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FITXA DEL PROJECTE 
 

Dades generals 

 

Nom del projecte 
Promoció i difusió del peix de 
llotja a la cuina Maram 

Descripció del 

projecte 

Aquesta activitat està directament 
relacionada en la promoció i 
difusió del peix de llotja a través 
de la cuina. Potenciar el producte 
de proximitat de la Confraria de 
l´Escala. 

 Productiu                                    No Productiu 

Dades del promotor 

Nom 
Confraria de Pescadors de 
L’Escala 

Perfil  
(empresa privada, centre d’investigació, 
Universitat,  cooperativa, empresari 
individual, associació, Ajuntament, CP, 
ONG, OOPP, etc.) 

Confraria 
  Públic 

 

  Privat 

Relació amb un altre 

projecte finançat pel 

FEMP  

    Sí     

   Indicar número del projecte FEMP:                           

    No                                                            

Dades d’interès 
(pàgina web o altres) 

http://www.maram.cat/ 

Dades del projecte 

Referència Normativa 
(Ordre, Resolució, etc.) 

1. ORDRE APM/1124/2017, de 21 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores dels ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc 
del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020. 

2. RESOLUCIÓ ARP/2907/2017, d'11 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts per 
a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i 
de la Pesca (Resolució d'11 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 309, de 21 
de desembre) (ref. BDNS 375521). 

Data de concessió 26 de març de 2021 

Execució del projecte 
 

Termini total en mesos Anualitats (Ex: 2016-2017) 

2 mesos  2021 

Informació econòmica 

Inicial del projecte 

Cost total del projecte 
(subvencionable + no 

subvencionable) 

Cost subvencionable 
(inversió púbica + inversió 

privada) 

Total ajuda pública 

aprovada 

3.180,00€ 2.120,00 € 2.120,00 € 

Desglossament de l’ajut € % 

FEMP 1.802,00 € 85 
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CA 318,00 € 15 

Àmbit d’aplicació 
localitat/s en les que es 
desenvolupa) 

L’Escala 
 

Indicadors 

Sexe del Promotor:          Edat del Promotor:     

 Dona               Home   < 40 anys             ≥ 40 anys 

Negoci de nova creació   Diversificació de l’activitat pesquera 

 Sí                     No  Sí                          No 

Creació de llocs de treball    Manteniment de llocs de treball    

 Sí                     No         Quants*:   Sí                     No         Quants: 

Activitats formatives  

 Sí                     No        Quantes:        

                                               Dones participants: 
 

                                                                                                                                                          * especificar número de dones i homes 
 

Es un projecte vinculat a un Pla d’acció de desenvolupament, competitivitat i sostenibilitat de 

la pesca costera artesanal?                         

   Sí    No 
 
 

El projecte ha tingut efectes positius en matèria d’igualtat d’oportunitats?                         

   Sí                                    No                 En cas positiu, seleccioneu quin/s:    

   Promoure la incorporació laboral de les dones al sector pesquer i aqüícola. 

   Promoure l’emprenedoria femenina per potenciar la creació de nous llocs de treball en el sector pesquer i 

aqüícola. 

   Promoure una remuneració justa, evitant la precarietat, la diferència salarial i la classificació professional 

per raó de sexe. 

   Desenvolupament d’alternatives i mecanismes per compensar l’alta temporalitat i els períodes d’inactivitat 

en l’àmbit de la dona. 

   Racionalitzar els horaris de feina, millorant la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, així com la 

coresponsabilitat. 

   Facilitar i assegurar unes condicions òptimes de salut, higiene i seguretat per a les dones a la feina. 

   Reconeixement de malalties derivades de l’activitat professional en l’àmbit de la dona. 

   Adaptació dels coeficients reductors de l’edat de jubilació en l’àmbit de la dona. 

   Visualitzar el paper de les dones i la seva contribució al sector pesquer i aqüícola. 
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   Augmentar el reconeixement professional de les treballadores del sector. 

   Promoure la presència i participació activa de les dones en els òrgans de decisió i gestió del sector 

pesquer i aqüícola. 

   Incrementar la participació de les dones en la vida econòmica, política i sociocultural de les seves 

comunitats i en el desenvolupament sostenible de les zones de pesca i de l’aqüicultura. 

 

Tipus d’operació (Escollir una única opció) 

Valor Afegit   

Diversificació de l’activitat 

econòmica 
 

Medi Ambient  

Sociocultural  

Governança  
 
 

Aplicació de l’ Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 

Principals objectius  
Contractació empresa de Serveis Gastronomics  per desenvolupar 
les activitats del Maram:  

Principals activitats  

L´activitat de la cuina marinera és realitzarà en el recinte del 
Maram,que consta d´una cuina molt ben equipada.I és duran  a 
terme  cinc activitats diferents : 1-idees de tapes marineres, 2-sushi 
peix de llotja per principiants,3-suschi peix de llotja per avançats,4- 
misteris i combinacions per un bon brou de peix, 5-introducció al 
món de la cuina Kaiseki.  

Resultats concrets 

previstos 

La gent que assistit a les sessions ha pogut participar i coneixer de 
la ma d'un cuiner , les especies i caracteristiques del peix i les 
diferents maneres de cuinar-lo d'una forma senzilla i per tots els 
públics.  
Veiem la bona acollida que han tingut els diferents T 

Prioritats i objectius de 

la EDLP a les que 

respon 

Eix 3: Desenvolupament 

Línia d’actuació 
(Escollir una única opció) 
 
 
 

 Transferència de coneixements entre investigadors i pescadores 

 Protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins 

 Foment de la certificació i comercialització de productes pesquers i 
aqüícoles  

 Reducció dels circuits de comercialització 

 Promoció de la innovació en presentacions i derivats 

 Campanyes de promoció i conscienciació 
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 Aprofitament de subproductes. (Descartes) 

 Turisme mariner 

 Pesca turisme 

 Aprofitament del patrimoni mediambiental 

 Protecció i recuperació de la biodiversitat i dels ecosistemes marins 

 Formació pel foment de sector pesquer 

 Altres 

 

Indicadors de la concordança amb l’ Estratègia Marítima de Catalunya 2030 

L’operació contribueix al desenvolupament sostenible de sectors tradicionals1 de l’economia blava? 

 Sí                     No         Quins: 

L’operació contribueix al desenvolupament sostenible de sectors emergents2 de l’economia blava? 

 Sí                     No         Quins: 

L’operació contribueix a reduir l’impacte de les activitats econòmiques sobre els ecosistemes marins? 

 Sí                     No         Quins:  

L’operació contribueix a la lluita contra el canvi climàtic3? 

 Sí                     No         Quins: 

L’operació contribueix a apropar la ciutadana a les activitats relacionades amb el medi marí4? 

 Sí                     No         Quins: 

L’operació contribueix a algun Objectiu Estratègic o Línia Estratègica d’Actuació de la EMC? 

 Sí                     No         Quins:                    OE   3.1: Una ciutadania propera al medi marí i 
a les activitats marítimes                                 LEA      66. Difusió dels beneficis de la dieta 
Mediterrània associats especialment al consum de productes del mar 

 

 
1: turisme marítim, pesca professional, aqüicultura, pesca recreativa, activitats maritimorecreatives i esportives, 
construcció naval 
2: energies renovables, biotecnologia marina, altres 
3: reducció d’emissions, energies renovables 
4: Activitats culturals, educatives i de conscienciació, de lleure i d’implicació ciutadana 

 


