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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 1 de juliol de 2019: 287 posts, 230 seguidors, 
seguint a 213. 

  
Twitter Usuari: @galpcostabrava 

 

https://twitter.com/GALPCostaBrava 
Inici activitat 15 de maig de 2017 
Activitat a 1 de juliol de 2019: 1.421 tuits, 386 seguidors i 
seguint a 420. 

 
Facebook Usuari: @galpcostabrava 

 

www.facebook.com/galpcostabrava 

Inici activitat 8 de juny de 2017 
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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 1 de juliol 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.  
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Figura 1.1. Representativitat sectors en la Junta 
Directiva del GALP Costa Brava 

Figura 1.2. Percentatge de distribució per gènere 

 

Durant el primer semestre del 2019, la Junta Directiva de l’entitat s’ha reunit en 4 
ocasions a diferents confraries del territori GALP Costa Brava: 

 L’Escala – 17 de gener de 2019 

 Blanes – 28 de febrer de 2019 

 Palamós – 4 d’abril de 2019 

 Llançà – 23 de maig de 2019 

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. 
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L’Assemblea General del GALP Costa Brava la formen 17 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 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 2019 va tenir lloc a Roses el dia 22 de març de 2019, S’adjunta 
l’acta en l’Annex II d’aquesta memòria tècnica. 

 

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. 
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2. ACTUACIONS PRIMER SEMESTRE 2019 

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 l’any 2019 amb el tancament el dia 31 de gener de 2019 de la segona 
convocatòria d’ajuts pel desenvolupament local dels municipis pesquers en el marc 
del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2014 – 2020, per l’anualitat 2019.  

Els mesos següents a la data de tancament, l’activitat del grup va ser treballar 
conjuntament amb els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de Girona per la correcta tramitació de 40 
expedients que van entrar en el registre del GALP Costa Brava amb un pressupost 
d’inversió sol·licitat de 970.100,17€, essent la dotació aprovada per aquest 2019 de 
361.764,71€.  

Es van presentar 40 sol·licituds, de les quals 20 van ser aprovades per Junta Directiva 
del GALP Costa Brava el dia 4 d’abril de 2019 i amb una resolució favorable signada 
pel Director General de Pesca i Afers Marítims el dia 3 de juliol del 2019 i, notificada 
per correu ordinari, a data d’aquesta memòria tècnica, a totes les entitats 
beneficiàries. Aquest èxit de convocatòria continua donant estabilitat i autonomia al 
grup per continuar el desplegament de la seva Estratègia de Desenvolupament Local 
Participatiu i, es consolida l’activitat i el posicionament del GALP Costa Brava com a 
entitat important en el desenvolupament econòmic local en el territori costaner i 
litoral de la Costa Brava. A l’hora, l’augment en sol·licituds obliga a ser cada cop més 
exigents i selectius en els projectes tant des d’un punt de vista tècnic com econòmic. 

L’activitat del grup durant aquest semestre es complementa en fer seguiment dels 8 
projectes que es van aprovar en la primera convocatòria bianual amb execució 
durant les anualitats 2018 i 2019, que a l’igual que els aprovats en aquesta segona 
convocatòria, han d’executar-se per finalitzar el 15 d’octubre del 2019.  

A mode de resum, el grup d’acció local pesquer Costa Brava ha destinat un % més 
elevat en una de les dues grans funcions assignades dedicant un 80% del seu temps 
en la gestió i control dels ajuts i un 20% participant en l’animació i dinamització. 
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Figura 2.1. Distribució percentual de les tasques del Grup 

 

Malgrat aquesta manca d’equitat en temps i dedicació, pel que fa a l’animació i 
dinamització de l’EDLP, s’han participat en diverses actuacions durant aquest primer 
trimestre que donen visibilitat al GALP Costa Brava i contribueixen a posicionar-se 
com una entitat referent en el territori no només en l’àmbit pesquer i el seu àmbit 
d’influència, sinó també en el medio-ambiental, el científic-tècnic i el socio-
econòmic. 

 

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 primer semestre del 2019 
amb l’entrada el dia 31 de gener de 2019 de 40 sol·licituds d’ajuts pel 
desenvolupament local participatiu del territori GALP Costa Brava. A partir d’aquí les 
funcions del grup s’han centrat en: 

a) Capacitar els promotors locals per desenvolupar i portar a terme les 
operacions fomentant la seva capacitat de gestió dels projectes. Aquesta 
actuació es fa de forma contínua i és la més constant durant tot l’any. En el 
territori existeixen entitats avesades a concórrer en ajuts públics però 
d’altres potser és el primer cop que presenten un projecte a concurrència 
competitiva. Després del resultat de la primera anualitat, des del GALP es va 
realitzar el mes de desembre del 2018 una jornada informativa d’ajuts a 
Girona i en el darrer trimestre del 2018 i el primer mes del 2019, aquesta 
funció de capacitació i assessorament s’ha fet contínuament. L’objectiu és 
que els expedients i la memòria tècnica entrin amb una qualitat òptima que 
faciliti i acceleri a la llarga el procés de tramitació d’expedients. El grup 
ofereix assessorament, moltes vegades personalitzat tant a socis de 
l’Associació com a no socis per optar als ajuts. La CAPACITACIÓ dels 
promotors és una funció IMPRESCINDIBLE, i per un bon funcionament ha 
d’existir una COMUNICACIÓ contínua amb la Direcció General de Pesca de la 
situació durant la justificació dels ajuts amb l’objectiu d’evitar algunes 

80 % 

20% 
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sorpreses com les succeïdes en aquesta anualitat 2019 amb l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic i Turístic (ADET) de l’Escala, on el grup es va 
assabentar que no havia justificat de forma apropiada un expedient del 2018, 
que va acabar afectant sis sol·licituds presentades aquest gener del 2019. 
Aquest fet pot ocasionar que l’Ajuntament de l’Escala ja no cregui ni en el 
GALP ni en l’estratègia de desenvolupament local perdent d’aquesta manera 
un soci que fins ara és membre de la Junta Directiva del GALP Costa Brava.  

b) Participar en el procediment de preparació de les convocatòries d’ajuts i la 
definició, i actualització d’acord amb l’avaluació de l’execució, d’uns criteris 
de valoració objectius, clars i quantificables. Per aquesta segona convocatòria 
i aprenent dels primers resultats obtinguts en la sol·licitud, valoració, 
execució i justificació dels projectes del 2018, el grup va millorar la Memòria 
tècnica per avaluar els projectes, va modificar els criteris de valoració de l’eix 
4 donat que es va detectar que les iniciatives que concorrien en aquest eix 
estaven valorades en inferioritat a les de la resta d’eixos, i ja preveu una 
clarificació més acurada dels criteris dels 4 eixos per l’anualitat 2020. 

c) Donar suport tècnic, administratiu i logístic als promotors de les operacions 
per garantir que el major número d’operacions de desenvolupament 
s’ajusten a les prioritats assenyalades a l’EDLP i superen les fases del 
procediment de manera satisfactòria. La dotació pressupostària per aquesta 
anualitat 2019 ha estat de 361.764,71€. Un total de 40 expedients van 
sol·licitar ajuts de DLP. D’aquesta 40, tan sols 1 ha estat desestimat. Els 39 
expedients van ser avaluats segons els criteris de valoració, ordenant-se de 
major a menor puntuació, se’ls hi va assignar un % de subvenció en funció de 
la puntuació, la tipologia de projecte (productiu o no productiu), i/o si eren 
objecte o no de concórrer en les línies generals del FEMP. El 4 d’abril la Junta 
Directiva del GALP Costa Brava va aprovar els 39 projectes i van quedar 
ordenats de major a menor puntuació. La dotació pressupostària ha permès 
resoldre favorablement 20 sol·licituds distribuïdes segons el següent: 

 Tipologia: 

i. 5 projectes productius: 15% 

ii. 15 no productius: 75%  

 Eix Estratègic:  

 Eix 1. Competitivitat: 3 projectes per un import de 39.390,05 € 

 Eix 2. Sostenibilitat: 3 projectes per un import de 120.598,00€ 
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 Eix 3. Desenvolupament local: 12 projectes per un import de 
153.195,66€ 

 Eix 4. Formació i capacitació: 3 projectes per un import de 
48.580,70€  

La informació es recull en la següent taula: 

2019 
NÚMERO 

PROJECTES 
APROVATS 

NO 
PRODUCTIUS PRODUCTIUS EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 

TOTAL 20 15 5 3 3 12 3 

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

d) Col·laboració tècnica, administrativa i acompanyament sobre el terreny al 
personal tècnic del DARP en l’acta de no-inici de la inversió sol·licitada per 
comprovar que les actuacions no estan iniciades. Aquesta tasca es va realitzar 
durant les primeres setmanes del mes de febrer amb la voluntat que les 
entitats que no depenien de l’ajut poguessin iniciar el més aviat possible 
donat que el temps entre presentació de sol·licitud i de pagament 
(justificació) és de 7,5 mesos.  

e) Elaborar informes i documents d’acord amb el procediment de gestió dels 
d’ajuts: 

 Fitxa administrativa de totes les sol·licituds (40) 

 Acta comissió tècnica – 28 de març de 2019 

 Acta Junta Directiva – 4 d’abril de 2019 

 Fitxa tècnica de puntuació de totes les sol·licituds elegibles (39) 

 Fitxa tècnica de valoració i priorització de totes les sol·licituds 
elegibles (39) 

 Fitxa de projecte en català i en castellà (39) 

 Informes favorables segons l’ EDLP del GALP Costa Brava de les 
sol·licituds de tots aquells expedients afectats pels nivells de 
participació financera que es troben dins de les mesures incloses en el 
Títol V, capítol III del Reglament UE 508/2013 per a inversions 
productives i, aquells inclosos als capítols I, II, IV del títol V del 
Reglament (UE) 508/2014 per a inversions no productives 
determinats en la Comissió d’elegibilitat del dia 26 de març del 2019.  
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f) Avaluar, puntuar i informar sobre els criteris objectius de valoració i 
d’adequació a l’EDLP dels projectes presentats d’acord amb el procediment 
aprovat. La comissió tècnica es va realitzar a Palamós el dia 2 de maig de 
2019.  

g) Fer la proposta dels projectes objecte de subvenció i del barem de subvenció 
d’acord amb el procediment de gestió dels ajuts sens perjudici de les 
verificacions realitzades per la DGPAM en el marc de les seves funcions com a 
OIG. En la Junta Directiva que es va realitzar el dia 24 de maig es va fer la 
proposta de les sol.licituds objecte de subvenció amb el % de finançament 
aixecant acta. 

h) 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: 

 Anualitat 2018:  

EIXOS ESTRATÈGICS EDLP GALP 
COSTA BRAVA 

PRESSUPOST  
DLP 

PRESSUPOST  
APROVAT 

PRESSUPOST  
EXCUTAT 

% APROVACIÓ 
RESPECTE EDLP 

Eix estratègic 1. Competitivitat 
(40%) 200.000,00 € 65.907,36 € 63.368,75 € 31,68 % 

Eix estratègic 2. Sostenibilitat 
(20%) 100.000,00 € 116.073,86 € 108.109,65 € 108,11 % 

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

100.000,00 € 254.408,43 € 222.910,31 € 222,91 % 

Eix estratègic 4. Formació i 
capacitació (20%) 100.000,00 € 33.533,50 € 21.486,49 € 21,49 % 

TOTAL 500.000,00 € 469.923,15 € 415.875,20€ 

Taula 2.2. Repartiment de les operacions per eix aprovades i executades durant el 2018 i % respecte 
l’EDLP aprovada al juliol de 2017 
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 Anualitat 2019:  

EIXOS ESTRATÈGICS EDLP GALP 
COSTA BRAVA 

PRESSUPOST  
DLP 

PRESSUPOST  
APROVAT 

% APROVACIÓ 
RESPECTE EDLP 

Eix estratègic 1. Competitivitat 
(40%) 344.705,88 € 320.402,91 € 92,95 % 

Eix estratègic 2. Sostenibilitat 
(20%) 172.352,94 € 212.538,11 € 123,32 % 

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

172.352,94 € 271.093,99 € 157,29 % 

Eix estratègic 4. Formació i 
capacitació (20%) 172.352,94 € 48.580,70 € 28,19 % 

TOTAL 971.764,71 € 852.615.71 € 

Taula 2.3. Repartiment de les operacions per eix aprovades el 2019 i % respecte l’EDLP aprovada al 
juliol de 2017 

Resumidament, en les taules anteriors s’indica que per les anualitats 2018 i 2019 els 
projectes que s’han aprovat corresponen majoritàriament als eixos estratègics 3 
(Desenvolupament sostenible dels municipis pesquers) i 2 (Sostenibilitat); 
seguidament de l’eix 1 (Competitivitat) i l’eix 4 (Formació i capacitació). 

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.  

 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 no 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.  
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- Distribució geogràfica convocatòria extraordinària 2019: 6 de les 20 operacions 
aprovades tenen un àmbit territorial Costa Brava, 2 àmbit de la comarca del Baix 
Empordà, la resta es distribueixen per comarca de la manera següent: 

 Alt Empordà: 6 operacions 

 Baix Empordà: 5 operacions 

 La Selva: 1 operació 

 

Figura 2.2. Distribució geogràfica de les operacions pel desplegament de l’EDLP (2018-2019) 

- Llistat projectes aprovats en la convocatòria del 2019: 

Nº ENTITAT ZONA 
D’ACTUACIÓ 

TÍTOL IMPORT 

1 AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ LLANÇÀ 

“Activitats recreatives del 
litoral de Llançà, un mar 
d’oportunitats”. Campanya de 
valorització dels productes 
marítims, pesquers i de natura. 

28.134,65€ 

2 
CONFRARIA DE 
PESCADORS DEL 
PORT DE LA SELVA 

EL PORT DE 
LA SELVA 

Desenvolupament de dos nous 
productes en base peix i 
millora en la conservació de la 
gamba 

8.700,00€ 
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3 FUNDACIÓ 
PROMEDITERRANIA 

CAP DE 
CREUS 

Edició i publicació del llibre Les 
Ordinacions de la Pesquera de 
Roses (segles XIV-XVI). 
Recuperació del patrimoni 
documental sobre la pesca al 
Cap de Creus (Costa Brava) 

1.260,00€ 

4 SUBMON: D.E.C.E.N 
CAP DE 
CREUS 

Dofins de Tramuntana: 
Promocionant ecoturisme com 
a eina de desenvolupament 
territorial al Cap de Creus 

33.969,74€ 

4 
CONFRARIA DE 
PESCADORS DE 
L'ESCALA  

L'ESCALA 
Nou pla director i activitats del 
centre d'interpretació del peix 
MARAM de l'Escala 

10.050,00€ 

6 

CONFRARIA DE 
PESCADORS DE 
L'ESCALA  

L'ESCALA 

Audiovisual i dossier fotogràfic 
per acondicionament del 
Centre d'Interpretació del peix 
MARAM a l'Escala 

1.504,80€ 

7 FUNDACIÓ 
PROMEDITERRANIA 

PALAMÓS 

Masterpeix: formació i 
capacitació de comunitats 
pesqueres de la Costa Brava en 
l'àmbit de la gastronomia i la 
divulgació de la pesca com a 
recurs turístic, cultural i de 
promoció econòmica. 

34.302,70€ 

8 
AJUNTAMENT DE 
PALAMÓS 

PALAMÓS 
Estudi de viabilitat de projecte 
de creació de planta 
transformadora de peix 

10.690,35€ 

9 
FUNDACIÓ 
PROMEDITERRANIA 

PALAMÓS 

Divulgació cultural del peix i 
dels pescadors amb 
l'actualització museogràfica 
del Museu de la Pesca 

12.541,42€ 

10 
AJUNTAMENT DE 
PALAMÓS 

PALAMÓS 
Pla de Comunicació marca 
“Palamós Peix” 

9.498,50€ 

11 
AJUNTAMENT DE 
PALAMÓS 

PALAMÓS 
Programa d'innovació 
"Dissenya experiències Peix de 
Palamós" 

3.872,00€ 
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12 
CONFRARIA DE 
PESCADORS DE 
BLANES 

BLANES 

Adequació d'instal.lacions per 
usos de promoció de producte 
pesquer a la Confraria de 
Pescadors de Blanes 

10.040,80€ 

13 GALP COSTA BRAVA  
COSTA 
BRAVA 

Estudi de les necessitats 
formatives del sector pesquer 
de la Costa Brava i elaboració 
d'una proposta de pla de 
formació 

14.278,00€ 

14 CSIC-ICM 
COSTA 
BRAVA 

Avaluació de la reducció de la 
resuspensió dels sediments 
marins als caladors de pesca 
derivada del canvi de portes 
d'arrossegament 

54.832,26€ 

15 CHERRYTECH SL 
COSTA 
BRAVA 

Mou-te pel mar: twinnapp 
plogging i eco-swimming 

31.275,00€ 

16 
FUNDACIÓ 
PROMEDITERRANIA 

COSTA 
BRAVA 

Assessorament estratègic per 
al desenvolupament sostenible 
del sector pesquer des d'una 
perspectiva patrimonial 

12.955,00€ 

17 GALP COSTA BRAVA  
COSTA 
BRAVA 

Realització de tallers de pesca 
sostenible, vaixells i residus en 
els 11 municipis del territori 
GALP Costa Brava 

14.368,75€ 

18 
ASSOCIACIÓ LA 
SORELLONA 

COSTA 
BRAVA 

"Tresors de la pesca 
artesanal". Divulgació i 
valorització de la pesca 
artesanal i el medi marí a la 
població local i visitant de la 
Costa Brava 

34.490,74€ 

19 CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EMPORDÀ 

BAIX 
EMPORDÀ 

Baix Empordà territori pesquer 15.000,00€ 

20 
CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EMPORDÀ 

BAIX 
EMPORDÀ 

Estudi de tota la cadena de 
valor del sector del peix  

20.000,00€ 

Taula 2.4. Llista de projectes aprovats convocatòria del 2019 
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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 que finalitzava a 
principis d’any (el 31 de gener de 2019). Un total de 18 entitats van 
concórrer als ajuts de desenvolupament local aquesta convocatòria. A 
tots ells, en més o menys mesura se’ls va oferir suport fins a la 
presentació de la sol·licitud el dia 31 de gener: 

1. Confraria de L’Escala 
2. Confraria de l’Estartit  
3. Confraria del Port de la Selva 
4. Confraria de Blanes 
5. Ajuntament de Llançà 
6. ADET 
7. Ajuntament Palamós 
8. Ajuntament de Tossa de Mar 
9. Associació Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava  
10. Submon 
11. Fundació Promediterrània 
12. Universitat de Girona – Campus sectorial Salut 
13. Consell Comarcal del Baix Empordà  
14. Xatrac  
15. ICM-CSIC 
16. Cherrytech, SL 
17. Ca La Kuqui, SL 
18. Fundació Prats 

b) Dinamitzar entitats públiques, socials i econòmiques del territori per 
assolir projectes d’acord amb les actuacions prioritàries de 
desenvolupament en el territori: 

- Consell comarcal de l’Alt Empordà 
- Consell comarcal de La Selva 
- Cambra de comerç de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols 
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- Confraria de Sant Feliu de Guíxols 
- Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
- Ajuntament de Lloret de Mar 
- Ajuntament de Roses 
- Estació Nàutica de Roses – Cap de Creus 
- Fundació MAR 
- Diputació de Girona (Medi Ambient i Mercats) 
- Universitat de Girona – Grup de Recerca en arquitectura i territori 
- SOC 

 
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 

 

Reunions amb Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat i els 
Serveis Territorials de Girona 

Durant aquest primer semestre del 2019 ens vam reunir dues vegades amb la 
Subdirecció General de Política Marítima, Control i Formació i hem mantingut 
contacte constant per correu electrònic o per telèfon amb la Subdirecció General de 
Pesca i Aqüicultura a través del Servei de Foment d’Estructures Pesqueres, la seva 
cap i els tècnics tant de Barcelona, com dels Serveis Territorials de Girona. Amb 
aquests darrers ens hem reunit unes sis vegades per tractar temes relacionats amb la 
tramitació dels expedients de la convocatòria tancada el dia 31 de gener de 2019, 
vam acompanyar-los sobre el terreny per aixecar les actes de no inici dels expedients 
de la convocatòria extraordinària del 2019, ens envien un recull de notícies del 
territori que ens ajuda a estar constantment informats i a l’hora difonen les nostres 
notícies, actes i esdeveniments.  

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.  

 



 PÁG. 15 

Reunions amb ARCA, Red Española de Grupos de Pesca (REGP), FARNET i altres 
grups GAL/GALP/FLAG/GALPA 

Durant aquest primer semestre pel que fa a les relacions amb altres grups d’acció 
local i xarxes, destaquem el següent: 

 GALP  Mar de l’Ebre: el GALP Costa Brava va participar en la Comissió tècnica per 
valorar els expedients del 2019 en aquell territori.  A l’hora s’han mantingut 
vàries reunions de coordinació dels projectes de Cooperació en els que estem 
cooperant durant aquesta anualitat 2019 i algunes propostes per la següent 
convocatòria.  

 ARCA: Durant aquest semestre hem mantingut diverses reunions de coordinació 
amb ARCA. Els gerents del grups Leader es reuneixen mensualment i d’entre 
aquestes reunions, en aquelles temàtiques més transversals o per el disseny de 
projectes de cooperació, assistim a algunes reunions.  

 REGP: els dies 6 i 7 de juny va tenir lloc a Cartagena la IV Sesión Plenaria de la 
Red Española de Grupos de Pesca amb el lema “Por un desarrollo Local + 
participativo”. El GALP Costa Brava va participar en una de les taules de treball 
per parlar sobre experiències inspiradores. S’adjunta la presentació en l’Annex 
III.  
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2.2.2. Organitzar actuacions , jornades, seminaris per posar 
en valor el territori pesquer de la Costa Brava i la seva 
activitat econòmica. 

Durant aquest primer semestre del 2019, el GALP va organitzar les següents 
actuacions: 

 Juntament amb l’Escola de Capacitació Agrària de Monells va organitzar 
el dia 18 de març el II Workshop del sector del peix. Elaborats a partir 
del peix de llotja poc reconegut. Van col·laborar el Gremi de Carnissers, 
Gremi de Peixaters, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària 
(IRTA) i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.  En finalitzar la 
ronda de ponències es va realitzar un showcooking.  

Les ponències es poden descarregar del següent link: 
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/documentacio-
jornades?anyId=6963#17IND  

Van participar 52 assistents provinent tant de l’àmbit públic com privat. En 
l’Annex IV s’adjunta el cartell i la presentació que va fer la gerent del GALP 
Costa Brava. 
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 Acollir l’Assemblea General ordinària de d’Associació d’Iniciatives Rurals 
de Catalunya (ARCA) a Palamós. En aquest marc es va aprofitar per 
informar a la resta de membres d’ARCA (entitats públiques, grups d’acció 
local rurals, ets.) de les iniciatives que s’estan liderant des dels territoris 
litorals i marítims com és l’EDLP del GALP Costa Brava, l’organització del 
sector pesquer i l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030. A l’hora es van 
visitar instal.lacions com el Museu de la Pesca, la Confraria de Pescadors 
de Palamós i l’Espai del Peix, i conèixer el patrimoni cultural i astronòmic 
pesquer de la zona. Seguidament es detalla l’horari de la jornada: 

11:30h 

Benvinguda a càrrec del Sr. Miquel Martí, en nom de l’alcalde de Palamós; i del Sr. Eusebi 
Esgleas,, vicepresident de l’Associació GALP Costa Brava. 

11:45h 

Ponència “Del plurifons a les smart villages: una mirada europea al programa Leader”. A 
càrrec del Sr. Paul Soto, Senior policy expert de la European Network of Rural Development 
(ENRD).  

12:05h 

Presentació de l’“Estratègia Marítima de Catalunya”. A càrrec de la Sra. Rosario Allué i 
Puyuelo, Subdirectora General de Política Marítima, Control i Formació del DARP.  

12:25h 

Presentació de l’“Associació GALP Costa Brava” i l’organització del sector pesquer 
català. A càrrec de la Sra. Cristina Mañas,  secretària de l’Associació GALP Costa Brava. 

13:00h 

Reunió d’Assemblea General d’ARCA. 

14:00h 

Showcooking a l’“Espai del Peix”.  

16:00h 

Visita al “Museu de la Pesca”.   
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 Organitzar una Obra de Teatre Gent de Mar en col·laboració amb el 
Teatre de Blanes, el dia 22 de juny en el marc del 67è homenatge a la 
Vellesa del Pescador que anualment organitza la Confraria de Pescadors 
de Blanes al voltant de la Festivitat de Sant Pere. Va ser un espectacle 
gratuït on els assistents van passar una molt bona estona.  

 

 

 

 

2.2.3. 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 primer semestre el grup ha participat en les següents dinàmiques ja 
consolidades com agent actiu: 

 Taula de Cogestió del litoral del Baix Empordà. La taula es va constituir el 
dia 1 de febrer del 2019. Es va aprovar el DECÀLEG, és a dir la Proposta de 
Compromisos Generals de Col·laboració dels membres de la taula (Annex 
V).  

El GALP Costa Brava és dinamitzador juntament amb la Cambra de 
Comerç de Palamós del subàmbit Promoció Econòmica, format per 
entitats associatives que de forma global treballen pel desenvolupament 
socioeconòmic del territori i en les que té un pes significatiu l’activitat 
econòmica en relació al medi litoral marí i que s’engloba sota l’àmbit 
Economia Blava. Durant aquest semestre  
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o 2 d’abril: Primera Sessió del Consell de Dinamitzadors a Palafrugell 

o 11 d’abril: Reunió amb la Cambra de comerç per convocar les 
entitats del subàmbit Promoció Econòmica a Palamós. 

o 6 de maig: Reunió amb les entitats del subàmbit a Palamós. 

o 7 de maig: Segona Sessió del Consell de Dinamitzadors a Begur. 

o 18 de juny: Primera Ronda Àmbit ECONOMIA BLAVA I ACTIVITATS 
AL MAR a Palafrugell. 

  

Donat que el procés no està finalitzat, el GALP s’estima més no aportar 
documentació ni conclusions de les reunions a l’espera del Plenari de la 
Taula previst per finals del 2019. D’aquestes taules el GALP, a més de 
conèixer entitats de tots els àmbits que operen el litoral del Baix 
Empordà, presentarà els ajuts del FEMP i de desenvolupament local per 
les iniciatives que sorgeixin de la taula de Cogestió. 

 Baix Empordà territori pesquer. El grup va signar un conveni amb el 
Consell Comarcal del Baix Empordà per a la dinamització agroalimentària 
a través de la Xarxa Tràmec concretament en l’àrea de pesca. El Consell 
Comarcal va presentar 3 sol·licituds per abordar diverses temàtiques que 
estan sorgint de les taules de treball. Dues sol·licituds han estat 
aprovades en aquesta convocatòria d’ajuts al desenvolupament local: 

o Baix Empordà territori pesquer per donar continuïtat a la 
dinamització del sector pesquer en un àmbit supramunicipal. 

o Estudi de tota la cadena de valor del sector del peix per 
determinar les entitats de tota la cadena de valor del peix des que 
és venut en primera venda fins al consumidor final, en un àmbit 
supramunicipal. 
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 Projecte Palamós Peix. El grup ha participat en vàries 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. 
D’aquets projecte han sorgit vàries iniciatives que seran finançades amb 
ajuts de desenvolupament local per aquesta anualitat 2019: 

o Estudi de viabilitat de projecte de creació de planta 
transformadora de peix com activitat vinculada a l’economia social 
i solidària, impulsat per l’Ajuntament de Palamós. 

o Pla de Comunicació marca “Palamós Peix” impulsat per 
l’Ajuntament de Palamós. 

o Programa d'innovació "Dissenya experiències Peix de Palamós" 
impulsat per l’Ajuntament de Palamós en col.laboració amb la 
Fundació Alícia, i els restauradors de Palamós. 

o Divulgació cultural del peix i dels pescadors amb l'actualització 
museogràfica del Museu de la Pesca, projecte impulsat per la 
Fundació Promediterrània. 

 Carta Europea de Turisme sostenible del Parc Natural del Cap de Creus 
(CETS). Durant aquest semestre el GALP ha seguit de prop la dinàmica 
sense participació activa. De les actes que s’han aixecat dinamitzades per 
l’empresa REPTE Territorial, SL, concretament de la sessió participativa 
del 2 d’abril, s’enumeren les línies d’acció en les que s’està treballant al 
Cap de Creus i una d’elles recau directament en el GALP Costa Brava: 
FOMENT I VALORITZACIÓ DE LA PESCA ARTESANAL I PRODUCTES DE 
TURISME SOSTENIBLE VINCULATS A LA PESCA. D’aquesta acta es pot 
associar que determinades iniciatives que es finançaran amb ajuts de 
desenvolupament local pesquer d’aquesta anualitat han sorgit d’aquest 
àmbit territorial, per exemple: 

o “Activitats recreatives del litoral de Llançà, un mar 
d’oportunitats”. Campanya de valorització dels productes 



 PÁG. 21 

marítims, pesquers i de natura impulsat per l’Ajuntament de 
Llançà.  

o "Tresors de la pesca artesanal". Divulgació i valorització de la 
pesca artesanal i el medi marí a la població local i visitant de la 
Costa Brava impulsat per l’Associació Medioambiental La 
Sorellona. 

o Dofins de Tramuntana: Promocionant ecoturisme com a eina de 
desenvolupament territorial al Cap de Creus de Submon D.E.C.E.N. 

 Candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera (UNESCO): 
Objectiu a aconseguir per l’any 2020 impulsat per la Diputació de Girona 
en col·laboració amb la Universitat de Girona i a Fundació Mar. El 23 de 
maig del 2019 el President del GALP Costa Brava va signar una carta 
donant suport a la iniciativa i el dia 27 de maig se li va facilitar al tècnic de 
Medi Ambient de la Diputació de Girona en mà, una DIAGNOSI DE LA 
PESCA MARÍTIMA A LA COSTA BRAVA elaborada per la Fundació 
Promediterrània amb data maig de 2019 (Annex VI). 

 Càtedra d’Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Roses, la Confraria de Pescadors de 
Roses i el Gremi de Peixaters de Catalunya. El GALP Costa Brava forma 
part del comitè assessor de la Càtedra i a l’hora contribueix a difondre les 
activitats que aquesta genera, amb aquesta voluntat, el GALP va 
participar en la mobilització de l’exposició temporal Mar, Salut i Oceans i 
ubicar-se durant aquest estiu a la Casa de Cultura de Tossa de Mar i 
posteriorment al Parc Natural dels Aiguamolls.  

 

A l’hora, el GALP Costa Brava participa/rà en noves dinàmiques com agent actiu com 
el: 

 Comitè d’experts Viles Marineres: el GALP Costa Brava forma part dels 
experts per avaluar les candidatures dels municipis costaners per optar al 
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distintiu VILES MARINERES de l’Agència Catalana de Turisme seguint els 
criteris de valoració marcats per l’ACT.  

 

 Revolució de les Formigues: conclusions i línies d’acció per la revolució 
turística en el municipi de Roses. L’Estació Nàutica va iniciar durant la 
tardor del 2018 una sèrie de xerrades abordant les temàtiques següents: 

o Roses: model turístic s. XXI 

o Activitats oci & natura 

o Allotjament 

o Gastronomia (on el producte pesquer és de vital importància) 

o Mobilitat Turística 

o Comerç 

El dia 14 de juny es van presentar les conclusions amb les línies d’acció, 
on el GALP Costa Brava hi jugarà un paper important en els propers 
mesos. 

                          

I amb el recolzament d’altres agents, impulsa dinàmiques que contribueixen a 
abordar projectes de l’EDLP com per exemple: 
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 Costa Brava Territori Pesquer: amb la voluntat d’iniciar la gestació d’un 
projecte transversal per posicionar el patrimoni pesquer de la Costa 
Brava, des del mes d’abril es mantenen reunions mensuals amb el Consell 
Comarcal de la Selva, el Consell Comarcal del Baix i Alt Empordà, la 
Fundació Promediterrània i el GALP Costa Brava.  

 

2.2.4. 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 desenvolupament local participatiu convocatòria 2019 

El GALP Costa Brava va presentar 3 sol·licituds de projectes en la convocatòria que es 
va tancar el dia 31 de gener de 2019:  

 Realització de tallers de pesca sostenible, vaixells i residus en els 11 
municipis del territori GALP Costa Brava. Sol·licitud aprovada per ser 
finançada amb els ajuts de desenvolupament local participatiu. Es van 
iniciar a executar al mes de maig i finalitzarà l’execució el 15 d’octubre del 
2019. A data d’aquesta memòria tècnica s’han tancat les actuacions en els 
següents municipis, algunes d’elles ja executades. Les actuacions que per 
motiu d’organització han hagut de ser més d’una, com el cas de Roses, 
s’han finançat amb despeses de funcionament intern del grup. 
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En el municipi de Roses, es van voler realitzar els tallers amb l’objectiu 
que passessin totes les escoles i és per aquest que es van realitzar 
finalment 3 dies de tallers. Els dos tallers s’han finançat amb despeses de 
funcionament intern del grup i el resultat ha estat el següent: 

DIA ESCOLA NÚMERO ALUMNES 
12/06 Montserrat Vayreda (3r) 48 
12/06 Vicenç Vives 92 
13/06 Montserrat Vayreda (4t) 49 
13/06 Els Grecs 98 

TOTAL 287 
 

 Estudi de les necessitats formatives del sector pesquer de la Costa Brava i 
elaboració d’una proposta de Pla de Formació. Sol·licitud aprovada per 
ser finançada amb els ajuts de desenvolupament local participatiu. Es van 
iniciar a executar al mes de maig i finalitzarà l’execució el 15 d’octubre del 
2019. 

 Organització de dues obres de teatre "Gent de mar" dirigides al sector 
pesquer i a les comunitats locals. Aquest projecte no va ser aprovat per 
rebre ajuts de desenvolupament local.  

 

2.2.5.  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 PRIMER semestre del 2019: 

ACTIVITATS DATA LLOC 

Jornada “Impulsando la ambición 
climàtica” 18 de gener Madrid 

Acte Premis Innovació Tecnològica 
Agroalimentària (PITA) 2018 31 de gener  Girona 

Reunió sector pesquer Gironí amb la 
DGPAM 14 de febrer Girona 

Jornada Estat d’implementació de les 
línies estratègiques d’actuacions de L’EMC 

15 de febrer Barcelona 
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2030 per assolir un sector pesquer 
competitiu amb una gestió bioeconòmica 

Reunió del Consell Assessor Càtedra 
Oceans i Salut Humana 20 de febrer Roses 

Jornada Inauguració Peix Blau Ganxó 
organitzada per l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols 

14 de maig Sant Feliu de Guíxols 

Inauguració exposició Mar, Salut i Oceans 
de la Càtedra d’Oceans i Salut Humanade 
la Univeristta de Girona 

22 de maig Roses 

Xerrada El mar és una joia organitzat per 
XATRAC amb la col.laboració de FECDAS i 
joieries GRAU. 

29 de maig  Lloret de Mar 

Workshop “DEsarrollo del turismo 
gastronòmico en destinos. Organitzat per 
l’Escola d’Hosteleria i Restauració CETT de 
la Universitat de Barcelona 

14 de juny  Barcelona 

Acte de cloenda la Revolució de les 
formigues organitzat per l’Estació Nàutica 
de Roses – Cap de Creus 

14 de juny Roses 

VI Jornada tècnica sobre la gamba 
vermella a Catalunya organitzat per la 
Càtedra d’Estudis Marítims de la 
Universitat de Girona 

15 de juny Palamós 

Maritime Event Blue Economy in a Healthy 
Ocean organitzat per la Generalitat de 
Catalunya 

20 de juny  Barcelona 

 

2.2.6. Visita d’altres territoris 

Viatjar a altres territoris i conèixer experiències és imprescindible per poder 
transferir el coneixement al nostre territori.  

Durant el primer semestre el GALP Costa Brava juntament amb altres entitats que 
formen part de la Xarxa de Grups d’Acció Local de Catalunya vam participar en el 
COOPER’ACT (European Seminar on LEADER cooperation) organitzat per el govern 
francès, els dies 29 i 30 d’abril. Durant aquest dies es van intercanviar informació i 
possibles col.laboracions amb socis francesos. Veure Annex VII. 
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2.2.7. Participació en presentacions de resultats dels projectes 
executats per els beneficiaris del 2018 

PROJECTE I ACTUACIÓ DATA LLOC 

Acte Inauguració del Centre 
d’Interpretació del Peix MARAM  1 de febrer L’Escala 

Presentacio projecte Associació Centres 
Turístics subaquàtics de la Costa Brava a la 
Fira Mediterranean Diving 

15 de febrer Cornellà 

Visita interior Far de Tossa de Mar 29 de maig Tossa de Mar 

 

 

2.2.8. Participació en activitats de projectes en execució durant 
el 2019 

PROJECTE I ACTUACIÓ DATA LLOC 

Taller d’Idees organitzat per IRTA en el 
marc del projecte de valorització del peix 
blau 

22 de febrer i 1 
de març Blanes i L’Escala 

Jornada tècnica Activitats recreatives del 
litoral, un mar d’oportunitats de 
l’Ajuntament de Llançà 

12 d’abril Llançà 

Jornada Concretem propostes per fer 
visibles i donar valor als productes de la 
pesca de proximitat 

6 de maig Blanes  
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2.3. Comunicació i difusió actuacions Grup d’Acció Local 
Pesquer Costa Brava (premsa, televisió, ràdio, etc.) 

El GALP Costa Brava ha estat treballant durant aquest primer semestre del 2019, 
juntament amb l’empresa Twisters Tourism & Creactivity en l’elaboració d’un Pla 
Estratègic de Comunicació del Grup per millorar tant la comunicació interna com 
l’externa. Aquest pla estratègic es presentarà a l’Assemblea General extraordinària 
que mantindrà el grup durant la tardor del 2019.  

Les actuacions del GALP Costa Brava i el paper de la gerència van sortir publicades en 
la plataforma Impulsa.cat https://www.ajuntamentimpulsa.cat/ca/entrevista-a-anna-
masdeu.aspx.  

 

2.4. Formació equip tècnic 

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

 Regulació de la contractació administrativa – 15 de gener. Curs organitzat per 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). 

 Eines per a una comunicació eficaç - 5 de febrer. Curs organitzat per l’EAPC. 
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 Llei LOPDGDD de Protecció de Dades – 5 de març. Curs organitzat per ARCA i 
impartit per l’empresa contractada de forma conjunta entre els membres de 
l’ARCA per implantar la nova llei LOPGDD, Assplus de Lleida. 

 Comunicació externa i visualització - 5 de març. Curs organitzat per l’EAPC. 

 ESET Administració electrònica – 4 de juny. Curs organitzat per ARCA. El GALP 
Costa Brava no ha contractat cap servei per incorporar sistemes 
d’administració electrònica. Tan sols va anar a informar-se de les novetats 
normatives en aquest àmbit.  
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3. COMPTES ANUALS 

En l’Annex VIII s’adjunten els comptes anuals aprovats per l’Assemblea General el 
dia 22 de març de 2019. 
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4. ANNEXES 

4.1. Annex I: Actes Juntes Directives 
4.2. Annex II: Acta Assemblea General  
4.3. Annex III: Cartell II Workshop del peix i presentació 
4.4. Annex IV: Presentació GALP Costa Brava (REGP – Cartagena) 
4.5. Annex V: Compromís Taula de Cogestió Marítima del litoral del Baix 

Empordà 
4.6. Annex VI: Diagnosi sector pesquer de la Costa Brava 
4.7. Annex VII: Fitxa GALP Costa Brava (anglès) 
4.8. Annex VII: Comptes anuals del 2018 aprovats per Assemblea General 

 



 

4.1. Annex I: Actes Juntes Directives 
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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ GALP COSTA BRAVA, CELEBRADA A L’ESCALA 

EL DIA 17 GENER 2019 

A L’Escala, a les 9:30h del 17 de gener de 2019, a la Sala de reunions de la Confraria de Pescadors 

de l’Escala, es reuneixen en sessió ordinària i sota la Presidència del Sr. Antoni Abad Mallol, amb 

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

com a Secretària la senyora Cristina Mañas Mañas. 

Assistents: 

- Antoni Abad Mallol 
- Cristina Mañas 
- Pere Estradera 
- Anna Masdeu 
- Trini Agúndez 
- Xavier Doménech 

S’excusen: 

- Miquel Gotanegra 
- Víctor Puga 
- Eusebi Esgleas 
- Gemna Gotanegra 
- Miquel Martí 

 

 

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

S’aprova l’acta de la reunió anterior modificant les dates de les properes reunions de Junta 
Directiva i Assemblea General: 

 Dijous 28 de febrer Junta Directiva a Blanes 
 Dijous 21 de març: Assemblea General a Roses 
 Dijous 25 d'abril Junta Directiva a Palamós 
 Dijous 23 de maig Junta Directiva a Llançà 
 Dijous 20 de juny Junta Directiva a  L'Estartit 

 
2. Aprovació compte justificatiu despeses de funcionament del grup d’Acció Local 

Pesquer Costa Brava del segon semestre del 2018. 

S’adjunta compte justificatiu que es presenta a tots els assistents. 

Total de despeses 50.322,14€  a justificar. . 

Aquestes despeses es presentaran juntament amb la memòria d’activitats del segon semestre a 
la DGPAM abans del 31 de gener del 2019. 

La tresoreria es troba  a data 16 de gener de 2019 a + 31.334,06€. 
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Es presenta el desglossat de les despeses: 

 Factures: 8.572,29 € 
 Altres despeses: 4.742,78 € 
 Despeses de personal, SS, IRPF: 32.180,06 € 
 Costos indirectes (15% Despeses personal): 4.827,01 € 

S’aprova per unanimitat el compte justificatiu del segon semestre del 2018. 

 

3. Proposta i aprovació presentació projectes a la convocatòria del FEMP i a la dels ajuts 
de desenvolupament local participatiu essent el GALPCB com a beneficiari. 

Es presenta un llistat dels projectes aproximats que es presentaran a la convocatòria 2019. De 
moment hi ha una previsió de presentació de 22 projectes, però s’esperen alguns més. 

Es proposa presentar 3 projectes essent el GALP Costa Brava beneficiari dels ajuts DLP: 

 Estudi de les necessitats formatives del sector pesquer de la Costa Brava i elaboració 
d’una proposta de Pla de formació (UdG- Càtedra d’Estudis Marítims): pressupost 
contractació 11.800€ sense IVA (14.278€ amb IVA). Projecte per aconseguir un objectiu 
marcat en l’EDLP del GALP CB. S’adjunta pressupost en aquesta acta. 

 Realització dels taller de pesca sostenible, vaixells i residus en els 11 municipis del 
territori Costa Brava (Empordamar, S.L): 11.875€ sense IVA (14.368,75€). Projecte per 
campanya divulgativa i de sensibilització  i per fer difusió en els municipis del GALP Costa 
Brava. 

 Organització de dues obres de teatre Gent de Mar dirigides al sector pesquer 
(Empordamar, S.L): 4.500€ sense IVA (5.445€ amb IVA) 

S’aprova per unanimitat per tots els membres que assisteixen tirar endavant els 3 projectes,  
amb el compromís que la Gerent passarà els pressupostos finals ja modificats en aquesta acta, 
la junta donarà el vist-i-plau per mail. 

Es proposa fer un inventari de totes les activitats que es duen a terme a totes les Confraries de 
la Costa Brava per donar visibilitat al sector pesquer. Es comentarà amb en Miquel Martí per 
organitzar-ho. 

 

4. Aprovació de la Memòria tècnica justificativa del segon semestre del 2018. 

Pendent d’acabar. La gerent l’enviarà per mail un cop finalitzada. 

 

5. Proposta i aprovació contractació Pla de Comunicació del GALP Costa Brava. 

Es proposa realitzar un Pla de Comunicació GALP Costa Brava per 3.600€ amb l’objectiu de tenir 
un full de ruta clar i definit, comunicar als públics objectius, definir les accions en comunicació a 
seguir i d’aquesta manera d’aconseguir posicionar i fer visible al GALP CB com a agent territorial.  
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6. Assumptes sobrevinguts. 

S’expliquen els esdeveniments d’importància pel sector que tindran lloc properament:  

• Constitució de la Taula de Cogestió del litoral del Baix Empordà. GALP CB hi forma part. 
1 de febrer a les 10 hores (Palamós). Hi assistirà la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. 

• Inauguració del Centre d’interpretació del peix MARAM. 1 de febrer a les 12 hores 
(L’Escala). Hi assistirà la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

• .Jornada Associació Catalana de Dones de la Mar. 8 de març (L’Escala). 

• II Workshop del sector del peix. Elaborats a partir de peix de llotja poc reconegut – 18 
de març de 10 a 15 hores (ECA Monells). Jornada organitzada per ECA, Consell 
Comarcal B. Empordà i GALP Costa Brava 

• Estat d’implementació de les línies estratègiques d’actuació de l’EMC de Catalunya 
2030 per assolir un sector pesquer competitiu i compromès amb una gestió 
bioeconòmica. Data per definir - Jornada organitzada per la DGPAM. Barcelona  

7. Torn obert de paraules. 

No procedeix. 

I sense cap més tema per tractar a les 11.30 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 
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4.2. Annex II: Acta Assemblea General 





























4.3. Annex III: Cartell II Workshop del peix i presentació 





Presentació
MANIFEST PER LA PROMOCIÓ DELS 

PRODUCTES PESQUERS DE PROXIMITAT 
dins la DIETA MEDITERRÀNIA

Monells, 18 de març de 2019



1. ANTECEDENTS 

 Oportunitats de cooperació a
partir de les taules de treball
organitzades

 Sinèrgies entre els
participants

7 GALPs/FLAGs participaren en la 
trobada iniciaren el treball conjunt

Els Grups d’Acció Local Pesquers (GALP) són entitats són una eina que la Comissió
Europea i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posen a 
disposició dels territoris per a què, a nivell local es puguin aportar respostes als
reptes socials, mediambientals i econòmics dels territoris.

Maig 2017 – La DGPAM organitzà una Trobada de Grups d’Acció Local de Pesca de 
la subregió del Mediterrani Nord-Occidental:



PROJECTE  DE COOPERACIÓ 
INTERTERRITORIAL 

Valorització de producte local 
pesquer del 

mar Mediterrani nord- occidental 

1. ANTECEDENTS 



2. OBJECTIUS GENERALS

El projecte presenta els següents objectius generals:

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

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

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



3. ACTIVITATS REALITZADES

Durant l’anualitat 2018 s’ha dut a terme:

• Redacció d’un MANIFEST conjunt amb els GALPs/FLAGs a
favor del consum del peix del Mediterrani nord-occidental
en 4 idiomes (francès, català, castellà i italià).

• PRESENTACIÓ i ACTE DE SIGNATURA OFICIAL en el marc de
la Fira Alimentària de Barcelona (16 d’abril de 2018).

Durat l’anualitat 2019:

• Presentació MANIFEST en jornades i esdeveniments dirigits
a entitats que fomenten la Dieta Mediterrània.

• Foment de l’ADHESIÓ AL MANIFEST d’entitats
emblemàtiques dels territoris:

• Actualment: 8 entitats (6 nacionals i 2 internacionals)

• Repte: 13 entitats (8 nacionals i 5 internacionals)



3. INTRODUCCIÓ AL MANIFEST

• La pesca a TOT el Mediterrani es caracteritza per ser una PESCA LITORAL, en
caladors molt propers a la costa on les embarcación surten i tornen cada dia a port
per vendre el peix.

• Té una baixa capacitat en volum de captura pesquera però una gran diversitat
d’espècies capturades.

• En els països banyats per el Mediterrani, el món de la pesca va molt més enllà de
ser un ofici o una professió, és una manera de viure que s’extén en la cultura dels
territoris pesquers.

• Les entitats signants del manifest volen contribuir en la promoció dels aliments
que formen part de la Dieta Mediterrània essent els PRODUCTES PESQUERS i
AQÜÍCOLES pilars fonamentals de la mateixa.



4. EL PEIX EN LA DIETA MEDITERRÀNIA

2 racions setmanals
de peix i marisc



3. COMPROMISOS ADQUIRITS

• Donar valor als productes pesquers de proximitat difonent els atributs i
sensibilitzant a la societat.

• Promoure una correcta identificació dels productes pesquers que garanteixi
la traçabilitat del producte des de l’origen fins al consumidor final.

• Difondre la bona gestió en les pesqueries del Mediterrani (ex. model
innovador de cogestió pesquera participativa des de baix del Govern de
Catalunya) compatible amb la funcionalitat ecològica del mar i la seva
sostenibilitat.



3. PLA D’ACCIÓ EN LES PEIXATERIES

Donar valor als productes pesquers de proximitat difonent els atributs i 
sensibilitzant a la societat

• Frescor: valor nutricional, sensorial, gastronòmic i 
medioambiental.

• Diversitat d’espècies (majoria poc conegudes)
• Temporalitat de les espècies pesqueres
• Tradició i cultura de les zones costaneres de la 

Mediterrània  (element identitari, festivitats, etc.)
• Cuina marinera, cuina local, cuina de proximitat on

el producte pequer hi està present.



3. PLA D’ACCIÓ EN LES PEIXATERIES

Donar valor als productes pesquers de proximitat difonent els atributs i 
sensibilitzant a la societat



3. PLA D’ACCIÓ EN LES PEIXATERIES

Promoure una correcta identificació dels productes pesquers que garanteixi la 
traçabilitat del producte des de l’origen fins al consumidor final.

• Diferenciar el producte de proximitat, el producte local del que prové
de fora (etiquetatge obligatori i voluntari)

• Donar valor a partir de múltiples aspectes del producte: salut
(propietats nutricionals), origen i valor gastronòmic.

• Crear un vincle emocional entre el consumidor, el peixater i el sector 
pesquer basat en la confiança conferint valor més enllà del simple 
consum.

• Donar suport als pescadors i a la gent de mar.



3. PLA D’ACCIÓ EN LES PEIXATERIES



4. CONCLUSIÓ

Fem bullir l’olla per poder apropar els nostres
compromisos amb el sector pesquer del 

Mediterrani Nord-Occidental



@galpcostabrava

@galpcostabrava

galpcostabrava Anna Masdeu Lalanza (GALP Costa Brava)
Contacte

gerencia@galpcostabrava.cat
659.68.54.00

www.galpcostabrava.cat

“A l’art tothom hi té part”
Moltes gràcies!



4.4. Annex IV: Presentació GALP Costa Brava (REGP – Cartagena) 



Experiencias	inspiradoras

Encuentro	REGP:	“Por	un	desarrollo	Local	+	participativo”

Cartagena,	6	de	junio	de	2019	



TERRITORIO	GALP	COSTA	BRAVA

11	municipios	con	
cofradía	de	Pescadores

171.935	hab.	(2015)
359,3	km2



TERRITORIO	GALP	COSTA	BRAVA

• 3	Parques	Naturales	
• Parque	Natural	Cap de	Creus
• Parque	Natural	humedales	

de	l’Empordà
• Parque	Natural	del	Montgrí,	

Illes	Medes	i	Baix Ter
• 5	Espacios	Red	Natura	2000

• Litoral	Baix Empordà
• Macizo	Cadiretes

• Marca	turística	de	larga	tradición	
y prestigio	internacional:	COSTA	
BRAVA	

• Preparación	presentación	en
2020	de	la	Candidatura	de	
Reserva	de	la	Biosfera	(UNESCO)

• 2	planes	de	gestión	pesquera
• 3	Comités	de	cogestión	pesquera
• 1	Mesa	cogestión	marítima



FUNCIONES	GALPs

Animación	y	
dinamización	de	la	

EDLP	en	los	
territorios

Participación	en	la	
gestión	y	control	de	

ayudas	a	las	
operaciones	de	
desarrollo	local	
participativo	



AYUDAS	OPERACIONES	DESARROLLO	LOCAL

1ª	convocatoria	2017:	bianual	(2018	– 2019)

2018 2019 2020 2021 2022 2013 TOTAL

500.000€ 500.000€ 500.000€ 500.000€ 503.219,08€ 361.764,71€ 2.864.983,79€

• 34	proyectos	(26 del	2018	y	8 del	2019)	– 969.923,15€

• 2018:	

- 26	proyectos	ejecutados:	469,923,00€

- Eejcución/pago	– 415.875,20€ - 88,50%



AYUDAS	OPERACIONES	DESARROLLO	LOCAL

Fecha	límite	
entrega	

solicitudes:	
31	enero	2018

Fecha	
publicación	
resolución:	
4	julio	2018

Fecha	límite	
solicitud	pago	
ayudas	del	

2018:	
15	octubre		

2018

Pago	
beneficiarios:

4	enero	2019

Fecha	límite	
entrega	

solicitudes	
siguiente	
anualidad:	

31	enero	2019

Casi	6	meses

3	meses	reales	de	
ejecución	(ens.	Públicas)

3	meses	pago	a	
beneficiarios

Cronograma	administrativo
2018 2019



AYUDAS	OPERACIONES	DESARROLLO	LOCAL

Inicio	preparación	
proyectos	siguiente	

convocatoria:	
A	partir	del	15	
octubre		2018

Fecha	límite	entrega	
solicitudes	siguiente	

anualidad:	
31	enero	2019

Comisión	técnica	de	
elegibilidad:
26	marzo	2019

Cronograma	técnico

2018 2019

4,5	meses
preparación	

documentación	solicitudes	
y	memoria	técnica

Beneficiario:	
Ayuntamiento	de	La	Escala	

(Girona)

2	proyectos	estratégicos	para	el	
territorio	pesquero	de	La	Escala	no	

recibirán	subvención		



AYUDAS	OPERACIONES	DESARROLLO	LOCAL

Organización de unas jornadas en las que
desde los fogones de los restaurantes de La
Escala conjuntamente con la Cofradía de
Pescadores se unen para crear un nuevo
producto turístico diferenciado, de calidad y de
km 0, aportando un valor añadido al producto
a través de la pesca tradicional y sostenible.

Presupuesto: 6.406,95€

Justificación/certificación < 50%

Según la base 6d de la ORDEN APM/1124/2017, de 21 de noviembre, los solicitantes que durante las
últimas 3 convocatorias hayan certificado por menos de la mitad del importe aprobado, pasaran, por
orden de puntuación, detrás del último expediente con la puntuación mínima establecida en los
criterios de valoración y priorización del GALP.



MEDIDAS	CORRECTORAS

• Seguimiento continuo y control en la ejecución de los

proyectos.

• Feed-back constante entre OIG y el GALP durante la

ejecución y durante la certificación.

• Capacitación a los beneficiarios.

PLANIFICACIÓN

REUNIONES	

FORMACIÓN	



“A	l’art tothom hi	té	part”

Muchas	gracias
Moltes gràcies

Contacte
info@galpcostabrava.cat

659.68.54.00
www.galpcostabrava.cat

@galpcostabrava

@galpcostabrava

galpcostabrava



4.5. Annex V:Compromís Taula de Cogestió Marítima del litoral del 
Baix Empordà 







4.6. Annex VI: Diagnosi sector pesquer de la Costa Brava 
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PREFACI 

 

Aquest informe sobre el sector pesquer ha estat elaborat per la Fundació Promediterrània per 

encàrrec del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava, en el marc de la candidatura d’aquesta 

regió a ser declarada Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO. Recull i examina les 

principals dades de la pesca marítima, a partir de fonts d’informació primàries i secundàries i 

en diferents graus de desagregació, amb l’ànim d’aportar una radiografia de la situació actual a 

la província de Girona, en el tram comprès entre Portbou i Blanes. S’analitza el litoral i la zona 

de pesca de la flota gironina, els seus resultats en termes de volum de captures, composició de 

les mateixes i facturació, des d’una perspectiva que abraça els darrers anys. Així, indexa i 

descriu els projecte de recerca i innovació més destacats relacionats amb la pesca i el peix a la 

Costa Brava. Per últim, identifica un seguit d’amenaces i un conjunt de reptes del sector 

pesquer gironí.   
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0. INTRODUCCIÓ 

 

Segons dades de l’Anuari Econòmic Comarcal 2018 (BBVA, 2018), el sector pesquer va aportar 

el 2017 un 6,1% al VAB agrari a les comarques gironines. En el context de l’economia comarcal, 

és un valor relativament minso, més si tenim en compte que tot el PIB agrari només 

representa el 2,3% de tota l’economia comarcal (el terciari és del 68,1%). És a dir, la pesca 

representa el 0,3% del PIB gironí. 

Amb tot, la pesca marítima ha tingut i té encara avui dia una importància socioeconòmica i 

cultural de gran impacte sobre el territori litoral. Entre 2012 i 2018, la pesca va facturar a 

Girona per valor de 270 M €, tot donant feina directa a més de 700 persones. Segons dades de 

2018, als ports gironins es van descarregar 9,1 M kg, amb un valor en primera venda de més de 

35 M €. Per ports, els més importants van ser, per ordre, Blanes, Palamós, L’Escala i Roses, 

municipis amb una identitat fortament marinera en els quals la pesca forma part del seu ADN 

des de fa segles. 

El sector pesquer gironí és la primera baula d’una extensa i ramificada cadena econòmica en la 

qual participen desenes d’actors més. Des del manteniment de les embarcacions a la 

restauració del peix, passant per la distribució o la venda al consumidor final. El seu impacte 

indirecte, malgrat que difícil de calcular amb les dades a disposició, és molt més gran que la 

mera extracció del recurs, del qual depenen molts de llocs de treball més. 

La pesca marítima es troba en una situació de canvi. Després de dècades de creixement sense 

planificació i de la posterior crisi de captures, s’està imposant un canvi de paradigma en la 

gestió del recurs, en la valoració del producte pesquer i en la visibilització de la feina en mar 

del pescador professional, una tasca que té un impacte directe en la seva identitat com a 

col·lectiu. La feina dels científics i el compromís de l’administració s’han alineat amb la 

voluntat del sector per gestionar el seu ofici de forma més eficient, més responsable i més 

sostenible. La pesca a la Costa Brava té molts reptes per davant, alguns locals i altres globals, 

però tanmateix treballa per pal·liar els perjudicis causats en èpoques precedents i dibuixar un 

futur sostenible i pròsper. 

Tot plegat esdevé en un marc d’empetitiment del sector pesquer català. Les captures, la 

facturació, les unitats productives, l’ocupació... tots els indicadors marquen una tendència a la 

baixa, a la depreciació de la pesca com a activitat econòmica, a la pèrdua de pes específic en el 

conjunt de l’Economia Blava. Per contra, creix la terciarització de les activitats lligades amb el 

turisme i l’oci marítims. 

Amb aquestes premisses, aquest informe radiografia de forma sumària el sector pesquer de la 

Costa Brava per descriure els precedents i la situació actual de la pesca marítima. 
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Fonts i metodologia 

Aquest informe s’elabora a partir de les dades obtingudes per diferents canals i a partir de 

diverses fonts d’informació. Les principals són la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de 

la Generalitat de Catalunya i l’Institut Estadístic de Catalunya. 

Cal expressar l’advertència que les estadístiques pesqueres mantenen un grau de fiabilitat 

relativa. Amb el pas del temps, els controls i la conscienciació del col·lectiu afavoreixen que 

cada cop siguin més fiables, segures i rigoroses. Amb tot, cal prendre les dades aquí exposades 

de forma aproximativa, no absoluta. 

A més a més, s’ha fet un buidatge de les fonts d’informació qualitativa que ajuden a 

radiografiar l’estat del sector i les seves iniciatives, el paper d’altres agents i el seu impacte en 

l’economia pesquera, etc.  

També s’han usat fonts d’autoritats, així com notícies publicades en diaris i guardades en 

hemeroteques digitals de la província. 

Tota aquesta informació s’ha treballat des de Documare: centre de documentació de la pesca i 

el mar, ubicat al Museu de la Pesca, a Palamós.  
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1. EL LITORAL DE LA COSTA BRAVA 

1.1. El medi físic  

La franja litoral de la Costa Brava és un regió geogràfica de 158 quilòmetres lineals (85 milles  

nàutiques) i una extensió de 3.611,9 km². Limita al nord amb la Costa Vermella rossellonesa, 

que n’és la seva continuació geogràfica, i al sud amb la Costa del Maresme. Inclou el litoral de 

tres comarques: la Selva, el Baix Empordà i l’Alt Empordà. Les seves platges representen prop 

d’un terç de la longitud de costa de Catalunya, formada principalment per penya-segats  

separats per petites cales i, al voltant de les desembocadures de la Muga, el Fluvià i el Ter, per 

platges de gran extensió.  

Avui els municipis de la Costa Brava són principalment centres turístic amb un clar origen 

mariner; antics burgs marítims, separats del nucli d’interior, on la pesca va tenir durant segles 

un paper predominant en l’ocupació de la primera línia costanera: Portbou, Colera, Llançà, 

Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, L’Escala, Torroella -

L’Estartit, Pals, Begur, Palafrugell, Palamós, Calonge, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa 

Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i  Blanes. A nivell comarcal, es distribueixen entre 

l’Alt Empordà (9), el Baix Empordà (10) i la Selva (3).  

Població de la Costa Brava. Per municipi (2018) 

MUNICIPI POBLACIÓ SUPERFÍCIE DENSITAT HAB./KM2 

Alt Empordà 70.170,0 242,2 289,7 

Portbou 17.898,0 14,0 1.280,3 

Colera 1.077,0 9,2 116,8 

Llançà 4.868,0 28,0 174,0 

Port de la Selva 980,0 41,6 23,5 

Cadaqués 2.752,0 26,4 104,1 

Roses 19.319,0 45,9 420,8 

Castelló d'Empúries 10.820,0 42,3 255,8 

Sant Pere Pescador 2.039,0 18,5 110,5 

L'Escala 10.417,0 16,3 639,1 

Baix Empordà 108.890,0 304,2 358,0 

Torroella 11.537,0 65,9 175,0 

Pals 2.461,0 25,8 95,3 

Begur 3.934,0 20,7 190,4 

Palafrugell 22.860,0 26,9 850,4 

Mont-ras 1.691,0 12,3 137,4 

Palamós 17.898,0 14,0 1.280,3 

Calonge 10.897,0 33,6 324,6 

Castell Platja d'Aro 10.585,0 21,8 486,7 

Sant Feliu de Guíxols 21.824,0 16,2 1.344,7 

Santa Crístina d'Aro 5.203,0 67,6 77,0 

La Selva 81.724,0 104,2 784,4 

Tossa de Mar 5.584,0 38,6 144,7 

Lloret 37.350,0 48,7 766,8 

Blanes 38.790,0 17,7 2.196,5 
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Font: Idescat. 2019 

Els municipis de la Costa Brava tenien el desembre del 2018, 260.000 persones censades. La 

renda familiar disponible és, de mitjana, un 25% més baixa que la mitjana catalana. Lloret, per 

exemple, no arriba al 65% de la renda catalana; a Palafrugell, al 72%; a Palamós, el 84% o a 

Roses al 70%. (Idescat, 2019) 

Els indicadors apunten que la façana marítima, la primera línia de mar, és la més densament 

ocupada, amb xifres superiors als 2.000 hab./km2. Aquestes línies urbanes denses, sovint 

façanes de segona residència, pateixen pressions estacionals molt altes. S’alternen amb espais 

encara verges o poc impactats, com el cap de Creus, aiguamolls de l’Empordà, Montgrí i la 

plana del Baix Ter o el massís de Cadiretes. Entre mig, un paisatge esquitxat de centenars 

d’urbanitzacions i infraestructures viàries, especialment en els espais més abruptes tocant a 

penya-segats (Begur, Tossa, Lloret).  

La Costa Brava és un dels territoris de l’arc mediterrani occidental amb una major superfície 

protegida mediambiental sota algun tipus de figura. Actualment estan protegides, amb 

diferents intensitats, 15.000 h d’àmbit marítim a tot el litoral. 

Espai natural protegit Hectàrees 

Parc Natural del Cap de Creus   3.063,86 

Parc Natural de les Illes Medes, Montgrí i Baix Ter  2.036,99 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà  5.863,60 

Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Begur 1.228,92 

Espai Natural Protegit de Castell Cap Roig   797,68 

Espai Natural del Massís de Cadiretes  2.101,00 

Total 15.092,05 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 

La dada de població censada, però, es contraposa als 7,8 M de turistes que l’any 2018 van 

visitar les comarques gironines, concentrant-se les pernoctacions especialment a la Costa 

Brava. La pressió turística sobre el territori, en termes de km2, és un de les més elevades de tot 

l’Estat Espanyol, de manera que moltes infraestructures, habitatges, serveis, etc., són usades 

només de forma estacional, uns pocs mesos a l’any. 

La popular denominació “Costa Brava” assignada al litoral gironí va ser adoptada  

internacionalment en els anys de màxima esplendor del fenomen turístic i es va oficialitzar 

l’any 1965. En la majoria de municipis, l’activitat pesquera ha tingut un gran pes en el passat. 

Tot i l’impacte del turisme, es conserva arreu una empremta que perdura en la seva gent, en el 

seu patrimoni cultural, en els seus carrers i en les seves tradicions. De fet, el món de la pesca 

continua essent una activitat essencial pel territori en el marc de ports pesquers viu i actius, i 

que sovint  complementa o comparteix protagonisme amb l’activitat turística. 

1.2. L’explotació del medi marí 

L’activitat pesquera a la Costa Brava es desenvolupa en un medi físic particular, que compagina 

ambients ecològics molt diversos. Els fons marins alternen zones planeres de poca profunditat 
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amb recs o canons submarins de més de 2.000 metres de fondària. La plataforma continental 

és relativament estreta, amb fons de sorra, fang, roca, cascall i praderies de posidònia. Una 

plataforma estreta, la multiplicitat d’ambients, l’alta salinitat i els escassos afloraments 

determinen que la fauna marina sigui relativament pobra en abundància però molt rica en 

termes de biodiversitat. 

En aquest context, des de fa mil·lennis, s’han desenvolupat tècniques de pesca molt diverses, 

de naturalesa logística – anades i tornades diàries a port  - adreçades a la captura de les 

espècies que habiten els diferents entorns ecològics. Les diferents flotes operen sobre una 

àrea agregada d’uns 10.000 km2, a profunditats màximes de 1.000 metres i a distàncies 

variables de la costa, que poden ser superiors a 35 o 40 MN del port base.  

Des del punt de vista geomorfològic, el marge continental del fons marí de la Costa Brava és 

una gran planúria submarina travessada per 4 grans recs o canons. El més extrem és el rec de    

Lacaze-Duthiers, que comparteix vall amb el del Cap de Creus. Ambdós formen un sistema amb 

un mateix règim hidrodinàmic d’aigües procedents del Roîne que aporten nutrients a les zones 

més profundes (-1.000), on hi viu una rica biodiversitat. Són aigües explotades per les flotes del 

nord de la Costa Brava, Port de la Selva i Llançà principalment. Més al sud, s’obre el canó de 

Palamós, just davant del Far de Sant Sebastià. Les flotes d’arrossegament de Roses i Palamós 

exploten els diferents caladors situats a banda i banda de la vall, una zona considerada de 

màxima abundància de gamba vermella (Aristeus antennatus) del món. El marge sud de la 

Costa Brava està tallat, al seu torn, pel canó de Blanes, la vall submarina més gran de tota la 

Mediterrània Occidental, de relleu accidentat i desnivell accentuat on els pescadors de Blanes 

extreuen també gamba vermella, entre altres espècies. 

Segons dades de la Unió Europea, els caladors de gamba vermella gironins suporten una molt 

elevada pressió pesquera, una de les més fortes de tota la Mediterrània. També estan 

intensament explotats els litorals del Baix Empordà, la Badia de Roses i els extrems nord i sud 

del Cap de Creus.    
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Mapa de la pressió pesquera sobre els recursos litorals de la Costa Brava. En lila fosc, les zones de màxima intensitat pesquera, que coincideixen amb 

els caladors de gamba vermella on opera les flotes d’arrossegament. Capa “Fishing Intensity Vector”. Blue Hub. Unió Europea 2015 

 

La pesca artesanal és una categoria de flota que integra pràctiques heterogènies, emprades en 

ecosistemes ecològics també diversos. Un conjunt d’aquesta flota artesanal està formada per 

embarcacions petites – menors de 12 metres - que operen a prop de la costa, en aquells espais 

marginals que no ocupa l’arrossegament, sobre fons rocosos, a poca profunditat. Usa diversos 

arts i ormegis de forma simultània o alternativa, aprofitant les “temporades” de les diferents 

espècies: tresmalls, nanses, soltes, palangre petit, etc. Malgrat que no es vincula a una àrea 

concreta, alguns espais de treball d’aquesta flota serien els que envolten el Parc Natural del 

Cap de Creus, la badies de Roses i Pals, el Parc Natural de les Illes Medes, la costa de Begur, els 

voltants de les Illes Formigues i el tram rocallós comprès entre Sant Feliu de Guíxols i Blanes. 

Dins de la categoria artesanal s’inclouen també les embarcacions dedicades al palangre, tant 

de superfície com de fons una categoria que va créixer fa uns anys fins convertir-se en un 

subsector específic. En ocasions, sobretot la flota de palangre de fons, ha fet grans 

desplaçament, a Itàlia i a França, buscant millors caladors  
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2. RESENYA HISTÒRICA DE LA PESCA 
MARÍTIMA A LA COSTA BRAVA 

2.1. Les arrels de la pesca actual a la Costa Brava 

Des de temps remots, la pesca ha estat una font de riquesa litoral. Moltes restes 

arqueològiques mostren que ibers i romans ja pescaven i recol·lectaren per autoconsum o per 

a una incipient economia d’intercanvi. Les restes trobades al jaciment iber de Castell (Palamós) 

i d’Ullastret demostren el consum tant de peix com de mol·luscs i crustacis al segle V aC. La 

romanització va suposar un increment generalitzat de l’extracció de recursos pesquers, tant 

per consum en fresc com en conserva. A Roses, per exemple, es va descobrir una important 

factoria de salaó de tonyina del segle V dC a Empúries també n’hi havia una. 

Després d’un període fosc en la història de l’alta edat mitjana, mancat de dades fiables, sabem 

que a partir dels segles X i XI  comença a desenvolupar-se una incipient indústria pesquera al 

litoral, tant als extensos aiguamolls com al mar. Tot i els perills de viure a primera línia 

costanera, diversos monestirs catalans (Colera, Sant Pere de Rodes, Santa Maria de Roses, Sant 

Feliu de Guíxols) estimularen els assentaments litorals i la pràctica de la pesca com a font 

d’aliment i com a font fiscal. L’activitat es limità fonamentalment a la petita pesca d’auto-

subsistència, amb ormeigs i estris rudimentaris (nanses, xarxes, palangre, fitores, etc.) sovint 

usats des d’en terra (xàvegues, bolitxs) per a la pesca de peix blau (sardina, anxova) i grans 

migradors (tonyina) per a la conserva i l’exportació. 

Ja en plena edat mitjana el litoral s’explotava intensament. Xàvegues, enceses, xarxes o 

palangres eren les tècniques principals. Les pesqueres es gestionaven en règim d’aprofitament 

comunal, amb estrictes normes d’accés als caladors i reglamentacions d’ús, conegudes com 

“ordinacions de la pesquera”. Una primera revolució pesquera s’inicià a inicis del segle XVI 

amb la introducció del sardinal, una xarxa per emmallar el peix blau que va multiplicar la 

producció pesquera i va possibilitar, en darrera instància, la creació d’una potent indústria de 

la salaó de peix catalana. Es multiplicaren per tota la costa els salins – sabem que la sal fou un 

recurs estratègic per la indústria de la pesca –, produint tots tipus de salaons per a 

l’exportació. En els segle XVII i XVIII, Cadaqués, Sant Feliu de Guíxols o Begur exportaven a 

mercats tan llunyans com Escandinàvia o Rússia. Així, es pot afirmar que el sardinal va facilitar 

una primera transformació de la pesca, d’una activitat de subsistència a una activitat 

econòmica orientada al mercat. Fins a la seva desaparició, a l’alçada de 1950, el sardinal va ser 

la tècnica de pesca més estesa a les platges catalanes. 

El segle XVIII suposa un salt exponencial de l’economia marítima, basada en la pesca, la salaó 

del peix, la fabricació i exportació de xarxes de pesca, la construcció de vaixells i la 

compaginació amb la navegació marítima. Girona era una província marítima molt activa. 

Molts espais litorals es dedicaven exclusivament a la pesca, com la inhòspita platja de Pals o les 
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cales de Begur i Palafrugell, al voltant de les “botigues” o magatzems per a guardar els estris 

de pesca. Amb el temps, les botigues van formar els barris mariners i finalment nuclis habitats 

permanentment (Calella, Llafranc, Sa Riera, L’Estartit, Port de la Selva, Llançà).   

Una segona transformació derivà de la invenció de l’arrossegament en forma de parelles de 

bou. La seva producció, en un mar molt ric i poc explotat, es destinava principalment als 

mercats emergents de les ciutats, en ple creixement demogràfic. Malgrat la seva elevada 

productivitat, no va ser un creixement senzill atesos els nombrosos conflictes oberts entre arts 

i ormeigs que competien entre ells pel peix i per l’espai. De fet, l’arrossegament modern i la 

progressiva centralització de la gestió pesquera van afavorir la lenta però continua 

liberalització del sector, en benefici dels grans productors i canvis notables en les condicions 

de treball.  

Durant segles, la pesca es va distribuir per tota la costa. Pobles grans i petits, tots tenien un 

sector pesquer que abastia el mercat local o exportava la producció manufacturada de peix 

blau. Sant Feliu de Guíxols, Calella de Palafrugell o Roses concentraven bona part de les 

barques i dels tripulants; en canvi, viles com Palamós o Llançà eren en aquell temps poc 

rellevants per a la pesca. Les platges servien de varadors de les barques, que cada dia es treien 

de l’aigua. A prop, se situaven els salins d’on sortien les salaons. L’economia pesquera era 

dinàmica, complementada amb altres activitats en el marc de la pluriactivitat i la 

complementarietat. 

Indústria pesquera a les comarques de Girona. 1920 

Població Embarcacions Ormeigs Personal Kg Valor (pessetes) 

Blanes 637 1.940 225 490.380 589.630 

Lloret de Mar 80 920 135 285.410 266.790 

Tossa de Mar 95 1.340 190 411.500 448.930 

Sant Feliu 117 2.040 325 1.150.020 978.920 

Platja d’Aro-Palamós 57 800 140 190.040 158.380 

Calella-Llafranc 77 870 200 295.470 248.480 

Tamariu 26 310 140 743.120 416.490 

Fornells 13 240 55 44.350 31.350 

Begur 36 250 90 21.520 29.920 

Estartit 88 910 150 190.660 256.710 

L'Escala 195 9.470 365 429.600 457.400 

Sant Pere Pescador 46 1.190 110 24.440 90.870 

Roses 197 5.540 600 415.130 647.310 

Cadaqués 275 1.730 410 241.930 174.770 

Port de la Selvas 238 1.840 400 253.450 281.560 

Llança 66 1.710 115 143.330 229.170 

Colera 30 350 65 52.930 83.230 

Port-bou 12 80 50 32.890 43.800 

Total 2.285 31.530 3.765 5.416.170 5.433.710 

Font: Lleó, J.M. La Pesca Marítima en España en 1920. Costas de Cataluña 
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A l’alçada de 1920 – just en la frontera temporal de la revolució tècnica de la pesca que vindria 

les dècades posteriors - la flota pesquera gironina estava composta per 2.285 embarcacions 

tripulades per 3.765 mariners, quasi exclusivament a vela i rems. Només hi havia dues barques 

a motor censades a la província, a Port de la Selva, que sumaven 12 TRB. Amb tot, la flota 

gironina capturava més de 5.400 tones de peix, de les quals, 3.454 era sardina (el 64%), segons 

Josep Maria Lleó, autor d’un informe sobre la pesca a Catalunya. La transformació del peix blau 

era una indústria molt marcada per les estacions i l’abundància de recurs. A l’hivern, la flota 

feia una aturada quasi total i els mariners es dedicava a l’agricultura o l’artesania. 

L’arribada de l’arrossegament modern, en forma de “vaca” – per oposició a les parelles de 

“bous” – va transformar completament el paisatge pesquer empordanès. La motorització de la 

flota i l’augment progressiu del seu tonatge brut va permetre superar la tradicional 

estacionalitat de la pesca marítima i va allargar la temporada a tots els mesos de l’any. A més a 

més, l’arrossegament va obrir nous caladors inexplorats, a major distància i profunditat, tot 

oferint noves oportunitats de mercat a noves espècies, com per exemple la gamba vermella. La 

captura de gamba i altres espècies de fons  - escamarlans, lluços, raps, etc. –va créixer 

exponencialment a partir de 1930. Tan sols una dècada després, la majoria de caladors actuals, 

si no tots, estaven en plena explotació.  

Els nous “quillats” no es podien avarar cada dia a la platja com les embarcacions tradicionals, 

amb escues. Les noves unitats, més grans i pesants, s’anaren concentrant als ports amb dics i 

molls per amarrar la flota segura. Paral·lelament, la vela va anar desapareixent poc a poc. 

Moltes platges, com Tamariu o Calella, es despoblaren de pescadors en benefici dels ports de 

Sant Feliu de Guíxols, Palamós, l’Escala, Roses o Llançà. Abans de la Guerra Civil, s’inicià un  

flux migratori vers el litoral gironí amb origen al Llevant mediterrani (El Campello, Vinaròs, 

l’Ametlla de Mar), un procés demogràfic que  convertí la Costa Brava en una important zona de 

pesca, amb forts increments de captures i de la facturació del sector. 

2.2. Concentració i atomització de la pesca marítima gironina 

A partir de la dècada de 1960 la pesca marítima a la Costa Brava va viure una expansió sense 

precedents històrics. Alhora, les modernes flotes d’arrossegament es concentraven en uns 

pocs ports, es construïen noves embarcacions cada cop més grans, potents i amb tecnologia 

més sofisticada. L’encerclament, en la mateixa dinàmica expansionista, també es modernitzà 

gràcies a la introducció de tecnologia de geolocalització per facilitar la tasca de navegar, 

senyalitzar els fons i  trobar el peix.  

En la pesca gironina dels anys 60 i 70 van confluir dos grans tendències . Per un costat, molts 

mariners abandonaren l’activitat pesquera per dedicar-se al turisme – les empreses tenien 

problemes per trobar efectius per a les tripulacions; per altra, la política expansionista, els 

crèdits tous per a la modernització pesquera i el creixement demogràfic de les àrees urbanes – 

que estimulaven la demanda de productes del mar - fomentaren el creixement exponencial de 

l’esforç pesquer a tot el país. A Palamós, per exemple, la potència dels motors instal·lada es va 

multiplicar per 10 en poc més de vint anys, fins a prop dels 17.000 HP a inicis de 1980. Hi va 

arribar a haver fins a 50 vaques. Durant un parell de dècades, entre finals dels 70 i finals dels 
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90, la Costa Brava experimentà un sentiment d’eufòria pesquera, que va donar pas a la 

sensació d’esgotament del model expansionista i a l’evidència del declivi provocat per la 

sobreexplotació. 

Diversos estudis així ho certifiquen. Per exemple, investigadors del Institut de Ciències del Mar 

han calculat que l’increment real de l’esforç pesquer a Blanes entre 1950 i 2013 va ser del 

13.000%, al mateix temps que les captures per unitat d’esforç (CPUE) a Palamós es reduïen 

dels 27 kg/hp el 1972 a només 4 kg/hp, segons càlculs de Gorelli, Company i Sardà publicats el 

2014. 

Sumat al descens dels rendiments, factors com l’encariment dels combustibles i la depreciació 

dels preus del peix provocada per la globalització dels mercats, han empès moltes unitats a  

deixar l’activitat, de tots els trams de flota. Especialment intensa ha estat la reducció en la flota 

artesanal i en l’arrossegament, de entre el 30 i el 50%, fins al punt que aquesta davallada fa 

trontollar les estructures del sector. 

Davant l’alarma de col·lapse imminent de la pesca a la Costa Brava, s’han posat en marxa 

nombrosos projectes d’innovació per revertir la situació i situar la pesca en la senda de la 

sostenibilitat i la responsabilitat ambiental, econòmica i social. En l’àmbit biològic, els plans de 

gestió són eines que impliquen els pescadors en la presa de decisions sobre la gestió de la 

pesquera amb la complicitat de científics i administració. En aquest sentit, són exemplars el pla 

de gestió de la gamba de Palamós o el pla de gestió del sonso. La comercialització es revela 

també com una baula essencial per donar valor a la feina del pescador, i des d’aquest punt de 

vista hi ha projectes molt importants per revaloritzar espècies de poc valor afegit o per millorar 

la traçabilitat del producte pesquer. 
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3. EL PROCÉS EXTRACTIU, AVUI 

3.1. El context català 

La pesca a Catalunya va generar poc més de 100 M € el 2018. En termes de Valor Afegit Brut, 

representa un 3,7% del sector primari català (l’agricultura és el 60% i la ramaderia el 32,7%); 

fent una estimació, la pesca marítima representa el 0,05% del PIB català. 

La pesca a Catalunya, per flotes, 2018 

Modalitat Captures (Tn) Ingressos (Milers €) Preu mig (€/kg) 

Arrossegament 7.682,39 59.189,71 7,70 

Arts menors 1.604,54 13.353,32 8,32 

Encerclament 15.547,71 21.288,81 1,37 

Palangre de fons 138,38 1.372,05 9,91 

Palangre de superfície 360,28 2.455,81 6,82 

Mariscador 271,03 2.418,53 8,92 

TOTAL 25.604,33 100.078,23 3.92 

Font: Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Generalitat de Catalunya 

Les captures de la flota catalana superen les 25.600 tn, que obtenen un preu mig a la subhasta 

de 3,92 €/kg. Les captures provenen principalment de la flota d’encerclament (60%) i 

arrossegament (31%), si bé la facturació s’inverteix: 57% l’arrossegament; 22% el cèrcol i 15% 

la pesca artesanal. 

Segons dades de la Direcció General de  Pesca, a les llotges catalanes se subhasten anualment 

gairebé 300 espècies diferents, però el 62% de la facturació es concentra en només les deu 

espècies: gamba rosada, seitó, sardina, lluç, pop roquer, escamarlà, gamba blanca, moll de 

fang, orada i galera, segons el rànquing de 2018. La sardina i el seitó, espècies objectiu de la 

flota d’encerclament, superen les 16.000 tn; en tercer lloc destaca l’alatxa, amb quasi bé 1.000 

tn.  

Tots els indicadors de la pesca catalana assenyalen un retrocés de l’activitat des de la dècada 

de 1990. En trenta anys les captures s’han reduït de les 60.000 tn a poc més de 25.000 tn 

actuals. A partir de 2010 la tendència negativa és menys acusada i s’estabilitza. Per exemple, 

respecte a 2017, les captures han augmentat un 5% i la facturació un 1,6%; el preu, en canvi, 

ha disminuït un 3%. El preu mig també es manté fluctuant en els últims anys en un marge de 

3,5 – 4 €/kg.  
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Evolució de la pesca marítima a Catalunya, 1981-2018 

   

Font: Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 

El descens de la pesca pel conjunt de Catalunya és comparable, com veurem, a l’experimentat 

a la Costa Brava. De fet, és més intens que en altres zones. Girona és la zona on, a proporció, el 

sector pesquer pateix un aprimament més accentuat. 

Evolució del preu mig, 2000-2018 

 

Font: Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 
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Amb tot, l’índex VAB de 2017 va ser negatiu pel conjunt de Catalunya: -4,7% respecte a 2016. 

(BBVA, 2018). Per demarcacions, en canvi, a Girona el descens va ser més moderat, de només 

l’1’6%. 

3.2. Flota pesquera gironina 

La motorització de la flota a partir dels anys 20 va motivar que aquesta s’anés concentrant en 

els ports més adequats, amb millors condicions de refugi i més bones comunicacions per 

facilitar la venda i el transport del peix fresc. La majoria de platges i cales gironines es van 

abandonar o hi va quedar una petita flota de petits  bots artesanals que, amb el temps, han 

canviat de funció – de la pesca a l’esbarjo - o han desaparegut. 

A tota Catalunya la flota s’ha reduït dràsticament. L’any 2000 hi havia censades a Catalunya 

1.550 embarcacions de pesca; al 2018, només en queden 732. Aquesta caiguda del 52% pel 

conjunt d’embarcacions ha afectat tots els trams de flota, especialment l’artesanal, on la 

davallada és superior al 60%. 

La Costa Brava segueix fil per randa la dinàmica catalana, doncs a tots els ports la reducció 

d’unitats ha estat més que notable en els darrers anys. Avui, hi ha onze ports pesquers a la 

Costa Brava, on s’hi concentren 262 embarcacions de pesca; en cinc es concentra la flota  

arrossegament, i en cinc més, la d’encerclament. 

Composició de la flota pesquera gironina, 2018 

 Arrossegament Arts menors Encerclament Palangre fons Palangre supf. Auxiliars Total  

Blanes 15 21 7 2 3 
 

48 

Cadaqués 
 

5 
    

5 

L'Escala 
 

12 6 1 
 

3 22 

L'Estartit 
 

12 
 

1 
  

13 

Llançà 9 7 
 

2 
  

18 

Lloret de Mar 
 

3 
    

3 

Palamós 23 18 4 5 1 10 61 

Port de la Selva 4 7 
 

3 
 

1 15 

Roses 21 24 3 3 
 

7 58 

Sant Feliu de Guíxols 
 

11 3 1 1 1 17 

Tossa de Mar 
 

1 
   

 1 2 

Total general 72 121 23 18 5 23 262 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 

Actualment les comarques gironines compten amb 72 unitats d’arrossegament, 121 d’arts 

menors, 23 barques de cèrcol, 18 de palangre de fons i 5 de superfície. Per nombre 

d’embarcacions, el port més ben dotat és Palamós, seguit de Roses, L’Escala i Blanes. Blanes, 

Palamós, Roses i Llançà són ports on hi conviuen flotes d’arrossegament, d’encerclament i 

artesanals. A L’Escala i a Sant Feliu de Guíxols no hi ha arrossegament, només cèrcol i arts 

menors. Cadaqués, Lloret de Mar i Tossa són ports testimonials, on consten embarcacions 

censades però que, de facto, operen a Port de la Selva, Roses o Blanes. 
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Una mirada a l’evolució recent de la flota pesquera gironina evidencia la decadència del sector. 

En deu anys, les empreses pesqueres s’han reduït, de mitjana, un 44%. I la disminució ha 

afectat a totes les flotes entre el 28 i el 55%. 

Evolució de la flota pesquera gironina. 2007-2018 

 Arrossegament Arts menors Encerclament Palangre fons Palangre superfície Total  

2007 101 273 32 39 8 453 

2008 94 216 29 38 6 383 

2009 90 192 29 39 8 358 

2010 90 200 29 40 7 366 

2011 91 202 28 31 7 359 

2012 89 170 30 32 6 327 

2013 88 160 29 32 6 315 

2014 79 150 28 32 6 295 

2015 74 146 26 30 6 282 

2016 76 138 26 27 6 273 

2017 72 121 23 18 5 239 

2018 72 121 23 18 5 239 

Variació -28,70% -55,60% -28,10% -53,80% -37,50% -44,70% 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 

La reducció més acusada és en el sector artesanal (-55,6%), si bé, en volum de TRB, el descens 

més acusat és a l’arrossegament. El 2007 l’arrossegament comptava amb  5.617 TRB; el 2018 

només en conserva 3.650.  La capacitat de la flota s’ha reduït un 35% en 12 anys. Però si 

mirem a més llarg termini, en els darrers 30 anys, dos dels principals ports pesquers gironins 

han vist reduïda la seva flota a menys de la meitat. L’any 1978, Roses i Palamós tenien 57 i 53 

vaques respectivament; a dia d’avui en queden 21 i 23. Si bé és cert que a mesura que anava 

reduint les unitats, moltes barques noves tenien unes dimensions TRB i HP majors, aquestes 

embarcacions més grans han patit en major mesura els problemes estructurals del sector, i 

han estat de les primeres a desaparèixer de l’any 2000 ençà: preus elevats dels carburants, 

disminució de captures i preus del peix decreixents, augments dels costos de manteniment de 

bastiments majoritàriament de fusta, etc. 

Evolució de la flota d’arrossegament de Girona, per ports. 2012-2018 

Ports 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Blanes 19 19 18 18 17 17 15 

Llançà 11 10 10 8 8 9 9 

Lloret de Mar 
       

Palamós 32 32 26 23 24 24 23 

Port de la Selva 5 5 5 5 5 4 4 

Roses 22 22 20 20 22 22 21 

Total general 89 88 79 74 76 76 72 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 
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El cèrcol també ha petit una reducció significativa d’unitats, però no tant marcada com altres 

flotes. A Girona s’ha reduït un 38%. Els principals ports són Roses, L’Escala i Palamós. Els últims 

5 anys la reducció ha estat més intensa pels problemes vinculats al peix blau. De fet, diversos 

especialistes consideren que el peix blau a la Mediterrània es troba en una situació 

d’emergència. La manca de recurs, i especialment la talla petita dels individus, han fet saltar 

totes les alarmes. Més enllà de les fluctuacions interanuals pròpies dels petits pelàgics, es 

detecten tendències preocupants pel que fa a la disminució de la mida i el deteriorament de la 

condició (nivell de greix del peix). El mercat penalitza amb preus baixos els peixos petits i 

prims. A la demarcació de Tarragona aquest problema és especialment greu, i després de la 

darrera veda de finals de 2017, els pescadors han notat una reducció progressiva de la talla 

mitjana que, si bé és legal, posa en dubte la viabilitat del sector. 

Malgrat això, seitó i sardina continuen encapçalant el rànquing  de la pesca a la Costa Brava. 

Entre el 2012 i el 2018 s’han pescat una mitjana de 3.100 t de seitó i 2.200 t de sardina anuals. 

La facturació mitjana anual d’ambdós espècies, sumades, ha estat de 9, 5 M €, amb els lògics 

alts i baixos interanuals. 

La pesca artesanal gironina, per la seva banda, ha patit la reducció més important de la 

indústria. Des de 2007, un 53% de les barques han causat baixa, més de la meitat. Els pots més 

petits són proporcionalment els més afectats, com Cadaqués o Tossa, si bé Roses 

numèricament és el port que més baixa, de 41  a 24 en només 7 anys. Són molts els factors 

que afecten negativament la continuïtat de les empreses pesqueres artesanals, sense poder 

determinar quin és el més rellevant: contaminació marina, reducció de les captures, augments 

dels costos d’explotació, caiguda dels preus del peix, manca de relleu generacional, burocràcia, 

etc. La Unió Europea, assabentada de la greu situació, ha pres mesures per facilitar la feina a 

aquesta flota, amb menys burocràcia i altres mesures de discriminació positiva, com per 

exemple eximir-la de dur el diari de pesca o la possibilitat d’obtenir major cofinançament pels 

seus projectes d’inversió. 

Evolució de la flota artesanal. 2012-2018 

Port 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Blanes 24 24 23 22 22 23 21 

Cadaqués 12 11 7 7 7 7 5 

Estartit 15 15 
     

L'Escala 18 17 13 15 13 12 12 

L'Estartit 
  

16 12 11 11 12 

Llançà 9 10 9 8 8 7 7 

Lloret de Mar 5 4 4 3 3 3 3 

Palamós 19 19 19 20 18 18 18 

Port de la Selva 10 9 9 8 8 8 7 

Roses 41 38 35 35 33 25 24 

Sant Feliu de Guíxols 10 9 11 12 10 11 11 

Tossa de Mar 7 4 4 4 4 4 1 

Total 170 160 150 146 137 129 121 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 
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3.3. Tripulacions 

Tot fa indicar que la reducció de la flota dels darrers anys ha implicat alhora una reducció de 

les tripulacions, és a dir, de la mà d’obra directa en el sector de la pesca. Cal advertir, però, que 

manquen dades exactes a l’abast sobre l’ocupació en aquest sector. L’Idescat les presenta 

agregades dins del sector primari, de manera que és difícil comptabilitzar els patrons i 

mariners que es dediquen professionalment a la pesca marítima avui a les comarques 

gironines. 

Amb tot, es pot obtenir una xifra aproximada a través de l’estimació del número de tripulació 

mitjana de cada tram de flota segons dades aportades per Franquesa (2016). Si prenem de 

referència les darreres dades de 2018, estimem que actualment la flota pesquera ocupa uns 

700 pescadors a les comarques gironines, principalment en la flota d’arrossegament (280 

aprox.), arts menors (180) i encerclament (160). 

Ocupació i ingressos 

En la pesca, la distribució dels beneficis es fa mitjançant el “sistema a la part”: el propietari de 

les inversions no paga un salari fix, sinó en funció d’una determinada proporció que es paga 

setmanalment. El sistema a la part dóna major estabilitat a les tripulacions d’arrossegament; 

en canvi, donats els alts i baixos de la pesca d’encerclament, els ingressos irregulars fan que 

molts treballadors no la considerin una feina fixa i que passin de tenir molts diners de cop a no 

ingressar-ne durant llargs períodes – a banda de la duresa de la feina nocturna. La pesca 

artesanal es podria considerar com autoocupació, com un autònom. Si duu un segon mariner a 

bord, tradicionalment és un familiar. 

No hi ha informació suficient sobre els ingressos reals dels pescadors. Un càlcul molt aproximat 

de la facturació de la confraria de la Confraria de Pescadors de Palamós, dividida pels 

pescadors en actiu – descomptades les despeses de l’explotació  – situarien els ingressos dels 

pescadors en una forquilla entre els 23.000 i els 25.000 €. Amb tot, cal advertir que les 

diferències d’ingressos entre flotes o de responsabilitats a bord de cada embarcació no permet 

parlar més que de una aproximació.  

Formació de tripulacions 

La formació de les tripulacions continua estant molt relacionada amb els llaços de parentiu. Les 

empreses pesqueres encara són de caràcter familiar, que empren com a mà d’obra sovint 

personal relacionat amb la família, de forma directa o indirecta. En el sector artesanal solen ser 

tripulacions amb un o dos pescadors, amb estrets lligams entre ells. A l’arrossegament, també 

es dóna aquesta relació. Les tripulacions són estables, si bé tenen un estatus diferents en 

relació a les funcions que exerceixen en l’explotació pesquera: patró, maquinista, segon 

patró... 

L’interès professional per la pesca és molt escàs entre els joves. El relleu generacional és molt 

baix en aquets moments. Molts factors desanimen els possibles interessats en integrar-se en el 

sector pesquer: la duresa de l’ofici, l’esgotament dels recursos, els horaris, els guanys 

irregulars i incerts, etc. De fet, l’estratègia GALP Costa Brava demostrava que “els ingressos 
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reals dels pescadors s’han reduït a Girona a l’entorn del 50%, variació molt superior a les 

mitjanes del conjunt de la població catalana i espanyola, el que justifica que el sector pesquer 

requereix d’ajudes específiques per sostenir econòmicament l’activitat pesquera.” (EDLP GALP 

Costa Brava, 2016) 

A l’encerclament s’observa una estabilització de professionals sobretot magrebins per ocupar 

els llocs de mariners a les tripulacions. A l’arrossegament aquesta transformació encara no 

s’observa, si bé en altres ports catalans la població migrada és més abundant, especialment 

d’origen senegalès. 

3.4. Producció pesquera 

L’any 2018 es van comercialitzar a les llotges gironines 9.100 t de peix per valor de 35,1 M €. 

Respecte a 2017 aquesta xifra representa un increment de captures del 8,6 %. Pel període 

2012-2018, la producció pesquera  ha estat de 67.000 t, per un valor total de més de 270 M €.  

Per comarques, les gironines se situen a la banda mitjana, especialment l’Alt Empordà, que 

desembarca més peix blau que les altres. 

 

Producció pesquera, per comarques. 2018 

Comarca Captures (tones) Import (milions €) 

Tarragonès 3.641,60 12,83 

Garraf 3.623,50 10,65 

Alt Empordà 3.407,80 15,20 

Barcelonès 3.181,30 7,54 

Baix Empordà 3.066,40 11,38 

Montsià 2.884,70 15,32 

Selva 2.682,20 8,57 

Maresme 1.951,20 6,93 

Baix Ebre 1.584,40 9,61 

Baix Camp 1.279,70 4,81 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Idescat 

Si s’analitza de forma agregada, les captures comercialitzades a les llotges gironines s’ha 

mantingut entre els 9 i el 11 M de kg en els darrers anys, sense una tendència clara. Per ports, 

en canvi, les dinàmiques són diferents. A Roses la caiguda és molt forta; a Blanes i Llançà es 

mantenen. A Palamós han augmentat lleugerament el darrer any. Port de La Selva i Sant Feliu 

de Guíxols cauen també lleugerament. 
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Evolució de les captures a la Costa Brava, per ports, 2012-2018 

 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 

Val a dir que aquestes dades de descàrregues es veuen molt influenciades pel comportament 

del peix blau. A Girona és protagonista. De fet, dels 67 M de kg de peix subhastat a Girona, 38 

M ho van ser de sardina i anxova només, més de la meitat. A més a més, entre les 10 espècies 

principals en el període 2012-2018 també s’hi troben dues espècies més de peix blau: el sorell i 

l’alatxa. 

Principals espècies pesqueres a la Costa Brava. Valors agregats 2012-2018 

  

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 
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Si bé a la Costa Brava es comercialitzen 196 espècies distintes – segons les dades estadístiques 

proporcionades per la Direcció General de Pesca –, el pes del sector recau en el peix blau 

(seitó, sardina, sorell), per una banda, i en un conjunt heterogeni d’espècies més per l’altra:  

lluç, gamba rosada, maire, sonso, pop blanc, bròtola de fang, bis, rap, moll de fang i escamarlà.  

Principals espècies, per categories 

Peix blau: seitó, sardina, sorell, alatxa, sonso, bis i melva 

Peix blanc: lluç, maire, rap, bròtola de fang, moll de fang, capella, pagell, besuc, bruixa 

Crustacis: gamba rosada, escamarlà, gamba blanca, crancs, garoines 

Cefalòpodes: pop blanc, pop roquer, cananes, calamar, sípia,  

Cartilaginosos: Rajades, gatets, moixines 

 

Principals espècies, per ports 

Blanes: Seitó, Sardina, Sonso, Alatxa, Sorell, Gamba rosada, Bis, Melva, Emperador, Lluç 

L’Escala: Sardina, Seitó, Alatxa, Bis, Sorell, Bonítol, Boga, Agulla prima, Lluç, Llisses 

Llançà: Lluç, Pop roquer, Pop blanc, Maire, Sorell, Moll de fang, Rap, Capellà, Verat, Canana Vera 

Palamós: Seitó, Sardina, Gamba rosada, Lluç, Sonso, Sorell, Alatxa, Maire, Pop blanc, Rap 

Port de la Selva: Gamba rosada, Lluç, Maire, Seitó, Rap, Sardina, Pop roquer, Bròtola de fang, Escamarlà, Pop 
blanc 

Roses: Sardina, Seitó, Lluç, Pop blanc, Sorell, Maire, Moll de fang, Gamba rosada, Canana Vera, Bròtola de fang 

Sant Feliu de Guíxols: Seitó, Sardina, Sonso, Alatxa, Sorell, Bis, Emperador, Castanyola, Tonyina, Melva 

 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 

La concentració de captures en uns pocs “recursos objectiu” és general a tots els ports. Per 

exemple, les deu principals espècies, sobre les 196 subhastades, representen el 50% de les 

descàrregues a L’Escala, el 48% a Sant Feliu de Guíxols, el 40% a Palamós o el 38% al Port de la 

Selva. 

Algunes espècies en concret tenen una rellevància local molt intensa. Una espècie de primer 

nivell a Roses com el lluç ha patit una reducció de captures del 52% entre 2014 i 2018;  a Llançà 

ha caigut un 60%. El rap és especialment important a Palamós, Llançà i Roses; l’escamarlà ho 

és també a Blanes, i en menor mesura a Port de la Selva. El pop blanc és molt pescat a Roses, 

malgrat el retrocés experimentat aquests últims anys. En canvi, el pop roquer a Llançà ha 

experimentat un increment del 215% en els darrers 7 anys. 

La gamba rosada, icona de la Costa Brava, és important a la majoria de ports. Vista en una 

perspectiva temporal a curt no té una tendència clara, malgrat la percepció de descens de les 

dades agregades. 
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Descàrrega agregada de gamba rosada a la Costa Brava, 2012-2018 

 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 

Disposem de les dades a llarg provinents de la llotja de Palamós, que mostren una certa 

estabilització de les captures d’Aristeus antennatus, només interrompuda per pels episodis de 

cascades submarines que regularment es donen a la zona.  

Descàrrega de gamba rosada a Palamós, 1979-2017 

 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades la Confraria de Pescadors de Palamós 

La intensitat de pesca sobre la gamba rosada, en conjunt, és molt gran a tota la costa gironina i 

la facturació és manté o s’incrementa malgrat el descens de captures. Al Port de la Selva la 

gamba ha passat a ser la principal espècie en pes des de 2015 a rel de la caiguda en picat de les 

descàrregues de peix blau. Actualment se’n pesquen entre 30 t i 40 t, a molta distància del lluç, 

que és la segona espècie més desembarcada. 
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3.5. Canvis en les composicions de les captures 

La modificació dels ecosistemes litorals, com a conseqüència del canvi climàtic, la 

contaminació o l’alteració dels hàbitats submarins, sembla transformar la tradicional 

composició de les captures de la flota gironina, sigui afavorint l’entrada de noves espècies en la 

cadena comercial o precipitant el col·lapse d’algunes pesqueres. Els científics alerten de 

l’impacte directe sobre la pesca marítima, essent molt difícil encara predir com evolucionarà la 

conjuntura a mig termini, ni quin impacte tindrà aquesta afectació en la facturació del sector. 

L’alatxa, per exemple, és una espècie de baix valor comercial que cada cop guanya més 

importància en el còmput global de captures. Si bé és una espècie coneguda i pescada des 

d’antic, el seu creixement en aquests últims anys és notable. Entre 2012 i 2018 les 

descàrregues s’ha incrementat en un 800%. Hom parla que el progressiu escalfament de 

l’aigua perjudica sardines i seitons – que prefereixen aigües més fredes – en benefici de 

l’abundància d’alatxa  que se sent més còmode en aigües més calentes. A Girona s’ha passat 

de pescar-ne 70 tn el 2012 a capturar-ne 649 t el 2018. Malgrat que fluctua d’un any per l’altre 

(el 2014 només se’n van pescar 40 t), tot apunta que la presència d’aquesta espècie termòfila 

s’incrementi en detriment d’altres pelàgiques pròpies de les aigües pròximes al Golf de Lleó. 

(Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, 2016). 

Una altra espècie amb gran èxit en els darrers temps és la gamba blanca. Segons els científics, 

els canvis en la temperatura del Mediterrani afavoreixen el desplaçament d’aquest crustaci del 

Mediterrani oriental cap a l’occidental, i de la seva proliferació davant de les costes catalanes. 

Si el 2012 se’n van pescar 8,4 t, el 2016, el màxim històric, se’n van pescar 113 t, un increment 

del 1234%. A tots els ports gironins s’han incrementat les captures, sobretot a Roses i a 

Palamós. La bona acceptació al mercat obre una via de negoci interessant pels pescadors, que 

la venen sobretot al sud d’Espanya, on el seu consum és més habitual. 

La hipòtesi que l’escalfament de les aigües també està afavorint l’arribada progressiva 

d’espècies més termòfiles es veu reforçada per la presència cada cop més abundant de peixos 

com el tallahams, la llampuga, el peix ballesta o l’espet. 
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4. LA PRIMERA VENDA DEL PEIX 

Un cop el pescador arriba en terra, ven la seva captura a través de les subhastes a la baixa que 

organitzen i gestionen les confraries de pescadors. Aquest sistema de venda – que fixa el preu 

de sortida del producte per a tota la cadena comercial -  permet comercialitzar ràpidament 

grans quantitats de peix perquè arribin al consumidor final el més aviat possible i en les millors 

condicions de frescor.  

Els pescadors s’agrupen i s’organitzen a l’entorn de les confraries de pescadors. Són 

corporacions de dret públic, de llarga tradició històrica al país. A Catalunya estan regulades per 

la llei 22/2002 de 12 de juliol. Són entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica 

pròpia, que exerceixen la representació del sector pesquer davant de l’Administració i 

funcionen com a òrgans consultius. Tenen un àmbit territorial d’influència, que correspon, 

aproximadament, a l’àrea d’operacions tradicional de les flotes adscrites a cada una d’elles. 

La gestió de les llotges del peix està cedida per l’Administració a les confraries de pescadors. 

Això permet garantir els ingressos necessaris per desenvolupar les tasques administratives i 

assistencials que ofereixen als seus associats. Però no totes les confraries de pescadors a 

Catalunya tenen llotja ni gestionen la subhasta. A les comarques gironines, Cadaqués, Tossa o 

Lloret no tenen subhasta, i la de L’Estartit és testimonial. 

Les confraries s’agrupen en associacions territorials. Les de la Costa Brava s’agrupen sota la 

Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona: Blanes, l’Escala, l’Estartit, Palamós, 

Roses, Port de la Selva i Sant Feliu de Guíxols. 

Els principals ports gironins aporten el 34,2% a la facturació de la flota pesquera catalana. 

Pesca marítima per llotges, 2018 

Port Kg € €/kg Port Kg € €/kg 

Sant Carles de la Ràpita 2.684.681 14.219.817,0 € 5,3 € Llançà 668.426 4.437.090,0 € 6,6 € 

Tarragona 3.597.364 12.519.149,0 € 3,5 € Deltebre 224.854 2.134.451,0 € 9,5 € 

Vilanova i la Geltrú 3.623.487 10.652.164,0 € 2,9 € El Port de la Selva 131.612 1.926.792,0 € 14,6 € 

Palamós 2.127.269 9.614.972,0 € 4,5 € Sant Feliu de Guíxols 939.135 1.768.536,0 € 1,9 € 

Blanes 2.682.209 8.569.922,0 € 3,2 € L'Escala 1.353.307 1.622.613,0 € 1,2 € 

Barcelona 3.168.504 7.436.066,0 € 2,3 € L'Ampolla 178.931 1.160.736,0 € 6,5 € 

Roses 1.254.413 7.214.318,0 € 5,8 € Les Cases d'Alcanar 200.026 1.101.031,0 € 5,5 € 

Arenys de Mar 1.951.186 6.925.606,0 € 3,5 € Torredembarra 44.256 306.770,0 € 6,9 € 

L'Ametlla de Mar 1.180.568 6.314.217,0 € 5,3 € Badalona 12.797 105.897,0 € 8,3 € 

Cambrils 1.279.707 4.805.019,0 € 3,8 € TOTAL 27.303.00 102.835.000 € 3,7 € 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 
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La facturació agregada de les llotges gironines mostra un descens generalitzat des de 2001 fins 

avui. Malgrat els alts i baixos, o de pics de facturació (2010-2011, i 2014), la tendència és 

negativa per a tota la sèrie. En divuit anys, la facturació en termes reals ha caigut a la meitat: 

dels 70 M € anuals, als 35 M € aprox. Així mateix, en els darrers anys es veu un lleugera 

tendència a l’estabilització, i en alguns casos, a l’augment dels ingressos en alguns ports 

gironins. 

En aquest sentit, Roses és el port que més ha vist disminuir la seva facturació. De ser un dels 

principals ports de tota Catalunya, ara ocupa el 8è lloc, per darrera de Palamós i Blanes, que 

s’han convertit en ports gironins de referència en termes econòmics. 

Ingressos agregats reals de la flota pesquera gironina, 2001-2018 

 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Idescat. Preus constant, 2018=100. 

4.1. Principals espècies 

Per analitzar amb deteniment l’evolució del comportament dels ingressos dels pescadors 

gironins, caldria analitzar variables com les captures, però també la composició d’espècies 

pescades, la seva mida i qualitat, el tipus de compradors i altres variables que acaben establint 

el preu de venda diari de les captures.  

L’anàlisi agregada de la composició de les captures de la flota gironina revela que la gamba 

rosada és l’espècie més valuosa per a la indústria, seguida pel peix blau (sardina, seitó) i el lluç. 
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Facturació per espècie a les comarques gironines, 2012-2018 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Gamba rosada 7.117.904 € 8.179.373 € 8.275.862 € 9.943.010 € 10.162.662 € 10.238.900 € 8.936.992 € 62.854.703 € 

Seitó 6.729.014 € 4.747.442 € 7.469.771 € 5.125.076 € 5.500.237 € 3.358.936 € 3.677.164 € 36.607.640 € 

Sardina 3.946.336 € 5.586.385 € 6.335.281 € 4.136.509 € 3.864.009 € 3.335.203 € 3.046.165 € 30.249.886 € 

Lluç 3.213.428 € 3.642.839 € 4.248.864 € 3.102.915 € 2.652.310 € 2.636.676 € 1.898.051 € 21.395.084 € 

Escamarlà 2.192.015 € 2.246.409 € 2.619.450 € 1.928.856 € 1.782.170 € 2.025.591 € 2.229.687 € 15.024.177 € 

Sonso 1.034.351 € 1.643.678 € 1.686.095 € 478.484 € 884.405 € 532.594 € 1.298.365 € 7.557.973 € 

Rap 1.013.750 € 1.043.524 € 1.221.183 € 1.164.526 € 1.010.893 € 936.683 € 956.430 € 7.346.989 € 

Gamba blanca 100.994 € 87.569 € 213.183 € 318.054 € 1.619.388 € 2.166.412 € 1.133.460 € 5.639.060 € 

Pop blanc 997.124 € 754.963 € 682.302 € 513.751 € 604.924 € 589.740 € 742.797 € 4.885.602 € 

Calamar 876.127 € 876.592 € 951.995 € 499.664 € 634.646 € 517.678 € 511.066 € 4.867.768 € 

Total general 37.906.431 € 39.688.949 € 45.722.332 € 37.772.897 € 38.430.725 € 36.015.832 € 35.154.242 € 270.691.407 € 

% Top ten 26,15% 28,39% 24,55% 36,54% 35,39% 38,87% 36,58% 32,00% 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 

La importància econòmica de la gamba és absoluta: 62 M € en només 7 anys. Per això, la 

dependència d’aquesta espècie fa fràgil la indústria pesquera: quan “s’amaga”, tota 

l’estructura trontolla. La sardina i el seitó són també pilars fonamentals per la indústria 

gironina: ambdues van facturar 66,8 M €, dada que evidencia també la feblesa de la flota de 

cèrcol si alguna de les dues espècies fa una davallada forta. El lluç també va a la baixa. 

L’escamarlà es manté i el sonso es recupera després de l’aturada de 2015. Com dèiem, la 

gamba blanca va guanyant terreny econòmic i ja supera el milió d’euros de facturació anual al 

conjunt de les llotges gironines. 

4.2. Evolució dels preus 

L’oferta i la demanda fixen el preu del peix a les llotges catalanes. Els compradors competeixen 

entre ells a la subhasta per adquirir el producte, de manera que a major concentració de 

compradors, major competència i preus més elevats. També la reducció de les captures pot 

influir en el preu final si el producte té una demanda suficient. Per això, és important analitzar 

la variació dels preus mitjos del peix. Aquesta variable és cabdal per determinar en darrera 

instància els ingressos reals dels pescadors, i en definitiva, la vitalitat i viabilitat del sector 

pesquer a Girona. 

En termes general, els preus a les llotges gironines es troben estables en termes reals 

(descomptat l’efecte de l’IPC en els preus), o en lleuger increment. La mitjana agregada en el 

període 2001-2018 és de 4,6 €/kg, si bé caldria un anàlisi més acurat de la ponderació de cada 

espècie en el còmput total d’aquesta mitjana aritmètica. 
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Preu mig a les llotges gironines, 2001-2018 

 

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Idescat. Preus constant, 2018=100. 

Les llotges del Cap de Creus han aconseguit incrementar molt el preu mig de les seves 

captures. Port de la Selva ha incrementat exponencialment el seus preus per l’especialització 

en la gamba vermella del Cap de Creus, a l’igual que Llançà, que també augmenta els seus 

preus mitjans a llotja. Roses segueix quasi mimèticament la mitjana gironina. Palamós és 

manté estable, augmentant molt lleugerament. A la banda contrària, a l’Escala els preus s’han 

esfondrat a menys de la meitat, de quasi bé 4 a prop de 1 €/kg. I a Blanes també s’han reduït 

de forma ostensible, de a poc més de 3 €/kg. 

Com dèiem, aquestes dades s’haurien de matisar amb una anàlisi en més profunditat amb la 

ponderació dels canvis en les composicions de les captures a cada llotja,  i en concret 

analitzant el pes que el peix blau té en cada una de elles al llarg dels anys, doncs el baix preu 

del quilo de peix determina un preu mig de tota la llotja més baix. 

  

0 € 

3 € 

6 € 

9 € 

12 € 

15 € 

18 € 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BLANES L'ESCALA LLANÇÀ PALAMÓS

PORT DE LA SELVA ROSES SANT FELIU DE GUÍXOLS MITJANA COSTA BRAVA



33 
 

                                                                      

 

5. CONSUM DE PEIX 

Que el pescador obtingui bons preus pels seus productes depèn de múltiples factors. Un dels 

més importants és que hi hagi demanda per part dels consumidors, que valorin el producte de 

proximitat i que, en general, el peix local sigui cada cop més de consum habitual, tant a les llars 

com als menjadors de la restauració comercial. 

5.1. Perfil del consumidor 

En el darrer workshop del sector del peix organitzat per l’IRTA a Monells el 2018, la Direcció 

General de Pesca va presentar les dades generals del consum de peix a Catalunya, sota el títol 

“Consum de peix: Dades, situació actual i tendències”. Les dades posaven de manifest que el 

consum de peix per persona a Espanya és dels més elevats del món: 25,4 kg/per càpita. Aquest 

valor, però, agrega tot els productes: frescos, congelats i processats. A Catalunya, el consum de 

peix fresc és aproximadament de 10,5 kg/per càpita. És un valor encara molt allunyats del 

consum d’altres productes, com la carn, que se situa a prop de 50 kg/any per càpita. 

Alhora, la taxa de cobertura del peix fresc català sobre tot el que es consumeix a Catalunya és 

de només el 26,35%. Dit d’una altra manera: El 73,7% del peix fresc consumit a Catalunya és 

d’importació, una xifra que augmenta al 84% si analitzem tots els productes de la pesca. És un 

país netament deficitari en peix en relació a l’alta demanada d’aquest producte. 

Segons un estudi realitzat el 2014 sobre perfil de consumidor de peix, 3 de cada 4 llars 

consumeixen peix d’1 a 3 vegades a la setmana. Augmenta fins al 62% la compra en 

supermercat o hipermercat i només del 38% a la peixateria tradicional o al mercat. La decisió 

de compra es basa sobretot en l’aspecte i el preu, fet que desincentiva el sector més jove per 

comprar peix fresc de qualitat i més car. De fet, el segment entre 55 i 84 anys és el que més 

compra producte fresc a la peixateria, però amb una tendència a comprar formats que facilitin 

la seva elaboració. 

Efectivament, el públic jove és el segment a seduir. Rebutgen menjar peix pel preu o per la 

dificultat de preparar-lo i cuinar-lo, però admeten que haurien de menjar més peix per 

qüestions de salut i estètiques. La mateixa Direcció General de Pesca i Afers Marítims 

considera que caldria facilitar la preparació dels productes del mar, amb noves presentacions, 

envasos, millora de l’etiquetatge, pre-elaboracions. En resum, millorar l’experiència de 

compra: fer el consum de productes del mar més atractiu i fàcil. 

5.2. El producte pesquer del territori als restaurants 

Un dels observatoris on es pot comprovar el grau d’incidència del peix fresc local en la població 

és en la tipologia i característiques de l’oferta dels restaurants. Manquen estudis precisos 
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sobre la qüestió a nivell de comarques gironines; de fet, és un treball per fer a tota Catalunya. 

L’únic cas és l’estudi de la Fundació Promediterrània el 2011 sobre l’oferta de peix en l’àmbit 

de la restauració centrat en la comarca del Baix Empordà, a partir de l’anàlisi de 75 restaurants 

especialitzats. Es van buidar 690 referències úniques per fer una radiografia de la cuina del 

peix a la comarca. Aquesta informació es va creuar amb altra informació. Els resultats 

indicaven la concentració de l’oferta en uns pocs productes, l’escassa conscienciació en l’ús del 

peix local i la manca de distintius de producte de proximitat. Dibuixava un sector restaurador 

pragmàtic que oferia a les cartes i menús espècies “senzilles” de consumir: bacallà, rap, seitó, 

llenguado, tonyina, llobarro, salmó, lluç, sardina i orada, per aquest ordre. Entre el marisc, 

l’oferta era de gambes, calamars, sípies i musclos, principalment. Si bé els cuiners expressaven 

la voluntat de retornar a les “cuines de l’àvia” i als sabors autèntics, a l’ús de la 

patrimonialització i l’evocació de la tradició, la perspectiva era de valor de canvi, de mercat i de 

costos molt ajustats. Per això, entre altres indicadors, l’estudi posava en relleu la manca 

generalitzada de diferenciació entre peix salvatge i peix de criança o piscifactoria, o peix fresc i 

peix congelat, perquè sovint es feia passar un per l’altre. 

5.3. Turisme i campanyes gastronòmiques amb productes 

pesquers 

Amb el pas del anys, la caracterització de la Costa Brava com a destinació de turisme 

gastronòmic ha motivat la revalorització de la cuina lligada al territori, a la seva gent i les seves 

tradicions culinàries. En aquest sentit, és una àrea dinàmica en l’associació del territori i el 

paisatge a la seva gastronomia. El territori aposta en major o menor mesura, gairebé de forma 

mimètica, per lligar la seva oferta d’oci gastronòmic amb els productes del mar. Aquest 

complement a l’oferta de sol i platja – que no una substitució, com indica el professor Joan 

Antonio Donaire (CEM, 2012) – indica que els municipis intenten recuperar el seu passat 

mariner com a valor de canvi en el marc d’economies altament turistificades que malden per 

desestacionalitzar la seva temporada. 

A la Costa Brava el peix té un paper preponderant, quasi protagonista, de les diferents 

jornades gastronòmiques que es poden trobar als municipis litorals. Un repàs al calendari 

gastronòmic recollit pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona revela que de les 

59 campanyes gastronòmiques de les comarques gironines, el 32% es vinculen a algun 

producte del mar.  

Jornades gastronòmiques amb productes del mar. 2018 

 Jornades Gastronòmiques de l'escamarlà i el peix del Cap de Creus.  

 Jornades Gastronòmiques del Peix de Palangre de Llançà, Colera i Portbou. 

 Temps d'uriços. Sant Feliu de Guíxols 

 Cuina del Bacallà i el Peixopalo. Sant Feliu de Guíxols 

 Campanya Gastronòmica del Peix Blau Ganxó. Sant Feliu de Guíxols 

 Campanya gastronòmica del Peix de Roca Begur. Begur 

 El Menú de la Gamba. Palamós 

 El Menú de l'Escamarlà. Palamós 
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 El Menú de l’Olla de Peix. Sant Antoni de Calonge (Calonge) 

 Jornades de l’Angula del Ter i del Rec del Molí. Pals 

 Jornades Gastronòmiques Tastets de mar, Clova i Sèpia. L’Estartit – Torroella de Montgrí 

 Jornades Gastronòmiques de "La Barca a la Taula". L’Estartit – Torroella de Montgrí 

 Jornades Gastronòmiques del Suquet de Peix de l'Escala. L'Escala 

 Jornades Gastronòmiques de la Sèpia. L'Escala.  

 Jornades Gastronòmiques del Suquet de peix de Sa Palomera de Blanes. Blanes 

 Jornades Gastronòmiques “el Niu”. Palafrugell 

 Bacallà amb cullera. Santa Cristina – Platja d’Aro 

 Campanya Gastronòmica del Suquet de Peix de Roses  

Elaboració pròpia a partir del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona 

Malgrat tot, no hi ha dades, ni directes ni indirectes, de l’impacte d’aquestes iniciatives 

gastronòmiques en el teixit econòmic del territori, tampoc en els resultats econòmics del 

sector pesquer. Resulta difícil saber, per exemple, el número de menús servits a cada 

campanya. Tampoc és fàcil respondre si les espècies promocionades noten alguna variació en 

el preu a la subhasta. Serveixen per incrementar la demanda de peix entre els consumidors? 

Cuinen aquestes espècies casa després de tastar-les a les campanyes? Cap dels TFG i TFM 

d’estudiants de la Universitat de Girona dedicats a aquest tema avaluen, calculen o estimen 

l’impacte econòmic o social sobre el territori, tot assumint que les campanyes gastronòmiques 

no tenen “altre objectiu primordial que el d’atraure el turisme i desestacionalitzar la 

temporada de la Costa Brava”.  

A més a més, segon el treball abans citat sobre la restauració al Baix Empordà, les opinions 

sobre els resultats de les campanyes entre els restauradors són dispars. Alguns veuen com a 

molt positiva la seva celebració; en canvi, un sector creixent les critica tot argumentant que 

provoquen molts prejudicis a l’oferta i al recurs pesquer, i posen d’exemple la sobreexplotació 

que avui pateix la garoina, garota o “uriç” arran de la popularització de les “garoinades”. 
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7. LA PATRIMONIALITZACIÓ DEL SECTOR 
PESQUER 

El patrimoni marítim és un valor en alça en moltes regions del món, perquè la 

patrimonialització de la pesca, la revalorització de la cultura marinera, les seves tradicions, els 

seus béns mobles i immobles, les pràctiques, habilitats i experiències de la gent de mar o els 

seus productes és una via per, d’una banda, introduir eines i mecanismes per revitalitzar el 

sector pesquer a través de la cultura, i de l’altra, promocionar i posicionar els ports i les viles 

marineres en un marc de transformació econòmica, i especialment del turisme; és a dir, 

afavorir el desenvolupament del territori mitjançant la posada en valor d’un sector tradicional 

com és la pesca des d’una perspectiva cultural. 

Diversos municipis de la Costa Brava aposten pel patrimoni marítim com a vertebrador de 

l’oferta turística de la vila, si no per a la construcció de la identitat com a municipi. Alguns 

exemple són d’aquest procés local de patrimonialització són: 

Palamós 

El mòdul d’exposició del Museu de la Pesca es va inaugurar el 2002; prèviament s’havia creat la 

Càtedra d’Estudis Marítims, de la mà de la Universitat de Girona. El 2006 es va museïtzar les 

barques tradicionals Gacela i Estrella Polar amb l’ànim de convertir-les en museu surant; el 

mateix s’inaugurava Documare, el centre de documentació especialitzat en la pesca i el mar. I 

finalment el 2011 es va posar en servei l’Espai del Peix. Palamós també va ser pionera en la 

posada en marxa de la pescaturisme per acostar de forma directa, emocionant i innovadora la 

feina del pescador a la societat. 

Són iniciatives que sota el paraigua de la Fundació Promediterrània treballen per visibilitzar 

l’ofici de la pesca, difondre la seva cultura, promocionar els productes del mar i afavorir la 

reflexió sobre els reptes de futur de la indústria de la pesca. El Museu de la Pesca, en conjunt, 

vol ser una eina al servei del sector que permeti plantejar els seus problemes i defensar els 

seus interessos. 

Palafrugell 

A Calella de Palafrugell es va intervenir el 2010 sobre l’antic tenyidor de xarxes per inaugurar-

hi un centre d’interpretació del passat pesquer i mariner de les cales de Palafrugell, amb un 

interès especial pel patrimoni immoble de la vila i la història de l’associació de pescador i el 

mateix tenyidor. L’espai també serveix com a punt d’informació i oficina de turisme local, amb 

element interpretatius del tenyidor i el seu funcionament. 

L’Escala 

El Museu de l’Anxova i de la Sal es va inaugurar el 2006 per a la recuperació, la conservació i la 

difusió del patrimoni cultural material i immaterial de l’Escala, en especial de la important 
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tradició saladora del poble. Actualment s’hi vinculen altres equipaments, com la casa de Can 

Cinto Xuà, una poques de les cases que encara manté la típica estructura d’habitatge de 

pescador que es pot visitar, o l’Alfolí de la Sal – Museu de l’Escala, inaugurat el 2017 per 

explicar l’evolució de l’Escala, de barri de pescadors a vila marinera. A nivell privat també es 

pot visitar la fàbrica-museu d’anxoves Solés. 

El MARAM és un altre centre d’interpretació, iniciativa de la Confraria de Pescadors de l’Escala, 

destinat a apropar a la ciutadania el món de la pesca local, les barques, els arts de pesca 

tradicionals, la feina dels pescador i els productes de la pesca. S’ubica a l’edifici de la Confraria 

de Pescadors, al port de la Clota. 

Roses 

El patrimoni històric de Roses és enormement ric. La interpretació de bona part d’aquest bé es 

concentra a l’actual Ciutadella, l’espai cultural que posa en valor el passat històric de la 

fortalesa i de la vila. Puntualment la Confraria de Pescadors també ofereix visites guiades 

públiques a la llotja per conèixer el funcionament de la subhasta diària del peix i a l'obrador del 

Fumet de Roses. L’Ajuntament també ha treballat en la museïtzació d’una embarcació de 

pesca d’arrossegament al moll del port pesquer: la Glòria Mar II. 

Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana 

Els museus de caràcter marítim de Girona s’agrupen sota la Xarxa de Museus Marítims de la 

Costa Catalana, una entitat liderada pel Museu Marítim de Barcelona que fomenta la protecció 

patrimonial, la formació i la col·laboració entre institucions. Els museus gironins són el Museu 

del Mar de Lloret de Mar, el Museu de la Cuina de Tossa de Mar, El Museu d’Història de Sant 

Feliu de Guíxols, el Museu de la Pesca, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí i el 

Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala. 

Viles Marineres 

A més a més, una iniciativa recent de l’Agència Catalana de Turisme se centra en la promoció 

del segell “Viles Marineres”, una “marca turística per aglutinar aquelles poblacions litorals que 

conserven viva la cultura lligada al mar i les tradicions pesqueres, i que han sabut mantenir els 

seus espais naturals i patrimonials, tot oferint experiències i vivències vinculades als valors de 

la vida marinera”.  S’hi poden sumar municipis amb un fort caràcter mariner que ofereixin  

experiències turístiques singulars al voltant de l’activitat marinera. 

Entre els objectius de la iniciativa hi ha promoure aquestes viles com a destinacions turístiques 

tot preservant el patrimoni històric; usar el turisme com a eina de desenvolupament, 

diversificació econòmica i garantia de futur; crear sinergies entre municipis; potenciar la 

diversificació territorial de l’activitat turística; i protegir la conciliació i l’equilibri entre 

residents i visitants. 

Segons l’Agencia Catalana de Turisme, una vintena de municipis litorals catalans es podrien 

acollir a la marca. A la Costa Brava es treballa amb Begur, Blanes, l’Escala, Palamós, el Port de 

la Selva, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i l’Estartit i Tossa de Mar. 
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8. RECERCA I PROJECTES D’INNOVACIÓ 

LA Costa Brava és una regió pionera en l’impuls de mesures en benefici de la sostenibilitat de 

la pesca marítima des de les perspectives ambiental, econòmica i social. Una de les 

característiques més rellevants del context on s’impulsen és l’estreta cooperació entre sector 

pesquer, administració, científics i institucions culturals, orientada a generar un futur estable, 

sostenible i responsable en relació a l’extracció, la comercialització i la valoració dels productes 

pesquers i de l’ofici de pescador. 

En els darrers anys s’han engegat nombroses iniciatives per a la sostenibilitat, la promoció i 

divulgació del sector i dels productes del mar. Algunes d’aquestes compten amb el suport legal 

del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a 

Catalunya, que situa Catalunya en una posició capdavantera a nivell mundial en l'aplicació d'un 

model de gestió participativa de la pesca. 

8.1. Promoció dels productes pesquers i de l’ofici de 

pescador 

Marca de Garantia Gamba de Palamós 

L'Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors impulsen des de 2007 la “Marca de 

Garantia Gamba de Palamós” amb l'objectiu d'assegurar la traçabilitat d’aquest producte, 

augmentar la confiança del consumidor, incrementar el valor de la gamba i protegir el recurs. 

Les mesures recollides al reglament per assolir el segell distintiu asseguren la màxima qualitat 

del producte en termes de sabor, aroma, aspecte i frescor al llarg de tota la cadena productiva 

i comercial, des de la barca al consumidor final.  

Entre els usuaris de la Marca de Garantia Gamba de Palamós hi ha les barques 

d'arrossegament que pesquen el recurs, la llotja del peix, peixateries, transformadors, la 

restauració comercial o l’Espai del Peix. Actualment hi ha més d’un centenar empreses 

associades a la Marca de Garantia. 

Denominació Gamba del Cap de Creus 

Des de la Confraria de Pescadors del Port de la Selva s’impulsa la denominació “Cap de Creus” 

amb la la gamba com a protagonista. La confraria es converteix en comprador a la subhasta 

amb la voluntat de distribuir-la i comercialitzar-la com a producte d’una molt alta qualitat 

gastronòmica. Recentment s'ha adherit al col·lectiu Girona Excel·lent i ha estrenat un nou 

obrador que els permetrà ampliar la seva oferta de productes propis. 

Fira de la Gamba de Palamós 
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L’Ajuntament de Palamós, la Fundació Promediterrània i la Confraria de Pescadors Palamós 

organitzen anualment la Fira de la Gamba de Palamós. L’esdeveniment – que es duu a terme a 

la llotja palamosina – té com a objectiu incentivar el coneixement d’aquest crustaci, emblema 

del municipi, difondre les diverses formes de cuinar o consumir la gamba i, sobretot, posar en 

valor la seva qualitat extraordinària, certificada mitjançant la Marca de Garantia Gamba de 

Palamós. Els visitants poden degustar diferents propostes gastronòmiques elaborades pels 

restaurants i les tavernes participants; conèixer altres productes del territori, comprar peix a la 

llotja i participar en les activitats de descoberta de la pesca i la cuina del peix. 

Anualment, en el marc de la fira, es concedeix el guardó d’Ambaixador de la Gamba, que 

reconeix el perfil professional de persones relacionades amb Palamós i amb la seva gamba. 

Han estat distingits fins ara els germans Roca, Nandu Jubany, Quim Casellas, Albert 

Sastregener i Pep Nogué. 

Palamós Peix 

Projecte estratègic de desenvolupament local, liderat per l’Ajuntament de Palamós i la 

Confraria de Pescadors de Palamós, centrat en el peix fresc desembarcat al port de Palamós en 

el marc d’una pesca i un consum responsables. Es volen difondre entre la ciutadania els valors 

del peix fresc del territori, fomentar un esperit crític envers el recurs, conscienciar la població 

sobre el medi i fer partícips d’aquesta valorització els actors implicats en tota la cadena que 

duu el peix del mar al consumidor final. Així, es vol convertir Palamós en el referent del peix 

fresc. 

La missió del projecte és unir esforços per a donar valor afegit als productes de la pesca i 

incrementar així la competitivitat del sector i del municipi de Palamós. Hi estan cridats a 

participar tots els agents implicats en el peix, des dels pescadors, passant per distribuïdors i 

peixaters, restauradors, hotelers, administració local, associacions, comunitat educativa i 

científica. 

Aquest és un projecte que no només cerca millorar la valoració del producte pesquer; és 

també una eina per afavorir el posicionament de Palamós en el mercat turístic global, 

optimitzar la comunicació entre pescadors, peixaters i restauradors i servir de mecanisme per 

fer arribar una visió positiva del peix i de l’ofici de pescadors a tota la comunitat educativa. 

Pescaturisme 

L’activitat de la pescaturisme està concebuda com una experiència emocional, única, autèntica 

i amb caràcter que ofereix una jornada de pesca a bord d'una embarcació d'arrossegament 

professional. Uneix noves experiències pels usuaris amb la necessitat del col·lectiu pesquer de 

diversificar l’activitat, promocionar els seus productes i apropar la pesca marítima a la 

ciutadania des de diferents perspectives, com ara la cultural, la gastronòmica, la tecnològica o 

la social. 

Des que la Generalitat publicà el decret 81/2012 de 10 de juliol, que regula l’activitat de 

pescaturisme, dos ports gironins van engegar l’activitat: Roses i Palamós. A Palamós s’han 

celebrat quatre campanyes consecutives de pescaturisme, de juny a setembre, que han 

permès a més de 200 persones conèixer de primera mà tant l’ofici de pescador com els 
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projectes més ambiciosos del sector pesquer local, com el pla de gestió de la Gamba de 

Palamós o la Marca de Garantia de la Gamba de Palamós. 

8.2. Innovació en l’àmbit de la co-gestió 

El decret de governança de la pesca professional institucionalitzava la figura dels comitès de 

cogestió pesquera. Així Catalunya se situa en una posició capdavantera a nivell mundial en 

l'aplicació d'un model de gestió participativa de la pesca, i en són una mostra les experiències 

d’èxit del sonso o la gamba de Palamós. 

Els comitès de cogestió impliquen la participació de representants del sector pesquer, 

científics, administració i societat civil, tots amb el mateix poder de decisió. En paral·lel, 

s'estableix un sistema innovador de gestió de l'esforç pesquer, basat en la regulació dels dies 

de pesca anuals i altres variables. Per la Generalitat, aquestes són unes noves bases per 

aconseguir un sector primari marí modern, sostenible i econòmicament viable, en el marc d’un 

règim de corresponsabilitat de tots els agents que hi estan implicats.  

És una legislació avançada a nivell mundial i veu la llum en un moment clau en què està en 

discussió el futur de la pesca a la Mediterrània. 

Actualment a Catalunya existeixen sis plans de co-gestió, tres del quals afecten el litoral de la 

Costa Brava. 

Pla de gestió de la gamba de Palamós 

Des de 2013, d'acord amb les directrius europees, s'aplica a Palamós un pla de gestió de la 

pesquera de gamba vermella pioner a la Mediterrània occidental. És la primera iniciativa de 

cogestió d'una pesquera d'arrossegament, impulsada i dissenyada pels mateixos pescadors 

locals, amb la participació i la complicitat de la comunitat científica i les administracions. Té per 

missió “establir sobre la gamba unes mesures temporals de regulació especial que tendeixin a 

garantir la seva conservació i el seu desenvolupament sostenible en el futur.” La regulació 

afecta setze embarcacions amb port base a Palamós i set caladors de pesca situats al canyó de 

Palamós i zones adjacents. Les mesures inclouen la reducció progressiva de la capacitat de la 

flota, la limitació del temps permès de pesca, la implantació de vedes temporals a tots els 

caladors durant 60 dies a l'any, la reducció anual del 10% en nombre de dies de pesca 

autoritzats o la limitació de l'accés als caladors més explotats i amb major presència 

d'exemplars de gamba juvenils. 

Paral·lelament s’ha treballat en altres mesures, com l’augment de la selectivitat de la xarxa de 

pesca, la reducció de l’impacte sobre els fons amb l’adopció de portes pelàgiques, i major 

estalvi energètic. 

En els primers cinc anys de vigència, el pla va permetre desembarcar gamba de major talla i 

més valoració al mercat. Els bons resultats van motivar l’ordre ministerial publicada el 25 de 

maig de 2018 , que obria una nova etapa del pla de gestió de la gamba. Entre les mesures hi ha  

l'ús de les portes d'arrossegament pelàgiques i la malla de 45 mil·límetres de llum – els 

pescadors ja usen una de 50 mm per evitar la captura de gamba petita, que continua essent 



42 
 

                                                                      

aproximadament el 50% de tota la captura. Es manté la veda de 60 dies anuals i la limitació en 

el nombre de bols per barca i calador. El número de barques incloses al pla (16) és un nombre 

tancat i no es pot incrementar. Els seus motors no es poden modificar i si un armador canvia 

de barca, la potència no pot superar en cap cas els 500 cavalls. 

Pla de gestió de la sonsera 

La Comissió Europea va donar llum verda el 2014 al pla de gestió del sonso, elaborat 

conjuntament per pescadors, administracions, científics i entitats conservacionistes per 

assegurar el futur d'aquest tipus de pesca artesanal. Afecta 26 embarcacions de tot el litoral 

català autoritzades a pescar sonso, de les quals en viuen unes 60 famílies. 16 d’elles estan a les 

comarques gironines: 7 a Blanes, 3 a L’Estartit, 3 a Palamós, 2 a Sant Feliu de Guíxols i 1 a 

Tossa de Mar. Els ports autoritzats per als desembarcaments són Blanes, Palamós, St. Feliu de 

Guíxols i L’Estartit. 

Davant dels símptomes de col·lapse de l’espècie, el pla tracta de reduir l'esforç pesquer per 

preservar l'espècie i fer sostenible la seva captura. Una comissió formada per tots els agents 

implicats en la pesquera (pescadors, administració, científics...) fixa una captura màxima 

anuals de sonso. Alhora, s’estableix una veda total de 3 mesos, les embarcacions tenen limitats 

els dies que poden pescar i la quantitat que poden subhastar.  

Els primers compassos del pla han estabilitzat el preu en uns marges molt competitius, perquè 

la limitació de captures decretada al pla s’ha compensat amb un increment proporcional del 

preu mig. 

Pla de gestió de l’anguila europea 

Tot i que actualment no és considerada una espècie en perill d'extinció, els dictàmens científics 

del Consell Internacional per a l'Exploració del Mar (ICES), apunten que la població d'anguila es 

troba fora dels límits biològics de seguretat. A Girona, les confraries de l’Estartit i Roses estan 

autoritzades a pescar l’angula sota un règim de co-gestió, segons el Pla de Gestió de l’Angula 

(PGA) aprovat per la Generalitat de Catalunya el 2010. Les mesures estan dirigides a restringir i 

limitar les captures, afavorir la repoblació i controlar la pesca furtiva d’aquesta espècie 

emblemàtica dels estuaris gironins. 

Pla de gestió de la sardina i el seitó del golf de Roses i a la badia de Pals (en tràmit) 

El gener del 2019 es va constituir el comitè de cogestió encarregat de redactar el futur Pla de 

gestió de la sardina i el seitó que afectarà les aigües interiors de l’Alt Empordà, sota 

competència de la Generalitat de Catalunya. La presència d’aquets petits peixos pelàgics als 

ports catalans ha davallat fins arribar a una situació, l’actual, particularment preocupant, fet 

que motiva l’adopció de mesures de reducció d’esforç pesquer i normes de caràcter restrictiu i 

precautori que han estat proposades pel propi sector d’encerclament involucrat i que 

persegueixen el desenvolupament sostenible de l’activitat pesquera. 
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A més a més, arreu del litoral gironí s’han engegat mesures per afavorir la sostenibilitat 

pesquera. Entre altres, es pot destacar 

Pla de recuperació del lluç a Roses  

El 2013 la Confraria de Pescadors de Roses va proposar una veda en un dels caladors de lluç 

per a qualsevol tipus d’ormeig, amb l’ànim de protegir els juvenils. El Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) va oferir l’oportunitat d’iniciar un pla pilot de cogestió 

que impliqués els pescadors i els investigadors de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC. Els 

resultats de la mesura, al cap de tres anys, apuntaven a un nombre de juvenils de lluç molt 

superior dins la zona protegida, especialment de lluços petits per sota de la talla legal de 

captura (20 cm). La protecció també va beneficiar altres espècies com la bruixa, el moll, el rap i 

les espardenyes, que van passar a duplicar la seva població. La zona protegida actua com a 

refugi per a espècies vulnerables com el penegal, les rajades i els crancs ermitans, que 

pràcticament només es troben en aquest indret. 

Pla de recuperació de l’escamarlà 

Roses Palamós i Blanes han optat per afrontar el problema de la desaparició progressiva de 

l’escamarlà de manera coordinada, amb l’adopció de mesures de gestió dels seus caladors de 

fons on pesquen l’escamarlà per definir eventuals zones de veda i compartir informació entre 

les tres confraries. El projecte està acompanyat de l’assessorament de l’Institut de Ciències del 

Mar, que n’avalua la implementació. 

Mesures de regeneració d’hàbitat de Blanes-Palamós 

Iniciativa d’actuació de les confraries de Blanes i Palamós sobre un àrea de 37.95 km2 amb 

l’objectiu de regenerar alguns dels caladors tradicionals on operen les flotes d’arrossegament, 

amb la conseqüent repoblació d’espècies habituals a la zona, com la maire, el lluç i el rap. 

8.3. Ciència en xarxa i intercanvi de coneixements 

Projecte MedFish 

WWF i Marine Stewardship Council (MSC) han llançat de manera conjunta el Projecte Medfish, 

per dur a terme una anàlisi exhaustiva i rigorosa de les pesqueries franceses i espanyoles de la 

Mediterrània, utilitzant l'estàndard de pesqueres MSC com a referència per a la sostenibilitat. 

En aquest projecte estan involucrades, entre altres, les pesqueres de gamba vermella de 

Palamós i de lluç al golf de Lleó. 

Projecte ConfraredMed 

Els objectius específics del projecte són desenvolupar una metodologia comuna per a la 

creació de la xarxa de dades ambientals, pesqueres i socioeconòmiques en tres confraries de 

pescadors:  San Pedro del Pinatar, Motril i Palamós. Persegueix desenvolupar una metodologia 

de localització i seguiment ambiental d'àrees d'alevinatge, intercanviar coneixements, 

compartir sinergies i buscar solucions comunes als problemes del sector pesquer Mediterrani, 
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així com divulgar el coneixement generat a la resta de la societat i actors implicats en el sector 

pesquer. 

Projecte CONFISH 

“Connectivity among Mediterranean fishery stakeholders and scientists resolves connectivity  

of fishery populations”. Projecte de recerca participat per l’ICM-CSIC que té entre els seus 

objectes d’estudi la gestió de la pesquera de gamba de Palamós. El projecte va fer una crida a 

la participació de la ciutadania en diferents trobades organitzades a Palamós. 

Projecte MITICAP al Cap de Creus 

Projecte de col·laboració de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) amb les confraries del 

Port de la Selva i de Cadaqués, que busca reduir l'impacte de la pesca artesanal al Cap de Creus 

i disminuir la captura accidental d'organismes sense interès pesquer. Mitjançant la 

incorporació de variacions estructurals en les arts de pesca es desenvolupen metodologies 

innovadores per incrementar la supervivència del rebuig a bord. També es fan cursos bàsics de 

formació sobre el maneig de vehicles submarins operats remotament (ROV) per als col·lectius 

implicats. 

Projecte ResCAP.  

Projectes per a la conservació i la recuperació de poblacions de gorgònies de profunditat a la 

zona del Cap de Creus, mitjançant la restauració ecològica i mitigació dels impactes de la 

pesca. La iniciativa va néixer amb una prova pilot l'any 2015 amb l'objectiu de replantar 

gorgònies que queden atrapades a les xarxes dels pescadors d'arts menors. Ara es treballa amb 

pescadors Port de la Selva i Cadaqués per conscienciar el col·lectiu de les importància de 

preservar el fons marí i que aquestes espècies són indispensables per la pervivència d'altres. 

Projecte Sèpia 

Iniciativa dirigida a afavorir la reproducció de les sèpies i calamars per recuperar les seves 

poblacions a L’Escala i l’Estartit, tot fomentant la recuperació d’una pesquera tradicional. 

Aquest projecte vol fomentar també la creació d’un producte turístic diferenciat, de qualitat i 

de kilòmetre zero per aportar valor afegit a un producte obtingut amb una pesca responsable. 

El projecte es basa en la recuperació i incubació d’ous de sèpia i calamar que han quedat 

amarrats a les seves xarxes i pedrals, en la creació de petits biòtops perquè aquestes espècies 

hi amarrin els ous. Tot plegat vol afavorir la recuperació de les poblacions d’aquestes espècies 

emblemàtiques per ajudar els pescadors artesanals a millorar les captures i els guanys. 

Paral·lelament, les accions de conscienciació proven d’atraure l’interès de la societat cap als 

esforços del sector per millorar la sostenibilitat.  

8.4. Taules de participació per a la conservació del medi marí 

i el foment de la pesca 

Grup d’Acció Local de Pesca Costa Brava 
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Entitat sorgida del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i formada per confraries, 

ajuntaments i agents de la Costa Brava destinada a dissenyar i desenvolupar en el territori, de 

baix a dalt, les estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot centrant les actuacions i els 

recursos en les prioritats definides pel territori mateix, com ara la creació de llocs de treball del 

sector pesquer, donar valor afegit als productes de la pesca i l’aqüicultura, diversificar 

l’activitat pesquera, fomentar l’economia blava o la protecció del medi ambient. 

Taula de Cogestió del Litoral del Baix Empordà 

L'Estratègia Marítima de Catalunya promou la “consolidació d'un model de gestió territorial 

multiactor cogestionat dels espais costaners i desenvolupament d'un Pla de gestió pilot per al 

litoral del Baix Empordà.” En el marc del Consell Català de Cogestió Marítima, s’ha constituït la 

Taula de Cogestió del Litoral del Baix Empordà,  definida com un espai permanent de 

participació on debatre i concretar propostes per millorar la gestió i ordenació dels usos i 

activitats marítimes en l’àmbit de la Xarxa Natura 2000 del Baix Empordà, vetlla per 

compatibilitzar usos i activitats marítimes, la conservació i millora del medi i la cooperació dels 

actors representats.  

Xarxa Tràmec. Baix Empordà territori pesquer 

El projecte neix amb la voluntat del Consell Comarcal del Baix Empordà d’aglutinar els agents 

del sector pesquer interessats en la promoció de la pesca, apropar les empreses del sector 

agroalimentari cap a les entitats investigadores i els pols d’innovació dels cuiners i xefs de la 

comarca. Vol ser un espai per reflexionar sobre l’estat actual, les amenaces i els reptes a 

afrontar del sector pesquer, amb l’objectiu d’impulsar la innovació des de la base de la 

tradició. Un decàleg esdevé el punt de sortida per a les iniciatives i accions que s’emprenguin 

en el marc d’aquest projecte.  

8.5. Altres iniciatives 

Reciclatge de plàstics 

L’empresa Ecoalf i els pescadors de Roses, Llançà i el Port de la Selva col·laboren en una 

iniciativa de reciclatge del plàstic marí pescat a la zona del Cap de Creus per convertir-lo en 

roba i sabates. Cada dia s’aboquen al contenidor groc desenes de quilos de plàstic que recull 

l’empresa, que té per objectiu principal crear la primera generació de productes reciclats, com 

roba i sabates, amb la mateixa qualitat, disseny i propietats tècniques que tenen la resta de 

productes no reciclats. 
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9. AMENACES I REPTES DEL SECTOR PESQUER 
DE LA COSTA BRAVA 

9.1. Amenaces 

Entre les principals amenaces es poden destacar: 

La degradació del medi marí es tradueix en la reducció de les captures a causa de la 

sobreexplotació dels recursos i un empitjorament de la seva qualitat. S’hi sumen els efectes 

incerts encara del canvi climàtic sobre la fauna del litoral català, la proliferació de noves 

espècies d’aigua més calenta i la desaparició d’altres. També preocupa molt la contaminació 

marina de naturalesa diversa: plàstics i microplàstics, toxines que contaminen el peix 

(mercuri), paràsits... La proliferació de notícies negatives poden crear alarmisme entre la 

població i fer caure encara més els consums. 

La comercialització eficient del producte pesquer per afegir valor a tota la cadena és una 

assignatura pendent. El pescador no té un preu mínim garantit en unes subhastes acaparades 

en uns pocs agents comercialitzadors. No existeix una conscienciació suficient en els punts de 

venda sobre l’etiquetatge que garanteixi l’origen ni la traçabilitat del producte. A més a més, el 

peix local ha de competir als mercats amb l’entrada massiva de peix de fora, en el marc d’un 

desconeixement força gran dels productes marins, de la seva temporada i del seu origen. El 

consumidor menys avesat compra més peix envasat d’arreu del món als lineals dels 

supermercats, molt barat, qualitat inferior però més ben adaptat a les seves necessitats i 

hàbits de compra i consum. 

Envelliment del sector i manca de relleu generacional que enquista criteris d’explotació 

empresarials antics. No hi ha perspectives de futur ni motivacions per atraure talent que iniciï 

projectes per diversificar el sector pesquer. Tampoc hi ha hagut una incorporació clara de la 

dona que permeti una nova mirada de gènere a la pesca marítima.  

Preocupa un encariment dels costos de producció, subjectes a factors externs incontrolables. 

La fluctuació dels preus del combustible, presumiblement a l’alça en els propers anys, posen 

en risc la rendibilitat de moltes explotacions en el marc de preus del peix estancats o en 

descens en alguns casos.  

L’incompliment de la normativa, malgrat la pressió de les inspeccions, degrada la imatge del 

sector. A més, la pesca ha de competir amb altres pràctiques il·legals, com el furtivisme o la 

pesca esportiva no controlada. 
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9.2. Reptes 

Incrementar les relacions i la interacció entre els diferents sectors econòmics locals i regionals 

amb la pesca i els seus productes. Es percep una escassa empatia de la societat vers la pesca, 

motivada principalment pel desconeixement generalitzat de l’ofici i de l’origen dels productes 

pesquers. 

Guanyar pes en termes econòmics i socials. Tanquen empreses pesqueres, cau la facturació 

de les confraries i els professionals abandonen el sector. Manca relleu generacional i 

motivacions positives per atraure nous professionals a la pesca, amb major formació i un nou 

sentit de l’explotació dels recursos naturals. En general, però, manquen estudis més extensos i 

dades més desagregades per conèixer aquesta realitat social i les seves implicacions en el 

territori. 

Major participació del pescador en el procés de pressa de decisions en l’elaboració de 

normatives, de manera que s’han pres moltes decisions polítiques sense la seva participació. 

L’aplicació de la co-gestió com a nou paradigma de gestió pesquera pot transformar aquest 

aspecte si hi ha una participació decidida dels pescadors i un impacte visible en el dia a dia del 

sector. 

Millorar la planificació estratègica conjunta del sector. En general, s’observa una manca 

d’unitat, una atomització en confraries sense projecte comú. Moltes decisions no es 

consensuen amb la resta d’organitzacions, i caldria un paper més preponderant i un lideratge 

clar de les federacions territorials. 

Millorar la reputació del sector pesquer i superar la imatge negativa que li assignen alguns 

sectors conservacionistes. La pesca ha mostrat una actitud defensiva i de desconfiança envers 

els actors de la sostenibilitat, com ONG’s i lobbies de pressió. Millorar i potenciar la 

comunicació del sector pesquer donaria visibilitat a les moltes iniciatives per a la sostenibilitat, 

al canvi de mentalitat i a la modernització de la gestió, aspectes que tenen un impacte molt 

positiu en la societat. 

Fomentar la formació contínua i el reciclatge professional és bàsic per millorar el sector 

pesquer en termes generals. Actualment, el nivell de formació professional és encara baix, i 

això provoca una lenta adaptació als canvis. La única escola de formació és Escola de 

Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, ubicada a l’Ametlla de Mar. Cal incentivar la 

formació competitiva en tots els actors que intervenen en la cadena de valor del peix.  

Millorar la comercialització del peix per enfortir sector pesquer. Per una banda, els preus a 

les llotges són baixos,  si bé per a una part de la societat, el peix fresc és ja un luxe, només 

reservat a uns pocs. Caldria treballar sobretot per incrementar el preu a subhasta dels 

productes pesquers menys cotitzats, els del “low commecial value fish”, desestigmatitzar-lo i 

fer-lo popular a través de la gastronomia i la cuina adaptada als hàbits de consum actuals. 

Adaptar-se als canvis ens els hàbits de consum de peix fresc de la gent jove, que no l’inclouen 

en la seva dieta – malgrat els beneficis per a la salut que demostra tenir–, o el compra amb 

altres formats més fàcils de consumir (congelat, filetejat, manipulat...). S’ha d’estimular el 
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coneixement del peix local entre els consumidors, la forma de netejar-lo i menjar-lo i tots els 

beneficis que aporta a la salut humana. Hi ha poques campanyes de difusió del peix local, i poc 

màrqueting per fomentar el consum de productes pesquers. També caldria dissenyar projectes 

d’elaboració de productes adaptats als nous hàbits gastronòmics de diferents segments de 

consumidors. 

Assegurar la traçabilitat del peix fresc “a granel”. No hi ha una política clara en la gestió de 

l’etiquetatge del producte, fet que facilita el frau o la falsificació de la seva procedència. Per 

això, cal potenciar l’adopció de distintius de peix de proximitat i de segells de qualitat. 

Obrir a la ciutadania i aprofitar el potencial de la indústria turística els atractius de la 

destinació: llotges i mercats del peix, ports i subhastes, tradicions, etc. Cal estimular les 

iniciatives dirigides a la diversificació econòmica del sector pesquer. La pescaturisme no és 

encara una aposta generalitzada del sector a cap port de la Costa Brava. El turisme es concep 

com una oportunitat per dinamitzar la pesca, però manca una aposta decidida, ni pública ni 

privada, per lligar ambdós sectors.  
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10. CONCLUSIONS 

Segons l’anàlisi de les dades principals d’aquest informe, la situació del sector pesquer a la 

Costa Brava segueix la tònica general de la de Catalunya i de la Mediterrània, amb captures, 

ingressos i efectius en declivi des d’inicis de la dècada del 2000. El PIB de la pesca marítima, en 

comparació amb el creixement de l’economia catalana, es va reduint poc a poc, tot perdent 

pes relatiu en el teixit econòmic català. Avui és de només un 0,05%. 

Aquest declivi, però, no s’ha de llegir necessàriament com una situació de crisi. El 

sobredimensionament dels als anys 70 i 80 del segle XX, amb captures i facturacions rècord als 

anys 90, va donar pas a un període de reconversió, en alguns casos intens. Moltes 

embarcacions han plegat, sigui per la falta de recursos o per l’encariment dels costos 

d’explotació. Actualment les caigudes s’han moderat, no són tan intenses. Per això considerem 

que el sector pesquer, més enllà d’una crisi, viu un període d’adequació, d’adaptació a un nou 

context.  

Amb tot, encara no està clar quin serà el punt d’estabilització, on se situa la pista d’aterratge 

pel sector pesquer que marca el llindar per mantenir captures, ingressos i ocupació. Calen més 

anys de perspectiva i nous estudis per verificar si aquest estret període, de poc menys de vint 

anys, és de consolidació o el sector tornarà a decaure amb força.  

Perquè cal advertir també si existeix un límit per sota del qual les estructures deixen de ser 

sostenibles i col·lapsen per la manca de descarregues i facturació suficients. La desaparició de 

la pesca de les aigües de la Costa Brava tindria unes perilloses derivacions socials i 

econòmiques, atès que si bé genera llocs de treball directes – pels volts dels 700 -, molts altres 

sectors (comercialitzadors, distribuïdors, restauradors, etc.) en depenen indirectament i 

participen de la cadena de valor del peix. Aquest escenari suposaria un cop duríssim per a tota 

l’economia regional. 

Pensem que caldrien anàlisis més aprofundides almenys en dues direccions. Unes haurien de 

valorar la rendibilitat de les unitats que ara treballen. És a dir, que menys barques i menys 

pescadors es guanyen millor la vida tot i pescar menys. Aquest  aspecte seria crucial per 

entendre aquesta fase d’estabilització més enllà de les dades macro.  

Altres estudis haurien de calcular l’economia real que genera el peix en tota la cadena de valor, 

des de que és capturat fins que arriba al consumidor en les seves diverses formes. Així es 

podria verificar quina part d’aquest “valor total” del peix es queda en el sector primari i quina 

es reparteix entre la resta d’agents que actuen en aquesta cadena. Els pescadors creuen que 

venen el peix massa barat, però el consumidor final considera que el peix és car. 

Aquesta diagnosi també posa en relleu un canvi de paradigma, perquè el canvi de mentalitat 

del sector en els darrers anys ha obert una finestra d’oportunitat per a la generació de noves 

aliances i nous projectes innovadors, molts d’ells basats en la recerca científica de primer nivell 
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i la reflexió acadèmica. Avui empreses i gestors pesquers estan més conscienciats de la 

importància de la protecció i conservació del medi marí. La co-gestió de les pesqueres de 

gamba o sonso – i properament del peix blau -, per exemple, és un model de referència a la 

Mediterrània. La Generalitat de Catalunya ha entomat i promogut aquest nou paradigma que 

implica compatir coneixements i la co-responsabilitat de tots els agents. Caldrà mesurar, però, 

si aquests projectes són capaços de revertir la situació, o almenys estabilitzar-la en uns llindars 

acceptables de rendibilitat i sostenibilitat. 

Amb tot, també s’han apuntat les moltes amenaces i els reptes als quals s’enfronta la pesca 

marítima al conjunt del territori. Algunes són de naturalesa global, que requereixen amplis 

consensos per a la seva solució. El canvi climàtic o la contaminació, per exemple, són 

amenaces palpables de difícil resolució en l’àmbit estrictament de la pesca. Altres, en canvi, es 

poden gestionar des de l’òptica local, amb decisió política i l’acompanyament i complicitat 

d’altres agents socials. 

A més a més de l’extracció, la comercialització dels productes pesquers és un dels punts febles 

del sector. Ha mancat estratègia global com a sector, derivat de l’atomització en petites 

confraries, la multiplicitat de llotges i la manca de col·laboració. En general, el preu del peix és 

baix – excepte algunes espècies -, en el marc d’una demanda decreixent d’aquest producte 

pels canvis d’hàbits de la població i de l’entrada massiva de peix d’importació. La feina ara és 

donar a conèixer tots els valors i oportunitats del peix local, el més conegut però sobretot 

aquell més desconegut – i també més econòmic. Les iniciatives en aquest sentit per posar en 

valor el “peix de poc preu” o “peixos barats”, ha d’aportar, a mitjà termini, nous beneficis al 

sector. 

Altres reptes importants per la pesca són la major participació de la dona en el món marítim, el 

relleu generacional, la diversificació dels ingressos i especialment, la millora de la traçabilitat 

dels productes del mar per fer arribar al consumidor un peix pescat de forma sostenible, fresc i 

de qualitat. Potser aquestes mesures requereixen nous projectes, com l’envasat o fins i tot 

l’aplicació de “Big Data” i “Machine Learning” per ajustar la producció a la demana en temps 

real. 

En un territori amb una alta estacionalitat turística, no s’ha aprofitat encara prou les 

oportunitats que ofereix el turisme, ni el turisme ha copsat el potencial de la pesca. El negoci 

pesquer està poc diversificat i ha aprofitat poc les sinèrgies, fins ara. Però la Costa Brava és una 

zona geogràfica amb una realitat econòmica positiva i amb gran potencial, una zona turística 

de prestigi i amb molt bona qualitat de serveis. El suport de l’Administració en aquest punt és 

crucial. L’estructura sòlida del sector i la conscienciació de la situació actual donen com a 

resultat l’exigència d’aplicar canvis per revertir el declivi de la indústria a nivell global. La 

patrimonialització de la pesca marítima en el marc de ports vius i actius, o les múltiples 

campanyes gastronòmiques relacionades amb el peix de la Costa Brava, per exemple, són un 

actiu de primer ordre per donar a conèixer l’ofici i el producte dels pescadors, com ho és 

també la pesca-turisme.  Les oportunitats de relació amb el sector turístic, econòmic, cultural, 

social, patrimonial, etc., són molt grans i caldrà aprofundir-hi en el present immediat. 
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4.7. Annex VII: Fitxa GALP Costa Brava (anglès) 



Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava

Roses bay seen from L’Escala (Anna Masdeu)

Area:  
359,30  km2

Population:  
171.936  inhabitants 

Population density:  
478,5 inhab./km2

Number of municipalities: 
11 municipalities

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

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

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



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

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

The municipalities that belong to the FLAG’s area are the main tourist spots of the Costa Brava: 
Roses, L’Escala, l’Estartit, Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols and Palamós, as well as the 
fishing villages of Cadaqués, Llançà, Tossa de Mar and El Port de la Selva.

Although tourism has became the principal economic activity since middle 20th Century, in 
these municipalities fishing has had a great importance in the past and their fishing personality 
is still alive and has left a footprint that one can still perceive in their people, their cultural and 
natural heritage, their streets and their traditions. Unfortunately, between 2000 and 2013, 
the fishing sector in Catalonia has decreased 41%, while in Girona’s coast this decrease has 
been 38%.

When focusing on population, Blanes, Lloret de Mar and Sant Feliu de Guíxols are the biggest 
towns, accounting for 57% of the total population of the FLAG’s area. Together with Palamós, 
their population density is above 750 inhab./km2. Meanwhile, small municipalities with 150 
inhab./km2 of population density are also represented, such as El Port de la Selva, Cadaqués and 
Tossa de Mar.

Overall, the population of these municipalities has decreased in recent years possibly due 
to the lack of economic expectations, while in the whole Girona’s province the population 
has remained stable. Regarding to the unemployment data in the FLAG’s area, in 2011 there 
were 33.299 unemployed people, which meant an unemployment rate of 34,4% of the active 
population, 9 points above the total Catalan rate (25,7%)1.

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

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

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

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

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

Interests of cooperation
• Boosting the economic activity by promoting local fish products and their value 

chain

• Exchange of good practices 

• Entrepreneurship and strategies to attract young people in the territory

• Enhancing the natural and cultural resources 

• Promoting networking and collaborative models

1     Source: Idescat 2011

Contact details

Offices

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

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

www.galpcostabrava.cat  
info@galpcostabrava.cat 
C facebook.com/galpcostabrava  
L @galpcostabrava 
 x   @galpcostabrava  

            

Cap de Creus (Anna Masdeu)

Roses bay seen from L’Escala (Anna Masdeu)



GALP COSTA BRAVA

Balance de Situación

ACTIVO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.711,29
      I. Inmovilizado intangible 2.057,18
          20600001    WEB GALP C.BRAVA-2018 2.329,26
          28060001    AMORT.ACUMUL.WEB C.BRAVA-2018 -272,08
      II. Inmovilizado material 654,11
          21700001    PORTATIL ASUS GERENT-2017 599,00
          21700002    SMARTPHONE GERENT-2017 239,00
          21700003    DISC DUR-ANNA 2018 111,32
          28170001    AMORT.ACUMUL.PORTATIL  ASUS GE -197,67
          28170002    AMORT.ACUMUL.HUAWEI P8 GERENT -63,32
          28170003    AMORT.ACUMUL.DISC DUR-ANNA 201 -34,22
B) ACTIVO CORRIENTE 103.254,46
      II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 70.987,30
      3. Otros deudores 70.987,30
          44000001    GENERALITAT DE CATALUNYA 68.159,32
          44000021    AJUNTAMENT DE L'ESCALA 2.500,00
          44000030    FARNET 327,98
      VI. 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 105.965,75

20/03/2019



GALP COSTA BRAVA

Balance de Situación

PASIVO 2018

A) PATRIMONIO NETO 32.296,17
      A-1) Fondos propios 32.296,17
      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 23.329,36
C) PASIVO CORRIENTE 73.669,58
      II. Deudas a corto plazo 50.600,00
      3. Otras deudas a corto plazo 50.600,00
          52202000    SUBVENCIO-DONES DE MAR(2) 5.000,00
          52203000    SUBVENCIO-EUSKADI/CATALUNYA(3) 9.000,00
          52204000    SUBVENCIO-NORTHWESTMED (4) 36.600,00
      III. Deudas con empresas del grupo a corto plazo 15.200,00
          55240001    COOPERANT TERRES DE L'EBRE 15.200,00
      IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 7.869,58
      2. Otros acreedores 7.869,58
          41000004    ESTRELA ARENAS JULIO 154,95
          41000027    MINIMILKS MARKETING AND BRANDI 1.452,00
          41000030    CAIXABANK, SA 12,10
          41000100    COFRADIA DE PESCADORES DE ROSE 1.124,25
          41000101    MASDEU LALANZA, ANNA 440,91
          41000104    ESTRADERA SAGRERA PERE 55,80
          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 105.965,75

20/03/2019



GALP COSTA BRAVA

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2018

      5. Otros ingresos de explotación 129.609,88
          74000000    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 104.022,58
          74001000    SUBVENCIO- ATENEU COOP. GIRONA (1) 5.400,00
          74002000    SUBVENCIO-DONES DE MAR (2) 570,21
          74003000    SUBVENCIO-EUSKADI/CATALUNYA 3 64,13
          74004000    SUBVENCIO-NORTHWESTMED (4) 1.724,98
          75900000    INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 17.827,98
      6. Gastos de personal -70.568,28
          64000000    SUELDOS Y SALARIOS -49.999,90
          64001000    KILOMETRAJE GERENCIA -6.028,80
          64200000    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMP. -14.539,58
      7. Otros gastos de explotación -35.102,35
          62100001    USOS SERV CONVENI COFRADÍA PALAMÓS -3.630,00
          62200000    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -324,46
          62300000    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -5.053,50
          62301000    OTROS SERV- ATENEU COOP.GIRON -5.445,00
          62304000    OTROS SERV. -NORTHWESTMED -372,38
          62500000    PRIMAS DE SEGUROS (RC DIRECTIVOS) -550,00
          62600000    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -196,08
          62700000    PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. -4.077,70
          62800001    TELEFONO -595,13
          62900000    DIETAS/DESPLAZAMIENTOS -3.771,34
          62900001    GASTOS REPRESENTACIÓN -850,50
          62900002    GASTOS OFICINA -680,35
          62900003    ARCA-QUOTA -2.522,35
          62900004    SUSCRIPCIONES INFORMAT. -48,62
          62900100    DIETAS/DESPLAZAMIENTS  C/FRA. -801,49
          62902000    DIETAS/DESPLAZ.-DONES DE MAR -1.574,67
          62903000    DIETAS/DESP.-EUSKADI-CATALUNYA -64,13
          62904000    DIETAS/DESP-NORTHWESTMED FLAGS -1.432,65
          62904002    GAST.OFICINA-NORTHWESMED FLAGS -90,15
          63100000    OTROS TRIBUTOS -21,85
          65000000    PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES -3.000,00
      8. Amortización de inmovilizado -567,29
          68000000    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -272,08
          68100000    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -295,21
 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 23.371,96
      14. Gastos financieros -42,60
          66900000    OTROS GASTOS FINANCIEROS -42,60
 B) RESULTADO FINANCIERO -42,60
 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 23.329,36
 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 23.329,36

20/03/2019
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