
PÁG. 1 

 

 

MEMÒRIA 
D’ACTIVITATS 

PRIMER SEMESTRE 2020 

Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava 
G55275770 

c/Moll Pesquer, s/n 
17230 Palamós (Girona) 

 
21 de juliol de 2020 

 
 

 



 

 PÁG. 2 

1. ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL      3 

1.1. Dades generals         3 

1.2. Representants        4 

1.3. Entitats associades        5 

1.4. Equip tècnic         6 

2. ACTUACIONS PRIMER SEMESTRE 2020       7 

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

desenvolupament local del territoris pesquers    7 

2.2. Animació i dinamització de l’Estratègia de Desenvolupament Local 

Participatiu en el territori GALP Costa Brava    17 

2.2.1. Reunions mantingudes amb entitats del territori   17 

2.2.2. Organitzar actuacions , jornades, seminaris per posar en valor el 

territori pesquer de la Costa Brava i la seva activitat econòmica        22 

2.2.3. Integració en dinàmiques territorials    25 

2.3. Comunicació i difusió actuacions      28 

2.4. Formació equip tècnic       28 

3. COMPTES ANUALS        29 

4. ANNEXES          28 

 



PÁG. 3 

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 

 

Instagram Usuari: @galpcostabrava 

 

www.instagram.com/galpcostabrava 

Inici activitat 15 de maig de 2017 

Activitat a 1 de juliol de 2020: 400 posts, 365 seguidors, 

seguint a 323. 

  

Twitter Usuari: @galpcostabrava 

 

https://twitter.com/GALPCostaBrava 

Inici activitat 15 de maig de 2017 

Activitat a 1 de juliol de 2020: 1.601 tuits, 503 seguidors i 

seguint a 504. 

  

 Canal GALP Costa Brava 

 

https://www.youtube.com/channel/UCq1RtoFMLbgYPojJk85Lhdw 

Inici: 7 d’abril 2020 

Activitat a 1 juliol de 2020: 14 vídeos, 907 visualitzacions i 5 

seguidors. 

 

mailto:info@galpcostabrava.cat
../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.galpcostabrava.cat
../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.instagram.com/galpcostabrava/
https://twitter.com/GALPCostaBrava
https://www.youtube.com/channel/UCq1RtoFMLbgYPojJk85Lhdw
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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. Pere Estradera 
 Sector pesquer 
 Patró Major de la Confraria de Pescadors de L’Estartit 
 President de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors 

Vicepresident 

 Sra. Trini Agúndez Acosta 
 Sector pesquer 

Secretaria de la Confraria de l’Escala 

Secretària: 

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

Tresorer: 

 Sr. Xavier Domenech Vernet 
 Sector Pesquer 

Gerent de la Confraria de Pescadors de Blanes 

Vocals: 

 Sector Públic: Sra. Marta Rodeja– Regidoria de l’Ajuntament de l’Escala 
 Sector Social:  

 Sr. Miquel Martí i Llambrich – Director Fundació Promediterrània 
 Dr. Josep Lloret Romañach – Director Càtedra Oceans i Salut Humana 

de la Universitat de Girona. 
 Sector Econòmic: 

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

 

Durant el primer semestre del 2020, la Junta Directiva de l’entitat s’ha reunit en 2 

ocasions a diferents confraries del territori GALP Costa Brava: 

 Roses – 28 de gener de 2020 

 Virtual – 7 de maig de 2020 
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S’adjunten les actes en l’Annex I d’aquesta memòria tècnica. 

 

1.3. Entitats associades 

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

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

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

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

entitats sense ànim de lucre que siguin representatives dels diferents sectors 

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

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

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

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

ambient i igualtat d’oportunitats. 

L’Assemblea General del GALP Costa Brava la formen 14 entitats del territori 

següents: 

Sector pesquer: 

Federació Territorial de Confraries de Girona  

Confraria de Pescadors del Port de Llançà 

Confraria de Pescadors de Roses  

Confraria de Pescadors de l’Escala 

Confraria de Pescadors de l’Estartit  

Confraria de Pescadors de Palamós  

Confraria de Pescadors de Blanes  

  

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 
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general de l’anualitat 2020 va tenir lloc a Girona el dia 27 de febrer de 2020, 

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 

Fins a 12 de gener: Anna Masdeu Lalanza  

A partir del 14 de gener: Francesc Galí Llorens gerencia@galpcostabrava.cat 

 

 

 

mailto:gerencia@galpcostabrava.cat
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2. ACTUACIONS PRIMER SEMESTRE 2020 

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.  

 

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

operacions de desenvolupament local del territoris pesquers 

 

Vam iniciar l’any 2020 amb el tancament el dia 31 de gener de 2020 de la tercera 

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 2020.  

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 31 

expedients que van entrar en el registre del GALP Costa Brava amb un pressupost 

d’inversió sol·licitat de 871.650,92€, essent la dotació aprovada per aquest 2020 de 

500.000,00€.  

S’han seleccionat 24 projectes que aquest any rebran ajuts pel desplegament de la 

seva Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) en el territori pesquer. 

Per aquesta campanya el pressupost és de 500.00  i els promotors finançaran la resta 

fins a un pressupost total de 583.160,00 €. 

De la trentena de propostes rebudes, els projectes seleccionats pel GALP Costa Brava 

contribueixen a impulsar quatre grans eixos estratègics: la competitivitat del sector 

pesquer, la sostenibilitat dels ecosistemes marins, el desenvolupament sostenible 

dels municipis pesquers i la formació professional. 

Pel que fa a l’augment de competitivitat s’han seleccionat dos projectes de millora 

del sector a través de la creació d’informació sobre el peix fresc i de llotja, així com 

l’adequació d’un espai de difusió, degustació i comercialització. 

En el camp de la sostenibilitat, dos altres projectes serviran per garantir la 

biodiversitat i l’augment dels recursos pesquers i marítims locals a través de la 
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conservació i protecció del patrimoni mediambiental i dels ecosistemes marins i 

aquàtics de les zones litorals. 

El bloc que aglutina més projectes, fins a 16, és el destinat als territoris pesquers, a 

través de la diversificació econòmica per crear sinèrgies amb altres sectors 

econòmics del territori com el turisme, la cultura i l’esport que fomentin l’economia 

blava; i l’impuls en les comunitats locals de mecanismes de participació local i nous 

models de governança. 

Finalment, quatre  projectes recauen sobre l’àrea de capacitació, cercant la millora 

de la formació en el sector pesquer a través del desenvolupament de plans de 

formació actualitzats a la realitat del sector, per atraure a noves generacions al 

sector, i desenvolupament d’activitats formatives que impulsin l’economia blava en 

les zones litorals. 

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. 

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. 

 

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. 

Tal i com s’han comentat amb anterioritat, vam iniciar el primer semestre del 2020 

amb l’entrada el dia 31 de gener de 2020 de 31 sol·licituds d’ajuts pel 

80 % 

20% 
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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. 

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. S’ha anat millor i clarificant els 

criteris i tal com teníem previst al segon semestre preveiem clarificació més 

acurada dels criteris dels 4 eixos per l’anualitat 2021. 

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. Al punt anterior hem exposat el 

resultat de l’anualitat 2020. 

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  

 Acta comissió tècnica  
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 Acta Junta Directiva  

 Fitxa tècnica de puntuació de totes les sol·licituds elegibles 

 Fitxa tècnica de valoració i priorització de totes les sol·licituds 

elegibles 

 Fitxa de projecte en català i en castellà  

 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.  

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 17 d’abril de 

2020.  

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 7 de maig de 2020 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: 
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 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 

 

 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 
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 Anualitat 2020:  

EIXOS ESTRATÈGICS EDLP GALP 
COSTA BRAVA 

PRESSUPOST  
DLP 

PRESSUPOST  
APROVAT 

% APROVACIÓ 
RESPECTE EDLP 

Eix estratègic 1. Competitivitat 
(40%) 

200.000,00 € 42.797,21€ 
21% 

Eix estratègic 2. Sostenibilitat 
(20%) 

100.000,00 € 22.197,69€ 
22% 

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

100.000,00 € 377.895,90 
378% 

Eix estratègic 4. Formació i 
capacitació (20%) 

100.000,00 € 57108,92 
57% 

TOTAL 500.000,00 € 500.000,00 € 
 Taula 2.3. Repartiment de les operacions per eix aprovades el 2020 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 2020: 4 de les 23 operacions aprovades 

tenen un àmbit territorial Costa Brava, la resta es distribueixen per comarca de la 

manera següent: 

 Alt Empordà: 9 operacions 

 Baix Empordà: 7 operacions 

 La Selva: 3 operació 

 

- Llistat projectes aprovats en la convocatòria del 2020: 

CODI EXPEDIENT ENTITAT NIF TÍTOL PROJECTE 
PUNTU

ACIÓ 
% 

IMPORT 

ELEGIBLE 

IMPORT 

SUBVENCIÓ 

ARP014/17/00274 
Fundació 

Promediterrània  
G17752635 

Ser pescador al s. 

XXI: 

sensiblització, 

orientació i 

formació 

189 100% 16.216,31€ 16.216,31€ 

ARP014/17/00249 

Associació Grup 

d'Acció Local 

Pesquer Costa 

Brava 

G55275770 

 

Formació 

gastronòmica: 

peix de llotja i de 

temporada 

dirigit a cuiners i 

a la ciutadania 

187 100% 13.616,82€ 13.616,82€ 

ARP014/17/00297 

Associació de 

Centres Turístics 

Subaquàtics de la 

Costa Brava 

G17246364 

Eines 

d'ecoguiatge, per 

descobrir, 

promoure i 

conservar els 

hàbitats marins i 

d'interès 

pesquer 

165 100% 37.985,50€ 37.985,50€ 

ARP014/17/00257 
Universitat de 

Girona 

Q6750002E 

 

Jornada 

cinetífico-

divulgativa sobre 

"capacitat de 

càrrega 

(capacitat 

turística del 

territori) vs 

gestió 

adaptativa"                     

153 100% 4.810,00€ 4.810,00€ 

ARP014/17/00254 
Ajuntament de 

l'Escala 
P1706800H 

Descoberta del 

fons marí 

pesquer de 

l'Escala. Recursos 

per a la 

145 100% 1.963,50€ 1.963,50€ 
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CODI EXPEDIENT ENTITAT NIF TÍTOL PROJECTE 
PUNTU

ACIÓ 
% 

IMPORT 

ELEGIBLE 

IMPORT 

SUBVENCIÓ 

comunitat 

educativa 

ARP014/17/00244 

Associació 

d'empresaris 

Roses-cap de Creus 

G55074041 

Segell 

gastronòmic de 

Roses-cap de 

Creus i promoció 

dels productors i 

restauradors 

137 50% 52.682,70€ 26.341,35€ 

ARP014/17/00240 
Ajuntament de 

Roses 

P1716100A 

 

Aula 

gastronòmica 
127 100% 150.000,00€ 150.000,00€ 

ARP014/17/00272 
Fundació 

Promediterrània  
G17752635 

Adquisició i 

creació de 

continguts 

d'audioguies per 

a la visita a 

subhasta del peix 

a la llotja  

123 100% 11.750,00€ 11.750,00€ 

ARP014/17/00250 

Associació Grup 

d'Acció Local 

Pesquer Costa 

Brava 

G55275770 

 

Identificació, 

definició i 

redacció d'un 

projecte turístic 

del sector 

pesquer marítim 

119 100% 15.436,58€ 15.436,58€ 

ARP014/17/00256 
Consell Comarcal 

del Baix Empordà 

P6700009A 

 

Edició d'un fullet 

de divulgació del 

patrimoni 

pesquer de la 

Costa Brava: Baix 

Empordà 

119 100% 9.770,73€ 9.770,73€ 

ARP014/17/00268 
Consell Comarcal 

de l'Alt Empordà 

P6700008C 

 

Edició d'un 

fulletó de 

divulgació del 

patrimoni 

pesquer de la 

Costa Brava. Alt 

Empordà 

119 100% 11.914,29€ 11.914,29€ 

ARP014/17/00262 
Ajuntament de 

Palamós 

P1712500F 

 

Catàleg de peix 

fresc de Palamós 
117 100% 2.389,85€ 2.389,85€ 

ARP014/17/00255 
Fundació 

Promediterrània  

G17752635 

 

Edició i 

publicació del 

manuscrit de 

116 50% 1.646,00€ 823,00€ 
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CODI EXPEDIENT ENTITAT NIF TÍTOL PROJECTE 
PUNTU

ACIÓ 
% 

IMPORT 

ELEGIBLE 

IMPORT 

SUBVENCIÓ 

Francesc 

Villanueva "La 

pesca a Palamós 

l'Empordà, 1928" 

ARP014/17/00261 

Associació 

Mediambiental 

Xatrac 

G55014179 

 

Conservar i 

utilitzar de forma 

sostenible els 

oceans, els mars 

i els recursos 

marins 

115 100% 2.775,00€ 2.775,00€ 

ARP014/17/00265 

Confraria de 

Pescadors de 

Roses 

G17055351 

 

 

Activitats 

preparatòries 

per la 

commemoració 

del centenari del 

Pòsit de 

Pescadors de 

Roses 

114 100% 33.457,35€ 33.457,35€ 

ARP014/17/00267 

Confraria de 

Pescadors de 

Palamós 

G17041864 

 

Projecte 

d'adequació de 

sales per a 

formació, 

jornades 

tècniques i de 

transferència de 

coneixement 

107 80% 28.082,24€ 22.465,79€ 

ARP014/17/00252 
Ajuntament de 

l'Escala 
P1706800H 

Taller de 

restauració 

d'embarcacions 

tradicionals de 

pesca 

105 100% 6.513,07€ 6.513,07€ 

ARP014/17/00266 
Fundació 

Promediterrània  

G17752635 

 

Actualització 

museogràfica del 

Museu de la 

Pesca per a la 

divulgació de la 

cultura del peix  

103 80% 8.752,45€ 7.001,96€ 

ARP014/17/00280 

Confraria de 

pescadors de 

Blanes 

G17042169 

 

Redacció del 

projecte 

museogràfic de 

l'espai de 

visitants de la 

Confraria de 

Pescadors de 

Blanes 

100 100% 18.658,68€ 18.658,68€ 
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CODI EXPEDIENT ENTITAT NIF TÍTOL PROJECTE 
PUNTU

ACIÓ 
% 

IMPORT 

ELEGIBLE 

IMPORT 

SUBVENCIÓ 

ARP014/17/00248 
Universitat de 

Girona 

Q6750002E 

 

Ecosistemes 

marins i càncer 
99 100% 51.600,00€ 51.600,00€ 

ARP014/17/00253 
Ajuntament de 

l'Escala 
P1706800H 

El paper del 

MARAM, 

Diagnosi 

97 100% 2.845,51€ 2.845,51€ 

ARP014/17/00264 
Fill de J. Callol i 

Serrats 

B17329855 

 

Espai de difusió, 

degustació i 

comercialització 

de l'anxova 

96 50% 80.815,27€ 40.407,64€ 

ARP014/17/00246 
Consell Comarcal 

de la Selva 

P6700002F 

 

Recursos 

vinculats al 

sector pesquer 

de la Selva 

Marítima 

95 100% 27.044,88€ 27.044,88€ 

ARP014/17/00281 
SUBMON: 

D.E.C.E.N. 

G64393853 

 

Pescant amb 

dofins: Turisme 

pesquer i 

formació 

pesquera al Cap 

de Creus  

95 100% 30.419,00€ 22.197,69€ 

 

Taula 2.4. Llista de projectes aprovats convocatòria del 2020 
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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  

A continuació llistem les reunions presencials més rellevants realitzades al llarg 

d’aquest semestre. Per l’efecte de la COVID19 no se’n va realitzar de presencials des 

de mitjans març fins al juny. 
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Barcelona 4 

Blanes 5 

Escala 7 

Estartit 4 

Girona 7 

La Bisbal 1 

Llançà 3 

Palafrugell 1 

Palamós 6 

Roses 8 

  Total general 46 

 

 

8/1/2020 Gener Diputació de Girona 
Vicepresident 
Diputació Girona 

Petició de Subvenció 
idem GAL 

10/1/2020 Gener 
Federació Confraries 
de Girona Junta Roses Presentació nou gerent 

14/1/2020 Gener Confraria Estartit Pere Estradera Estartit Presentació nou gerent 

15/1/2020 Gener Fund. Promediterrania Miquel Martí Palamós Presentació nou gerent 

15/1/2020 Gener Confraria Palamós Cristina Mañas Palamós Presentació nou gerent 

16/1/2020 Gener Aj Roses Carme Delclos Roses 
Explicació del seu 
projecte GALP 

16/1/2020 Gener Confraria de Roses Antoni Abad Roses 
Coordianció president 
GALP 

17/1/2020 Gener 
Hotel/restaurant 
Casamar Quim Casellas Palafrugell Teixir aliances 

20/1/2020 Gener Aj Escala 
Regidora Marta 
Rodeja Escala Presentació nou gerent 

20/1/2020 Gener Confraia de l'Escala 
Trini Agudez, 
secretaria Escala Presentació nou gerent 

20/1/2020 Gener 
Taula CB Territori 
Pesquer 

CCAE, CCBE, CCS, 
Fund Promed Escala 

Presentació nou gerent 
i nou  projecte conjunt 

21/1/2020 Gener Catedra Oceans i Salut 
Arnau, capacitat 
de càrrega Girona 

Contetar qüestionari i 
presentació 

24/1/2020 Gener Taula de Cogestió Àmbit Cientific Blanes 
Expliació bases subv 
GALP 

28/1/2020 Gener GALP Costa Brava Junta Directiva Roses 
Presentació resulstat 
2019 

29/1/2020 Gener DGPAM Director + CCBE Barcelona Prova Pilot 

31/1/2020 Gener DGPAM Itziar Barcelona 
Coordinació GALP's i 
DGPAM 

5/2/2020 Febrer Anxoves Calloll Propietaris Escala 
Expliació bases subv 
GALP 

7/2/2020 Febrer IESMED Direcció Barcelona 
Ponencia a la 
presentació 

12/2/2020 Febrer Estació Nàutica Roses President i Roses Presentació nou gerent 
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Gerent 

12/2/2020 Febrer Pescadors de Roses SL Gerents Roses Presentació nou gerent 

13/2/2020 Febrer ARCA 
Jornada nous 
membres Barcelona Jornada nous membres 

14/2/2020 Febrer SSTT Daco Girona Coordinació subvenció 

18/2/2020 Febrer Confraria Estartit Patró Major Estartit 
Requeriments 
informàtics nova seu 

19/2/2020 Febrer Diputació de Girona 
Helga, cap àrea 
Promoció Girona 

Com formalitzar el 
conveni 

19/2/2020 Febrer Catedra Oceans i Salut Josep Lloret Roses Comissió seguiment 

20/2/2020 Febrer 
Associació Centres 
Submarisme Teresa, gerent Palamós 

Presentació del seu 
projecte 

21/2/2020 Febrer 
Taula CB Territori 
Pesquer 

CCAE, CCBE, CCS, 
Fund Promed Blanes 1a jornada de Treball 

21/2/2020 Febrer Confraria de Blanes Xavi, gerent Blanes Presentació nou gerent 

25/2/2020 Febrer SSTT Daco Girona Coordinació subvenció 

26/2/2020 Febrer Agricultura 
Consellera 
d'Agricultura Palamós 

Exposar situació de 
l'entitat 

26/2/2020 Febrer Taula de Cogestió 
Tota la 
taula+conselleries Palamós 

Presentar balanç 2 
anys 

27/2/2020 Febrer GALP Costa Brava 
Assemblea 
General Girona 

Aprovació comptes i 
pla de treball 

2/3/2020 Març Confraria de Blanes Patró Major Blanes FARNET 

2/3/2020 Març Catering Grenyal 
Dolors, 
propietaria Blanes FARNET 

2/3/2020 Març Confraria Palamós Cristina Mañas Palamós FARNET 

3/3/2020 Març 
Associació Centres 
Submarisme 

President i 
Gerent Estartit FARNET 

3/3/2020 Març GALP Costa Brava President Estartit FARNET 

3/3/2020 Març MARAM 
Trini i 
vicepresident Escala FARNET 

3/3/2020 Març Aj Escala Cuiner/pescador Escala FARNET 

3/3/2020 Març Pescadors de Roses SL Gerents Roses FARNET 

3/3/2020 Març Submon mireia Tecnica Llançà FARNET 

3/3/2020 Març Pesca Plastic Salvador Llançà FARNET 

3/3/2020 Març Confraria Llançà 
Patró Major i 
pescadors Llançà FARNET 

5/3/2020 Març 
Consell Comarcal Baix 
Empordà 

Gerent, Sergi 
Tudela Frederic 
Valls La Bisbal Formació Pilot 

10/3/2020 Març SSTT 
Comissió 
elegibilitat Girona Comissió elegibilitat 

11/3/2020 Març Aj Escala 

Regidors i 
MARAM i patrona 
Major Escala Futur MARAM 
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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 

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

assolir projectes d’acord amb les actuacions prioritàries de 

desenvolupament en el territori: 

 
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. 

 

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 2020, 

vam acompanyar-los sobre el terreny per aixecar les actes de no inici dels expedients 

de la convocatòria, 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.  
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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: 

 FARNET (Ficheries Areas Network) és la 

xarxa de grups d’acció locals pesquers 

europees promoguda per la Unió Europea. 

Va seleccionar al nostre grup d’acció local 

per tal de realitzar un reportatge per a la 

seva revista semestral que es difon arreu 

d’Europa. L’objectiu és explicar els projectes 

més destacats que hem realitzat arreu de la 

Costa Brava. Per facilitar que d’altres territoris i grups  europeus coneguin els 

projectes i en puguin realitzar de similars dins del seu àmbit.  

Ens va visitar durant 3 dies la tècnica de FARNET, Marta 

Edreira García. La vam acompanyar a visitar 12 projectes 

arreu de la Costa Brava i a entrevistar-se amb els agents 

més importants del sector 

pesquer. Entre ells el Director 

General de Pesca en Sergi Tudela i 

la Directora territorial 

d’agricultura a les comarques 

Gironines la Elisbet Sanchez.  

Es preveu que la publicació sortirà al desembre d’aquest 

any. Essent tot un reconeixement a la tasca que realitzat 

el grup des de la seva creació.  

 GALP  Mar de l’Ebre: el GALP Costa Brava va participar en la Comissió tècnica per 

valorar els expedients del 2020 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 2020 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.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/about/at-a-glance/farnet_es
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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. 

2.2.2.1. I després de la crisi, què? Ateneu Cooperatius 

L’acció s’ha dut a terme amb l’ajut econòmic del Projecte dels 

Ateneus Cooperatius del qual en formen part. S’han realitzat fins a 

data d’avui 10 entrevistes a tots els membres de la junta, socis del 

GALP Costa Brava i al Director General de Pesca Sergi Tudela.  

 
Amb l’objectiu de donar visibilitat al sector pesquer, als socis del GALP 

i a la mateixa associació.  

Per l’ocasió s’ha creat el canal de youtube amb aquests vídeos hem 

tingut un total de 907 visualitzacions. Un èxit espectacular, sobretot 

va l’impuls va venir del principi del confinament del COVID19 ja que la 

gent tenia ganes de visualitzar temes interessants. 

Alhora ens ha servit per tal de tenir material per les xarxes socials i 

donar visibilitat a l’associació 

2.2.2.2. Costa Brava Territori Pesquer 

És l’impuls de la taula de treball Costa Brava Territori Pesquer per la qual 

participen juntament amb el GALP Costa Brava els Consells Comarcals de 

l’Alt Empordà, Baix Empordà i la Selva, i la Fundació Promediterrània. 

Amb l’objectiu de realitzar un projecte turístic conjunt de les tres 

comarques amb l’assessorament del GALP CB i la Fundació 

Promediterrània. Estava dissenyant un procés pausat i creatiu però per tal 

d’adequar-nos a la situació s’ha realitzat de forma telemàtica i amb 

entrevistes individualitzades. Durant el juliol es decidirà exactament la 

temàtica. 
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2.2.2.3. Xarxa Brava 

Nova acció per promocionar el peix 

fresc i de llotja del nostre litoral. El 

Grup d’Acció Local de Pesca de la 

Costa Brava hem creat un nou perfil 

a les xarxes socials amb aquest 

objectiu. El seu nom és Xarxa Brava i 

l’objectiu es estimular el consum del 

peix de llotja , a través d’un millor 

coneixement dels productes que 

capturen els pescadors de les 

diferents confraries gironines. Tot 

centrant-nos en bàsicament amb tres temes: exposar diferents especies, 

receptes i activitats de sensibilització ambiental. 

Hem creant dos perfils: Instagram i Facebook 

Es mantindran els perfils que ja té el GALP, que es centraran amb la 

informació institucional. 

N’hem parlat al Programa Elfarfm (minut 19:20), Radio Vilafant i a Radio 

Palamós. 

2.2.2.4. Projecte Formació Gastronòmica i peix de llotja: La mar 

de bé. 

La mar de bé és un programa audiovisual de formació 

gastronòmica i peix de llotja. Es realitzaran 11 píndoles 

audiovisuals formatives gratuïtes de cuina del peix de llotja i de 

temporada de la mà d’un cuiner de reconegut prestigi dirigides als 

professionals de la gastronomia i a la ciutadania en general. Un 

pescador de cadascuna de les 11 confraries de la Costa Brava. I 11 

experts de temes relacionats amb el peix ja sigui de seguretat 

alimentaria, 

propietats 

nutricionals...  

En aquestes píndoles 

el nucli central seran 

la presentació de 

diferents peixos que 

es poden trobar a les 

https://www.instagram.com/xarxabrava/
https://www.facebook.com/xarxabravagalp/
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llotges de la Costa Brava tot explicant les seves característiques, 

temporalitat i tècniques culinàries associades. S’acompanyarà amb 

les explicacions dels pescadors. I paral·lelament un expert exposarà 

un tema complementari al món del peix com ara temes 

nutricionals, innovacions pesqueres, turisme pesquer o riscos 

alimentaris.  

Des del Campus de l’Alimentació i Gastronomia de la Universitat de 

Girona donaran suport a aquesta formació online per tal de 

garantir un contingut acadèmic acurat. I la Fundació 

Promediterrània oferirà el servei d’assessorament sobre la 

gastronomia i les especies marítimes. 

Amb aquesta formació es donarà veu directament als pescadors 

del municipi tot oferint-los un paper protagonista per tal d’exposar 

amb més detall les característiques de la confraria local, les seves 

experiències i les seves arts de pesca. I així millorar el coneixement 

de la ciutadania d’aquest sector econòmic. 

La formació la liderarà el cuiner Quim Casellas del Restaurant 

Casamar guardonat amb una estrella Michelin. Qui realitzarà les 

tècniques culinàries i farà de presentador de la resta de formadors. 

Pel que fa a l’aspecte tècnic. Es contractarà el servei d’un 

periodista gastronòmic expert del sector pesquer per tal que 

realitzi el guió de la formació. Ja que haurà d’estar molt pautada 

per tal que es mantinguin les temporitzacions per així ser un 

material àgil, amè i educatiu. La gravació la realitzarà un equip de 

tres càmeres per tal de donar protagonisme al producte pesquer 

amb plans d’accions i individuals. 

2.2.2.5. Tancament Projecte de cooperació del Viatge a 

Dinamarca 

Conjuntament amb el GALP 

Mar de l’Ebre vam realitzar la 

Jornada de retorn del projecte 

de cooperació de 

l’arrossegament. On els 

ponents van exposar la seva 

experiència del viatge i quines 

conclusions i solucions 

tecnològiques en van extreure. 
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El projecte consistia en un viatge a Aalborg (Dinamarca) per la 

transferència de coneixement i tecnologia a les pesqueries catalanes en 

la modalitat d’arrossegament. Projecte de cooperació coordinat pel 

GALP Costa Brava i col.laborant el GALP Mar de l’Ebre amb la 

participació de la Federació Nacional Catalana de Confraries de 

Pescadors i la Danish export association.  

o Ampliació del coneixement i la capacitació dels patrons d’arrossegament, 

tècnics del sector pesquer i científics col•laboradors en matèria de tecnologia 

pesquera avançada i aconseguir sostenibilitat i viabilitat econòmica. 

o Coneixença de l’organització de les pesqueries daneses de la modalitat d’arross 

o Traslladar el coneixement i les experiències d’èxit obtingudes al sector 

d’arrossegament català. 

A data d’aquesta memòria tècnica no tenim la resolució favorable d’aquest 

projecte de cooperació, tot i així el viatge a Aalborg es va realitzar del 9 a l’11 

d’octubre en el marc de la Fira DANFISH de tecnologia pesquera, on hi van 

anar un total de 15 empresaris (armadors o xarxaires), investigadors de l’ICM-

CSIC i els dos gerents dels GALPs catalans.  

 

 

 

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: 
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 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  

 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.  

  

 

 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.  
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2.3. Comunicació i difusió actuacions Grup d’Acció Local 

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

S’està treballant en dues línies la comunicació.  

2.3.1. Comunicació institucional 

Per un costat la comunicació institucional dirigida a tots els agents de l’àmbit 

pesquer i marítim, ja siguin pescadors, empreses de transformació, distribució, 

peixateries, com entitats i administracions públiques al sector pesquer-marítim i a 

totes les entitats i persones. A on es va comunicant les accions i novetats de 

l’associació. Els canals de comunicació són la pàgina web del GALP CB i els comptes 

de Twitter, Instagra i Youtube. Des del Radio l’Escala, Radio Vilafant i el programa de 

Radio Elfarfm es van donar cobertura a les accions que realitzem. 

2.3.2. Comunicació de foment del peix de llotja dirigit a la 

ciutadania 

Hem creat la Xarxa Brava per tal de barrejar missatges i focalitzar més el destinatari. 

Des d’aquí busquem arribar a la ciutadania que pot estar interessada amb els 

productes de proximitat i amb l’alimentació saludable però no te perquè interessar-

se per les interioritats del sector pesquer i marítim. 

 

 

3. COMPTES ANUALS 

En l’Annex III s’adjunten els comptes anuals aprovats per l’Assemblea General el dia 

27 de febrer de 2020. 
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4. ANNEXES 

4.1. Annex I: Actes Juntes Directives 

4.2. Annex II: Acta Assemblea General  

4.3. Annex III: Comptes anuals del 2019 aprovats per Assemblea General 

 


