades en aquesta iniciativa? Desagregar per gènere

HOMES DONES ALTRES

Nombre de persones remunerades: 

Òrgans de govern (consell rector, junta o patronat):

Persones no remunerades: 

De les persones remunerades, 
qui ocupa càrrecs directius o de coordinació: 

Altres (Text lliure)



ALGUNES CONSIDERACIONS GENERALS A TENIR 
EN COMPTE A L’HORA DE FER L’ENTREVISTA:

•	L’entrevista	és una conversa, no un examen. L’objectiu és conèixer la iniciativa i per a 
això l’hem de deixar parlar. Només cal fer la pregunta, i de la resposta que ens donin, 
nosaltres interpretem la gradació. Veureu que si els deixem xerrar, ens contestaran 
algunes preguntes abans que les fem ;)

•	Les	preguntes	són	molt	àmplies	per	cobrir	tota	la	realitat	de	l’economia	solidària.	
En gris, sota cada pregunta, trobareu orientacions sobre el sentit general del criteri. 
Hi ha alguns conceptes que estan en subratllats a la gradació; la seva definició està  
en l’explicació del criteri.

•	La	gradació	és	orientativa.	No	s’ha	de	llegir	a	l’entrevista,	ni	seguir	al	peu	de	la	lletra.	
No és acumulatiu. Si es compleix l’1, el 3 i el 4, tindrà un 3. Podeu valorar qüestions que 
no s’hagin inclòs a la gradació, el qüestionari no és perfecte; podeu afegir-les a l’explica-
ció de la valoració del criteri per a que n’aprenguem tota la comunitat.

•	Recordeu	que	no	és	el	mateix	0	estrelles	que	“no	aplica”.	Cal	intentar	en	la	mesura	del	
possible evitar els “no aplica” i mirar com es pot incorporar a la iniciativa cadascuna de 
les perspectives que comporta cada criteri. No passa res si NO es compleix un criteri! 

•	Penseu	que	un	5 és l’excel·lència,	un	“ja	no	et	cal	millorar”,	i	això	és	molt	difícil!

•	Anoteu sempre l’explicació de com heu valorat cada criteri, és indispensable 
per a que es pugui fer una revisió.

Dit	això,	aplicar	l’empatia	i	a	conèixer	iniciatives	interessants	i	transformadores!

COMENCEM!



1. [Democràcia interna] En la presa de decisions, teniu mecanismes per garantir l’aprofun-
diment democràtic i la participació de totes les persones que formen part de la iniciativa?
Valorem que les iniciatives d’ESS prenguin mesures per promoure una participació activa i igualitària de totes les persones mem-
bres de la iniciativa a la presa de decisions d’aquesta. Més enllà que hi hagi espais de reunió o assemblea, valorem que treballin 
aspectes com les diferències de rang i de privilegi que hi ha entre nosaltres i de quina manera això impacta en la desigual partici-
pació que hi pugui haver en la presa de decisions.

1. Vetllen perquè hi hagi una participació activa i existeixen mecanismes d’incorporació de qualsevol membre de la iniciativa 
als espais/òrgans de govern, incloent-hi espais d’estratègia del projecte.

2. Utilitzen metodologies de dinamització i facilitació de les reunions i espais de treball conjunt.

3. Totes les persones de la iniciativa tenen espais periòdics de participació on es prenen decisions i se’ls ofereix informació 
suficient per a garantir la qualitat i la igualtat en la presa de decisions i l’avaluació de la feina feta.

4. Existeixen protocols clars i coneguts per totes les persones que formen part de la iniciativa sobre els processos de presa 
de decisions i s’han diferenciat quines són consultives i quines són vinculants.

5. Han fet un treball intern de reflexió sobre els lideratges i rols de poder que es donen entre les persones de la iniciativa 
 per garantir que la presa de decisions és horitzontal i tothom hi participa de forma igualitària.

2. [Desenvolupament personal] Teniu en compte el desenvolupament 
personal i professional de les persones que integren la iniciativa?
Valorem que l’ESS contempli les necessitats generals de les persones que en formen part i intenti donar una resposta des de l’àm-
bit laboral, de participació i de les cures. Valorem les cures cap a les persones que treballen o participen a la iniciativa, així com els 
mecanismes que permeten conciliar la vida personal amb la feina o de quina manera es tracten les emocions. Considerem trans-
formadora la corresponsabilitat: la capacitat, empatia i voluntat d’assumir col·lectivament, amb el conseqüent impacte econòmic 
per a la iniciativa, les necessitats individuals. Per exemple: serveis de cangur, redistribució de tasques, revisió d’horaris…

1. Contemplen i satisfan les necessitats de formació de les persones que integren la iniciativa més enllà del que estableix 
la llei.

2. Existeixen mecanismes interns, a banda dels que estableix la llei, per facilitar la conciliació personal i familiar (ampliació 
permisos maternitat/paternitat, flexibilitat horària i de teletreball).

3. Existeixen i s’apliquen mecanismes de prevenció i resolució de conflictes.

4. Existeixen mecanismes de gestió emocional de l’equip (assemblees emocionals, espais de valoració del funcionament 
 de l’equip on totes les persones integrants se sentin segures i confiades per expressar-se).

5. Com a iniciativa, existeixen dinàmiques de corresponsabilitat sobre tots els treballs (productiu, reproductiu i comunitari) 
entre les persones que en formen part.

Comentaris

No aplica

No aplica

Comentaris

ORGANITZACIO INTERNA



3. [Perspectiva feminista] Incorporeu la perspectiva 
feminista en les actuacions de la vostra iniciativa?
Entenem el gènere com la construcció social de rols i comportaments. Tenint en compte que vivim en una societat patriarcal, si no 
incorporem una mirada feminista reproduirem els rols de gènere que generen asimetries entre homes i dones. Per això, valorem si 
les entitats tenen en compte aquestes desigualtats, si hi han reflexionat i si prenen mesures per fer-hi front promovent la partici-
pació, l’apoderament i el protagonisme de les dones.

1. Promouen la generació de continguts específics de gènere (pla d’igualtat, protocols d’agressions, comunicació no sexista...). 

2. Existeix una comissió de gènere que garanteix el compliment de mesures amb perspectiva de gènere.

3. Donen una revalorització de les tasques de cures de la iniciativa i aquestes estan repartides equitativament 
 (cura de l’espai, cura de les persones, prendre actes…).

4. Han realitzat una anàlisi de les dinàmiques de gènere i poder i existeix un repartiment equitatiu de les tasques 
 de representació (visibilitat pública dels i de les membres, portaveus, conferències...) i de decisió (lideratges 
 col·lectius, distribució del poder, presència paritària als òrgans de govern/ direcció).

5. La mirada feminista atravessa totes les esferes de la iniciativa i és l’objectiu de l’activitat econòmica 
 (decisió, organització, formes de treball, relacions, necessitats de l’equip, gestió dels temps, producte final…).

               

4. [Condicions laborals] Vetlleu per unes condicions 
laborals dignes i de redistribució de les rendes?
Considerem condicions laborals dignes aquells contractes que són estables, amb jornades laborals coherents amb el volum 
de tasques i que ofereixen un salari superior al recollit al conveni de referència. En el cas de les cooperatives de treball, a més, 
considerem estable ser soci/a de la cooperativa o establir un temps per entrar a formar part de la cooperativa... No tenim 
en compte persones voluntàries o persones en pràctiques.

1. La ràtio salarial és menor de 5.

2. La ràtio salarial és menor de 2.

3. Obren espais periòdics de discussió i revisió de les condicions laborals.

4. Més de tres quartes parts de les les persones contractades gaudeixen de condicions laborals dignes.

5. Existeixen millores socials proactives més enllà de la llei per garantir unes millors condicions laborals a les persones 
treballadores (caixes de resistència, mutualitat interna, ponderació de salaris d’acord amb les necessitats personals, 
ampliació de permisos, estudis o excedències…).

Comentaris

Comentaris

No aplica

No aplica



5. [Proveïdors] En el conjunt de la vostra activitat econòmica, teniu en compte la procedència 
i les condicions de producció dels béns i serveis que distribuïu i/o consumiu?
Valorem la proximitat, el respecte als drets laborals i la no presència d’intermediaris en els proveïdors tant d’allò que comercialitza 
la iniciativa, com de tots aquells béns o serveis que necessita comprar o contractar per al seu funcionament.

1. Prioritzen el consum i/o distribució de béns i serveis locals.

2. Prioritzen que la cadena de producció darrere dels productes que s’adquireixen tingui treball digne.

3. L’oferta de béns i serveis de proximitat i/o de comercialització justa és l’objectiu principal de la iniciativa.

4. Existeix un compromís de corresponsabilitat amb els proveïdors i es promouen canals de diàleg a l’hora d’establir
 les condicions d’intercanvi de béns i serveis (preus, terminis…).

5. Ofereixen materials de sensibilització i participen en incidència política per enfortir les economies locals 
 i/o promoure el comerç just.

6. [Intercooperació] Intenteu que els vostres proveïdors/es i clients/es 
siguin preferentment de l’economia social i solidària?
Valorem que es prioritzi treballar amb altres iniciatives d’economia solidària, potenciant la construcció de mercat 
social: circuit econòmic i de satisfacció de necessitats on tots els àmbits -producció, distribució, consum, 
finançament- actuen sota principis de l’ESS.

1. És política interna de la iniciativa prioritzar proveïdors de l’ESS quan es necessita un producte o servei.

2. Existeix una política de preus específica (preu social, intercanvi...) per als clients/es de l’ESS. 

3. Desenvolupen una activitat econòmica o línia de treball conjuntament amb altres organtizacions que operen 
 en sectors diferents i complementaris al seu.

4. Participen en algun procés d’articulació i treball conjunt amb organitzacions del seu mateix sector
 (que ofereixin mateixos productes i serveis) per tal de complementar les seves activitats i no competir.

5. Compleixen els anteriors criteris i, a més a més, contribueixen estratègicament a la creació de mercat social.

Comentaris

Comentaris

No aplica

No aplica

IMPACTE SOCIAL



7. [Llicències lliures] Quan utilitzeu o genereu continguts, aquests tenen llicències lliures?
Entenem com a continguts: programari (programes informàtics, aplicacions, sistemes operatius...) o béns culturals (material 
gràfic, música, audiovisuals,...) . Les llicències lliures poden ser GNU-GPL (per programari) o Creative Commons (béns culturals). 
Alguns exemples de programari lliure són: LibreOffice o Linux.

1. Utilitzen continguts amb llicències lliures.

2. És política interna de la iniciativa prioritzar l’ús de continguts amb llicències lliures en el desenvolupament de l’activitat.

3. Publiquen algun contingut sota llicència lliure.

4. És política interna de la iniciativa publicar la major part del contingut que es produeix sota llicències lliures 
 i compartir-ho amb la comunitat.

5. Fan tasques de sensibilització i difusió sobre l’ús i creació de continguts sota llicències lliures.

  

8. [Transparència] Informeu de forma transparent sobre la procedència 
i/o el mètode de producció dels vostres productes i/o serveis? 
Valorem que l’ESS trenqui amb l’opacitat del sistema capitalista, en el qual s’oculta informació sobre la procedència i procés 
de producció dels productes i/o serveis que s’ofereixen, així com dels comptes i del funcionament de la iniciativa. La transparència 
és un mecanisme que construeix confiança alhora que visibilitza bones pràctiques i ofereix informació que facilita el consum crític.

1. [Transparència externa] Mostren proactivament l’organigrama de les persones que conformen la iniciativa 
 i els estatuts/reglaments interns.

2. [Transparència externa] Mostren proactivament el mètode de producció o la cadena de valor del producte o serveis.

3. [Transparència interna] La informació econòmica de l’organització és accessible i comprensible per a tots i totes 
 les treballadores, inclosos els salaris i remuneracions.

4. [Transparència interna] Les actes dels òrgans societaris (consell rector, junta, consell administració, patronat) 
 i totes les decisions preses són accessibles i comprensibles per a totes les persones que formen part de la iniciativa 
 i/o la base social. 

5. [Transparència externa] Fan ús d’una eina de rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern 
 (com el Balanç Social de la XES) i amb els resultats públics i accessibles a tothom.

Heu fet el Balanç Social de la XES? LINK 
El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern.

Comentaris

Comentaris

No aplica

No aplica



9. [Gestió financera] Feu ús de sistemes de finances ètics i/o transformadors?
Quan parlem de finances, ens referim a l’estalvi, al préstec i a l’operativa de la iniciativa. Les principals iniciatives de les finances 
ètiques de Catalunya són: Coop57, Oikocrèdit, Fiare Banca Ètica i Triodos Bank. Pel que fa a les assegurances ètiques tenim 
Arç cooperativa. Les principals caixes cooperatives (tot i que no són ètiques) de Catalunya són: Caixa d’Enginyers, Antierra 
(Caixa d’Advocats) i Caixa d’Arquitectes. Incloem com a Finances Ètiques i Alternatives: intercanvi, grups d’autofinançament, 
micromecenatge, moneda social, entitats de finances ètiques o assegurances ètiques. 

1. Més de la meitat dels seus recursos i transaccions econòmiques són gestionats amb  banques cooperatives de crèdit.

2. Una part dels seus recursos i transaccions econòmiques es gestionen dins de les Finances Ètiques i Alternatives.

3. Més de la meitat dels seus recursos i transaccions econòmiques són gestionats dins de les Finances Ètiques i Alternatives.

4. La totalitat dels crèdits que són demanats (si se’n demanen) es gestionen dins de les Finances Ètiques i Alternatives 
 o participen activament a la base social d’una entitat de Finances Ètiques i Alternatives.

5. L’objectiu principal de la iniciativa és la construcció de sistemes de finances ètiques o desenvolupament de monedes socials.

10. [Cohesió social] Com vetlleu per a que la vostra iniciativa sigui inclusiva?
Considerem que l’ESS ha de ser un espai inclusiu, que superi les exclusions i discriminacions que es donen en el sistema capitalista 
per motius de raça, d’ètnia, de cultura, d’orientació afectivo-sexual, diversitat funcional, de gènere, etc. I que, per tant, ha de vetllar 
per fer visibles les dinàmiques que exclouen de l’esfera pública i del mercat de treball a determinades persones i treballar per 
revertir-les.

1. Vetllen perquè la participació a les activitats que s’organitzin sigui inclusiva (treballen sempre en espais amb accessibi-
litat per mobilitat reduïda, duen a terme comunicacions en diversos idiomes per facilitar l’accés de persones migrades, 
faciliten intèrprets de llengua de signes…).

2. Treballen amb col·lectius que estan organitzats per la defensa dels seus drets, fomentant la visibilització de la seva 
 situació i procurant donar resposta a les seves necessitats. 

3. Tenen estratègies per fomentar que qualsevol persona participi activament en la iniciativa com a voluntària o en plantilla 
(per exemple, formacions orientades a prevenir pràctiques excloents, coordinació amb agents socials, plans ocupacionals...).

4. La integració sociolaboral és el centre i la prioritat de l’activitat.

5. La iniciativa aposta per normalitzar l’accés al treball a persones en risc d’exclusió sociolaboral establint-hi una relació 
d’igual a igual (hi ha un sistema de quotes més enllà del que obliga la llei vigent per incloure a persones en plantilla, 

 es treballa per regularitzar la situació de persones en risc, ...).

Comentaris

Comentaris

No aplica

No aplica



11. [Transformació social] En el conjunt de la vostra activitat, contribuïu a la transformació 
social mitjançant estratègies anticapitalistes i/o postcapitalistes?
Considerem que l’ESS ha de mantenir una mirada anticapitalista, tenint en compte i contribuint a erradicar les injustícies inherents 
al sistema capitalista, a la vegada que treballa per la construcció d’alternatives postcapitalistes. Sabem la capacitat del sistema 
capitalista per cooptar i apropiar-se dels discursos contrahegemònics i adaptar-los als seus interessos, per això creiem que només 
la consciència anticapitalista farà que l’ESS no sigui absorbida pel sistema socioeconòmic dominant.

1. La voluntat de la iniciativa és promoure la transformació social i ho expliciten a través dels seus estatuts, manifestos 
 o documents interns i/o públics.

2. Es col·labora regularment amb diferents moviments per la transformació social.

3. S’actua proactivament per donar resposta a necessitats socials (preus socials, menjadors socials, punt/activitats 
 de recollida de recursos, solidaritat econòmica amb diferents causes...).

4. Participen en xarxes i articulacions polítiques per a la transformació social fent incidència política.

5. Treballen proposant un model socioeconòmic per superar el model capitalista.

12. [Arrelament territorial] Quin és el grau d’arrelament territorial de la iniciativa?
Entenem l’arrelament territorial l’adequació de les iniciatives a les realitats dels territoris i a la contribució que aquestes fan al seu 
entorn més proper. A cada iniciativa el concepte territori pot variar depenent de l’escala a la que dona serveis. En general, però, 
a ciutats grans serien els barris, en altres municipis el poble o ciutat i a territoris amb poca densitat de població podria ser tota 
la comarca.

1. Utilitzen el català tant a nivell intern com en els materials públics.

2. Es coneix el territori d’on es forma part: se sap quins en són els seus agents principals i quines necessitats, 
 problemàtiques o reptes té la comunitat.

3. Es participa d’espais i/o xarxes comunitàries per contribuir al teixit associatiu (participació d’articulacions 
 veïnals/comercials, col·laboració en l’organització d’esdeveniments en clau local…).

4. La iniciativa desenvolupa una activitat econòmica o comunitària vinculada a una necessitat local o la recuperació 
 del patrimoni natural, cultural, històric...

5. La iniciativa s’articula i reflexiona amb el territori l’estratègia de desenvolupament local (creació de llocs 
 de feina de proximitat, la satisfacció de necessitats socials no cobertes, etc.).

Comentaris

Comentaris

No aplica

No aplica



13. [Sostenibilitat ambiental] Incorporeu criteris ecològics 
o de sostenibilitat en la vostra iniciativa?
Valorem la consciència i aposta per l’ecologia de la iniciativa pel que fa a la producció, comercialització i mobilitat. Vivim en un 
sistema capitalista que aposta pel creixement il·limitat a costa de la destrucció del territori i el medi ambient, per això considerem 
que l’ESS ha d’incorporar la preocupació per minimitzar l’impacte ecològic que genera la seva activitat econòmica. S’ha incorporat 
la reducció del consum de productes càrnics per la seva petjada ecològica, hídrica i contribució al canvi climàtic.

1. És política interna de la iniciativa prioritzar productes ecològics i serveis amb minimització d’impacte ambiental.

2. Aposten pel consum de productes provinents de l’agroecologia i/o per la reducció del consum de productes càrnics. 

3. Prenen mesures per reduir la petjada ecològica en l’activitat econòmica i faciliten eines internes de sensibilització 
	 ambiental	(en	la	producció,	en	el	nombre	i	el	tipus	de	desplaçaments,	escollir	proveïdors	de	km0...).

4. Treballen fent incidència política i/o fent divulgació sobre la reducció de l’impacte ambiental.

5. L’objectiu de la iniciativa és fer producció agroecològica o la pròpia iniciativa econòmica es basa en la reducció d’impacte 
ambiental.

 

14. [Gestió de residus] Teniu algun sistema de gestió dels residus? 
Practiqueu la reducció, la reutilització i el reciclatge?
Valorem que les iniciatives d’ESS han de tenir en compte la capacitat dels ecosistemes de regenerar i absorbir els recursos 
i residus que generen. Si no, estem contribuint a generar desequilibris greus als ecosistemes i, per tant, a la nostra capacitat 
present i futura de satisfer necessitats.

1. Es prioritza l’ús de materials i embolcalls de baix impacte (vidre o paper en comptes de plàstic, materials reciclats...) 
 i s’evita generar residus innecessaris (comprar a granel, evitar productes monodosi i materials d’un sòl ús, minimitzar 
 el malbaratament alimentari...). 

2. És una aposta interna de la iniciativa la reutilització i/o reparació d’aparells i equipaments (es compren de segona mà, 
 es fa ús d’establiments reparadors,...). 

3. És política interna de l’entitat revisar les diferents accions del projecte per evitar el consum innecessari i s’han establert 
mesures concretes al respecte.

4. Es col·labora amb entitats que treballen per l’economia circular per tal de reaprofitar material o productes dels que ja no es fa ús.

5. La gestió de residus per a la seva minimització és el centre de l’activitat, ja sigui mitjançant la reutilització, la reparació, 
 el reaprofitament, el reciclatge, l’assessorament en la reducció i foment de l’economia circular...

Comentaris

Comentaris

No aplica

No aplica

IMPACTE AMBIENTAL



15. [Consum energètic] Teniu en compte la procedència, 
l’estalvi i l’eficiència en el vostre consum energètic?
El creixement capitalista se sosté, principalment, en l’extracció i combustió de recursos fòssils (petroli, gas, urani i carbó), que 
permeten l’obtenció del que fins fa poc era energia barata i abundant. Aquest mètode de producció s’ha demostrat insostenible 
i generador de forts impactes, tant al medi com a les persones. L’ESS ha de superar aquest model energètic i apostar per 
la reducció del consum energètic en la seva activitat, l’ús d’energies renovables i caminar cap a una sobirania energètica.

1. Existeix una política interna a la iniciativa per reduir l’ús energètic i fer-ne partícips els i les membres.

2. La iniciativa utilitza electricitat d’origen renovable.

3. La iniciativa és sòcia i/o té la llum contractada en cooperatives d’energia verda (com Som Energia).

4. S’ha realitzat alguna inversió important per a optimitzar i reduir les necessitats energètiques 
 (il·luminació, refrigeració, calefacció, tancaments,…).

5. La iniciativa produeix, inverteix i/o es basa en l’impuls de l’energia renovable o l’eficiència energètica.

GRACIES
PER LA VOSTRA

PARTICIPACIO

Amb la col·laboració de:

Comentaris

No aplica



COM MILLORAR EL COMPLIMENT 
DELS CRITERIS DE PAM A PAM

Pam a Pam és el mapa col·laboratiu de l’Economia Social i Solidària (ESS) a Catalunya: 
apropa les iniciatives a la ciutadania i facilita l’enxarxament amb una metodologia participativa. 
En aquest document trobaràs algunes idees i recursos que ens poden ajudar a millorar 
el compliment dels 15 criteris amb els que delimitem l’ESS.

 Organitzacio interna

1. Democràcia interna
Promoure espais de participació oberts a totes les persones que formen part de la iniciativa, 
facilitant la informació necessària per a garantir la qualitat i igualtat en la presa de decisions. 
Reflexionar sobre els privilegis i les relacions de poder que es generen en la gestió  col·lectiva.

2. Desenvolupament personal
Contemplar les necessitats diverses de les persones que formen part de la iniciativa, i donar 
una resposta des de l’àmbit laboral, de participació i de la cura (oferint formació, espais de gestió 
emocional i ressolució de conflictes). Apostar, a més, per la corresponsabilitat: assumir 
col·lectivament les necessitats individuals (ampliació de permisos, redistribució de tasques...). 
* Iniciatives que ofereixen formació: Aurea 7, Barabara Educació
* Facilitació en ressolució de conflictes i gestió emocional: Filalagulla, Matriu, Cúrcuma

3. Perspectiva feminista
Fer la distribució de tasques tant productives com reproductives sobre la base d’una reflexió de 
gènere, trencant els mecanismes d’assignació de rols i tasques en funció del sexe de cada persona. 
Tenir present també l’ ús de llenguatge no sexista, el repartiment de funcions de representació, etc.

4. Condicions laborals
Reduir les diferències de sou entre les persones remunerades de l’entitat i plantejar jornades 
laborals coherents amb el volum de tasques, fomentant la creació de llocs de feina estables.
* Assessorament: Col·lectiu Ronda, Iacta.

 Impacte social

5. Proveïdors
Apostar per proveïdors de proximitat i que respectin els drets laborals, tot evitant la presència 
d’intermediaris (tant d’allò que es comercialitza, com d’allò que es consumeix). 
* Distribuïdores: Quèviure, Altermercat, Alternativa3, Món Verd, IDEAS.

6. Intercooperació
Prioritzar que tant clients com proveïdors siguin iniciatives de l’ESS contribuïnt així a la construcció 
del mercat social. 
* Mercat Social de la XES

7. Llicències lliures
Prioritzar l’ús de continguts amb llicències lliures tant per programari (GNU-GPL) com per a béns cultu-
rals (Creative Commons). En el cas de produïr continguts, compartir-lo sota el mateix tipus de llicència.
* Programari: Linux – Ubuntu, Debian
* Edició d’imatges: Gimp
* Bases de música CC: Jamendo



8. Transparència
Informar sobre la procedència i procés de producció dels productes i/o serveis que s’ofereixen. 
Posar a disposició de tots els membres de la iniciativa aquella informació que sigui important 
per a la presa de decisions (estat dels comptes, actes... ). 
* Transparència externa: Blanç Social de la XES

9. Gestió financera
Promoure i fer ús de les finances ètiques, l’intercanvi, les monedes socials, el micromecenatge, 
els grups d’autofinançament i les assegurances ètiques . 
* Entitas de finances ètiques: Fiare Banca Ètica, Triodos Bank, Coop57, Oikocredit
* Assegurances ètiques: Arç Cooperativa
* Plataformes de micromecenatge: Goteo, Verkami

10. Cohesió social
Vetllar per visibilitzar i revertir les dinàmiques que exclouen de l’esfera pública i del mercat 
de treball determinades persones per raó de raça, ètnia, cultura, orientació afectivo-sexual, etc. 
Facilitar la seva participació com a ausuàries, clientes, treballadores, etc.

11. Transformació social
Col·laborar amb moviments que confronten la lògica capitalista, donar resposta a necessitats 
socials, participar en xarxes d’incidència política. 

12. Arrelament territorial
Adequar l’activitat de la iniciativa  a la realitat del territori i contribuir a la resolució de necessitats 
locals, mitjançant la participació en xarxes comunitàries, la recuperació de patrimoni natural, 
cultural o històric, o la reflexió i execució col·lectiva d’estratègies per al desenvolupament local.

 Impacte ambiental

13. Sostenibilitat ambiental
Apostar per l’ecologia pel que fa a la producció, comercialització i mobilitat. 
* Proveïdores de productes ecològics: Eco-reciclat, Món Verd, Quèviures, Font de Vida

14. Gestió de residus
Minimitzar els residus que es generen mitjançant l’ús d’embolcalls de baix impacte, 
la reutilització i reparació, la reducció del consum i fomentant el reaprofitament.
* Establiment de reciclatge, reparació i reaprofitament: Millor Que Nou, Alencop, 
   Trinijove, Blues Terabyte, Espigoladors

15. Consum energètic
Reduir el consum energètic a la nostra activitat i promoure que l’energia que consumim 
sigui cooperativa i de fonts renovables. 
* Distribuïdora, productora i comercialitzadora d’energia renovable: Som Energia
* Contractar l’energia a través d’empreses locals que siguin 
   productores i comercialitzadores d’energia renovable.
* Entitats que ofereixen instal·lacions i assessorament: Azimut	360,	Suno,	Grup	Cooperatiu	Uni.co

www.pamapam.org  |  hola@pamapam.org



4.6. Annex VI: Fitxes resultants ESS  
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Confraria de Pescadors de l'Escala 

Treballadores: 4

Facturació 2016: 1.997.746 €

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera, donar suport tècnics i administratiu als socis de la confraria a més 
de l’organització de la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors 
(barques).

Municipi:  L’escala Comarca: Alt Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17130

Web: www.cpescala.cat Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972776597
Forma jurídica:     Confraria

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies: 15

CNAE principal: 9411

CIF: G17042136

Persona de contacte: Trinidad Agundez

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

.

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@cpescala.cat

Tercer Sector Social: Si/No

En un sector molt masculinitzat, La confraria de l'Escala es la primera i única
confraria de Catalunya que té una dona com a Patrona major (Presidenta). A mes a
mes demostra un aprofundiment democratic molt important a traves de la
protocolizació de tots els seus processos de presa de decisió. Per altre banda, la
confraria te una política de minimització de l’impacte ambiental.

Confraria de Pescadors de Palamós 

Treballadores: 15

Facturació 2016: 8.690.908 €

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera, donar suport tècnics i administratiu als socis de la confraria a més 
de l’organització de la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors 
(barques).

Municipi:  Palamós Comarca: Baix Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17230

Web: www.confraria.cat Twitter:

Facebook: @ConfrariaDePescadorsDePalamos

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972314437
Forma jurídica:     Confraria

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies: 43

CNAE principal: 9411

CIF: G17041864

Persona de contacte: Cristina Mañas

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

.

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: cristina@confraria.cat

Tercer Sector Social: Si/No

La confraria de Palamós aplica un sistema integral de gestió de l'impact ambiental
de la actividad pesquera: Aplica un periode de veda de 2 mesos (1 mes que la
normativa), fa servir unes xarxes mes gran (obertes) per evitar la captura de peix
juvenil i assegurar-ne la reproducció. También apliquen menys passades de les
xarxes en la pesca de arrossegament. Per tot això, tenen el label MSC (Marine
Stewardship Council) que certifica que s'hi aplica una pesca respectuosa amb els
estocs de peix i els ecosistemes marins i participen en el projecte MedFish.
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Confraria de Pescadors de Llança 

Treballadores: 5

Facturació 2016: 4.173.728 €

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera, donar suport tècnics i administratiu als socis de la confraria a més 
de l’organització de la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors 
(barques).

Municipi:  Llança Comarca: Alt Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17490

Web: www.cpllanca.cat Twitter:

Facebook: @ConfrariaDePescadorsDePalamos

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972380362
Forma jurídica:     Confraria

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies: 11

CNAE principal: 9411

CIF: G17042011

Persona de contacte: Rafael Borràs

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

.

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: rborras@llanca.cat

Tercer Sector Social: Si/No

La confraria de Llança te un arrelament territorial molt important que es tradueix
per la seva implicació en la articulación de una estrategia de desenvolupament local
a traves de la promoció dels productes locals com per exemple el Escamarlà de
Llança (Denominació d'origen) amb la associació de comerciants de Llança. A mes
orrganitza una activitat de pesca turisme que, a banda de suposar una diversificació
dels ingresos de la confraria, facilita l’apropament a la ciutadania des de diferents
perspectives, com ara la recuperació de la cultura (gastronomia, tradicions i
patrimoni vinculats a les activitats i al oficis relacionats amb aquestes professions).

Confraria de Pescadors de Port de la Selva 

Treballadores: 7

Facturació 2016: 2.029.076 €

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera, donar suport tècnics i administratiu als socis de la confraria a més 
de l’organització de la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors 
(barques).

Municipi:  Port de la Selva Comarca: Alt Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17489

Web: www.cpportdelaselva.com Twitter: @gambacapdecreus

Facebook: @gambacapdecreus

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972387025
Forma jurídica:     Confraria

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies: 13

CNAE principal: 9411

CIF: G17135724

Persona de contacte: Pere Sunyer

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

.

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@cpportdelaselva.com

Tercer Sector Social: Si/No

La confraria de Pescadors del Port de la Selva té un alt grau d'arrelament territorial i
actua com a actor de cohesió social. Participa activamente en les festes populars
del poble com son la festa major, la festa de la gent gran i organitza la festa de Sant
Pere, el patró del pescador. A través del Rebost del Pescador, un espai dins la
Confraria i amb una gran finestra amb vista a la subhasta del peix promou els
productes locals de la zona del Cap de Creus a la vegada que apropa la cultura del
mar a la població. Per altra banda participa donan suport a les iniciatives socials
amb donacions per la cobertura de necessitats socials i culturals.
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Confraria de Pescadors de Roses

Treballadores: 18

Facturació 2016: 8.863.683 €

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera, donar suport tècnics i administratiu als socis de la confraria a més 
de l’organització de la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors 
(barques).

Municipi:  Roses Comarca: Alt Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17480

Web: www.confrariapescadorsroses.cat Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972387025
Forma jurídica:     Confraria

Data de constitució: 1921

Nbre. de persones sòcies: 80

CNAE principal: 9411

CIF: G17055351

Persona de contacte: Joan Fontdecaba

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

.

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: cproses@telefònica.net

Tercer Sector Social: Si/No

La confraria de Roses aposta per una pesca mes sostenible. Apliquen una tecnica
molt innovadora que consisteix en depositar branques pins en el fons del mar per
regenerar la materia organica que crea un entorn propici que afavoreix la fresa del
ous del pop. El resultat d'aquesta tècnica ha sigut un increment molt considerable
de les captures de pop en la bahia de Roses a la vegada que reduiex la petjada
ecològica de l'activitat económica. També es pot destacar la implicación social de la
confraria: la Associació de jubilats del mar de la confraria té 1200 socis molt actiu
en la vida associativa i cultural de la vila.

Grup d’Acció Local Pesquer (Galp Costa brava)

Treballadores: 1

Facturació 2016:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: El GALP te per funció el disseny i el desenvolupament d’estratègies de desenvolupament local participatiu i per a la gestió dels ajuts 
del FEMP (Fons Europeu Marítim i de la Pesca) en el àmbit territorial, de manera que la gestió sigui de baix a dalt, tot permetent centrar les actuacions i els 
recursos en les prioritats definides pel territori mateix.

Municipi:  Palamós Comarca: Baix Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17230

Web: www.galpcostabrava.cat Twitter: @GALPCostaBrava

Facebook: @galpcostabrava

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 659685400
Forma jurídica:     Assosiació

Data de constitució: 2016

Nbre. de persones sòcies: 

CNAE principal: 

CIF: G55275770

Persona de contacte: Anna Masdeu 

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

.

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: gerencia@galpcostabrava.cat

Tercer Sector Social: Si/No

Com indica el seu nom el Galp costa Brava com a Grup d'acció Local articula
estrategies local de desenvolupament de la Costa Brava a la vegada que fa
incidencia politica per enfortir les economies locals, la protecció del medi maritim, ls
creació de llocs de treball i el foment de la economia social.
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