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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:
Pàgina web:

info@galpcostabrava.cat
www.galpcostabrava.cat

Instagram

Usuari: @galpcostabrava
www.instagram.com/galpcostabrava
Inici activitat 15 de maig de 2017
Activitat a 22 de gener de 2022: 499 posts, 778 seguidors.

Twitter

Usuari: @galpcostabrava
https://twitter.com/GALPCostaBrava
Inici activitat 15 de maig de 2017
Activitat a 22 de gener de 2022: 2.946 tuits, 707 seguidors.
Canal GALP Costa Brava
https://www.youtube.com/channel/UCq1RtoFMLbgYPojJk85Lhdw

Inici: 7 d’abril 2020
Activitat a 22 de gener de 2022: 72 vídeos, 9.748
visualitzacions, hores de visualització 695h, i 87 seguidors.
Perfils Xarxa Brava Sensibilització
Pàgina web:

www.xarxabrava.cat
https://www.youtube.com/channel/UCq1RtoFMLbgYPojJk85Lhdw
Inici: 6 de juliol 2021
Activitat a 22 de gener de 2022: 263 posts, 2.703 m’agrades i
2.756seguidors.

Instagram

Usuari: @xarxabrava
www.instagram.com/xarxabrava
Inici 6 de juliol 2020
Activitat a 22 de gener de 2022: 225 posts, 1503 seguidors.
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1.2.

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 22 de gener de 2022 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
▪ Sra. Ellsa Lloret Fortuny – Investigadora dins del programa de
Tecnologia Alimentaria de l’IRTA-Monells.
Sector Econòmic:
▪ Sra. Gemma Gotanegra i Pujol – Rble. Compres i logística Pescadors de
Roses – Planta d’Envasat, S.L
▪ Sra. Míriam Prat - Presidenta de l’Associació de Centres Turístics
Subaquàtics de la Costa Brava

Durant l’any 2021, la Junta Directiva de l’entitat s’ha reunit en 7 ocasions a diferents
confraries del territori GALP Costa Brava o bé telemàticament:
➢ L’Escala – 27 de gener de 2021
➢ Telemàticament – 26 de març de 2021
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➢ Telemàticament – 20 d’abril de 2021
➢ Telemàticament – 11 de maig
➢ Telemàticament – 26 de juliol
➢ L’Escala - 4 d’octubre
➢ Telemàticament – 19 d’octubre

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 20 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
Confraria de Pescadors de Port de la Selva
Confraria de Pescadors de Cadaqués
Sector públic:
Ajuntament de Llançà
Ajuntament de Roses
Ajuntament de l’Escala
Ajuntament de Port de la Selva
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Ajuntament Blanes
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Sector social:
Fundació Promediterrània
IRTA
Sector privat:
Pescadors de Roses, S.L
Estació Nàutica Roses – Cap de Creus
Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava

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. S’ha celebrat :
➢ Telemàticament – 18 de febrer de 2021
➢ Telemàticament – 21 de juny de 2021

1.4.

Equip tècnic

L’equip tècnic del GALP Costa Brava està format per:
Gerent
Francesc Galí Llorens gerencia@galpcostabrava.cat
Tècnica administrativa
Judit Pagès Montroig info@galpcostabrava.cat
Incorporada el 4 de gener del 2021
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2. ACTUACIONS 2021
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 2021 amb el tancament el dia 31 de gener de 2021 de la quarta
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 2021.
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 35
expedients que van entrar en el registre de la Generalitat de Catalunya Brava amb un
pressupost d’inversió sol·licitat de 845.843,14 €. Dels quals 10 són productius i 25
són no productius. L’import total aplicant els % de finançament per puntuació i per
tipologia de projecte (no productiu i productiu) és de 610.229,25 €. essent la dotació
aprovada per aquest 2020 de 500.000,00€.
S’han seleccionat 22 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 500.000 €.
Les 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.
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
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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 60% del seu temps
en la gestió i control dels ajuts i un 40% participant en l’animació i dinamització.
40%

60 %
Figura 2.1. Distribució percentual de les tasques del Grup

Pel que fa a l’animació i dinamització de l’EDLP, s’han participat en diverses
actuacions durant aquest primer semestre 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 2021
amb l’entrada el dia 31 de gener de 2021 de 35 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.
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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 2021.
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
✓ 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
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aprovat. La comissió tècnica es va realitzar telemàticament el dia 23 de març
de 2021.
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 26 de març de 2021 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 %

100.000,00 €

254.408,43 €

222.910,31 €

222,91 %

100.000,00 €

33.533,50 €

21.486,49 €

21,49 %

500.000,00 €

469.923,15 €

415.875,20€

Eix estratègic 3.
Desenvolupament sostenible
municipis pesquers (20%)
Eix estratègic 4. Formació i
capacitació (20%)
TOTAL

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 %

971.764,71 €

852.615.71 €

TOTAL

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

➢ Anualitat 2020:
EIXOS ESTRATÈGICS EDLP GALP
COSTA BRAVA

PRESSUPOST
DLP

PRESSUPOST
APROVAT

Eix estratègic 1. Competitivitat
(40%)

200.000,00 €

42.797,21€

100.000,00 €

22.197,69€

Eix estratègic 2. Sostenibilitat
(20%)
Eix estratègic 3.
Desenvolupament sostenible
municipis pesquers (20%)
Eix estratègic 4. Formació i
capacitació (20%)
TOTAL

% APROVACIÓ
RESPECTE EDLP

21%
22%
378%

100.000,00 €

377.895,90

100.000,00 €

57108,92

500.000,00 €

500.000,00 €

57%

Taula 2.3. Repartiment de les operacions per eix aprovades el 2020 i % respecte l’EDLP aprovada al
juliol de 2017
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➢ Anualitat 2021:
EIXOS ESTRATÈGICS EDLP GALP
COSTA BRAVA

PRESSUPOST
DLP

PRESSUPOST
APROVAT

Eix estratègic 1. Competitivitat
(40%)

200.000,00 €

343.067,09 €

Eix estratègic 2. Sostenibilitat
(20%)
Eix estratègic 3.
Desenvolupament sostenible
municipis pesquers (20%)
Eix estratègic 4. Formació i
capacitació (20%)
TOTAL

% APROVACIÓ
RESPECTE EDLP

172 %

100.000,00 €

0€
0

100.000,00 €

54.081,41 €
54 %

100.000,00 €

102.851,50 €
103 %

500.000,00 €

500.000,00 €

Taula 2.3. Repartiment de les operacions per eix aprovades el 2021 i % respecte l’EDLP aprovada al
juliol de 2017

➢ Repartiment acumulat 2018- 2021:
EIXOS ESTRATÈGICS EDLP GALP
COSTA BRAVA

PRESSUPOST
DLP

PRESSUPOST
APROVAT

% APROVACIÓ
RESPECTE EDLP

Eix estratègic 1. Competitivitat
(40%)

944.705,88 €

772.174,57 €

82%

472.352,94 €

350.809,66 €

74%

472.352,94 €

957.479,73 €

203%

472.352,94 €

242.074,62 €

51%

Eix estratègic 2. Sostenibilitat
(20%)
Eix estratègic 3.
Desenvolupament sostenible
municipis pesquers (20%)
Eix estratègic 4. Formació i
capacitació (20%)

Taula 2.3. Repartiment de les operacions per eix aprovades acumulat del 2018 al 2021 i % respecte
l’EDLP aprovada al juliol de 2017

Resumidament, en les taules anteriors s’indica que s’ha anat corregint la desviació
cap a projectes de de l’eix 2 i 3. Així en aquesta última convocatòria ha disminuït
notablement els projectes de l’eix 3 de Desenvolupament. Augmentant molt els
projectes de l’eix 1 de competitivitat. S’ha de continuar augmentant els projectes de
l’eix 4 de formació.
D’aquest resultat s’extreuen algunes conclusions a treballar més concretament de
cara a les següents anualitats:
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➢ 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 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.
-

Distribució geogràfica convocatòria 2021 de les 22 aprovades:
➢ Costa Brava: 4 operacions
➢ Alt i Baix Empordà: 1 operació
➢ Alt Empordà: 8 operacions
➢ Baix Empordà: 7 operacions
➢ La Selva: 2 operació

-

Llistat projectes aprovats en la convocatòria del 2021:

CODI EXPEDIENT

ENTITAT

ARP014/17/000377

La Perla Peix SC

ARP014/17/000329

Confraria de
pescadors de
Cadaqués

ARP014/17/000324

Confraria de
Pescadors de
Roses

NIF

TÍTOL PROJECTE

PUNTU
ACIÓ

J55354435

Elaboració de
peix pescat pel
vaixell Perla de
Palamós

165

G17121658

Seguiment pesca
artesanal a dins i
fora del PN Cap
de Creus

165

G17055351

Seguiment pesca
artesanal a dins i
fora del PN Cap
de Creus

160

IMPORT
ELEGIBLE

314.874,85 €

5.376,40 €

17.780,00 €

%

IMPORT
SUBVENCIÓ

50,00%

150.000€

100,00%

5.376,40 €

100,00%

17.780,00 €

PÁG. 13

ARP014/17/000363

ARP014/17/000371

ARP014/17/000355

Fundació
Promediterrània

Fundació
Promediterrània

Consell Comarcal
del Baix Empordà

ARP014/17/000360

Maria Josefa Paez
Camacho

ARP014/17/000367

Confradia de
Pescadors de
l'Escala

ARP014/17/000320

Ajuntament del
Port de la Selva

ARP014/17/000357

Atuneros
Artesanales con
Linea de Mano del
Mediterràneo

ARP014/17/000368

Associació
Catalana de Rem
Oceànic

G17752635

Audiovisuals per
a descobrir el
peix de llotja
dirigits a la
comunitat
educativa i a
famílies

155

G17752635

Estudi de la
pauta de consum
dels clients a les
peixateries de la
Costa Brava

155

P6700009A

El peix a l’escola,
sensibilització
del consum de
peix a les escoles
del Baix Empordà

152

40462530X

Adquisició de
mobiliari i
maquinaria per
un obrador de
peix al Port de la
Selva

142

G17042136

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

140

P1714900F

Seguiment pesca
artesanal a dins i
fora del PN Cap
de Creus

135

G01976398

Congrés de
pescadors
artesanals per a
la seva formació i
debat en matèria
de cogestió,
sostenibilit

135

G55351605

OceanCats.
Divulgació
audiovisual per
uns mars més
nets

135

100,00%

5.372,60 €

2.892,56 €

100,00%

2.892,56 €

44.253,30 €

100,00%

44.253,30 €

50,00%

7.419,00 €

80,00%

2.544,00 €

100,00%

17.277,20 €

100,00%

50.709,00 €

100,00%

14.157,00 €

5.372,60 €

14.838,00 €

3.180,00 €

17.277,20 €

50.709,00 €

14.157,00 €
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ARP014/17/000374

Associació Cuina
de l'Empordanet

G17484775

De la llotja a la
Cuina, projecte
de valorització
del peix de les
llotges de la
Costa Brava

ARP014/17/000328

Associació de
Centre Turístics
Subaquàtics de la
Costa Brava

G17246364

Eines
d'ecoguiatge

134

ARP014/17/000322

Federació
Territorial de
Confraries de
Pescadors Girona

V17073222

Comunicació online (compra
ordinadors,
pantalles per a
les confraries)

132

G17042136

Projecte
d'execució de les
noves
tecnologies en el
MARAM
(guiatges)

132

Ritual de
bombolles per la
sortida dels
pescadors /
Activitat per
conèixer el mon
pesquer de la
teranyina

132

G17042169

Produccions
audiovisuals del
projecte "Espai
de visitants de la
Confraria de
pescadors de
Blanes

129

P1712500F

Als mercats,
productes
pesquers
Palamós Peix

127

Q6750002E

Mapificació
depressions,
conflictes i
impactes en la
Taula de
Cogestió del
Litoral del Baix
Empordà

120

ARP014/17/000323

ARP014/17/000364

Confraria de
Pescadors de
l´Escala

Confradia de
Pescadors de
l'Escala

ARP014/17/000352

Confraria de
Pescadors de
Blanes

ARP014/17/000350

Ajuntament de
Palamós

ARP014/17/000373

Universitat de
Girona

G17042136

135

23.493,00 €

37.985,50 €

14.645,84 €

7.800,00 €

100,00%

23.493,00 €

100,00%

37.985,50 €

100,00%

14.645,84 €

80,00%
6.240,00 €

5.651,16 €

80,00%
4.520,93 €

19.215,34 €

8.004,51 €

20.926,86 €

100,00%

19.215,34 €

100,00%

8.004,51 €

100,00%

20.926,86 €
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ARP014/17/000385

ARP014/17/000349

ARP014/17/000372

Pasqual Sancís Sala

CSIC-Institut de
Ciències del Mar

Ajuntament de
Torroella de
Montgrí

43638406T

Obrador,
magatzem i
botiga ( a
l'Escala) per
manipular peix
fresc de la Costa
Brava

120

Q2818002D

Les comunitats
bentòniques
profundes del
canyó submarí
de Blanes: un
patrimoni
natural de la
Costa B

120

P1721200B

Projecte
d'interpretació
dels paisatges
marins i dels
orígens i tradició
marinera de
l'Estartit.

97

16.054,76€

29.700,28 €

34.872,20 €

50,00%

8.027,38 €

100,00%

29.700,28 €

50,00%
9.459,30 €

Taula 2.4. Llista de projectes aprovats convocatòria del 2021

Resultats de la nova memòria tècnica dels projectes
Tal i com s’apuntava en l’anterior memòria semestral s’ha modificat la memòria
tècnica per la qual els beneficiaris exposen els seus projectes. El canvi s’ha realitzat
arrel d’un treball intern per focalitzar les prioritats de la EDLP en la fase final.
Mitjançant una consulta en profunditat a tots els socis que s’ha traduit en uns
criteris de selecció i les seves corresponents puntuacions.
Un cop finalitzat el procés d’avaluació d’aquestes memòries tècniques hem
comprovat que el seu resultat a sigut molt satisfactori complint la seva funció. Hem
pogut comprovar que el sistema d’avalauació és molt més objectiu amb criteris
clarament comprovables. Els beneficiaris han d’invertir més temps en llegir-la però
s’han reduit el text que havien de presentar, essen ara molt clar quin projecte es
realitzarà i com es durà a terme. Alhora el beneficiari es pot orientar millor de
quina forma es puntua en referència a la EDLP. S’ha augment de la traçabilitat de
les revisions, l’equip tècnic del GALP prepara tota la documentació i la junta revisa i
clarifia puntuacions dubtoses per acabar decidint la puntuació.
Estem en fase de polir errors menors que hem detectat. I conjuntament amb la
DGPAM encara s’ha reduit més la tramitació gràcies a que el GALP te accés a
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l’expedient mitjançant el TAIS i així reduim la documentació que ha de presentar el
beneficiari.
Formació de justificació dels ajuts GALP Costa Brava
Per primer cop hem realitzat conjuntament amb la Direcció General de Política
Marítima i Pesca Sostenible una formació online per a tots els beneficiaris dels ajuts
per tal d’explicar com justificar els ajuts. Així faciliten la tramitació pels beneficiaris i
ens estalviem errors recurrents en la justificació i els postoriors requeriments. La
formació es va realitzar en format online el 10 de juny a les 12h. Amb l’objectiu de
fer una repassada general, comentar els errors més habituals i resoldre els vostres
dubtes en directe.
Hi van participar 15 persones que van poder expressar els seus dubtes i conèixer la
informació de primera mà.
Justificació dels ajuts GALP Costa Brava
A partir del setembre s’intensifiquen els contactes amb els beneficiaris per donar-los
suport en la justificació. Arrel de la formació prévia detectem que hem reduit errors
bàsics. I alhora ha facilitat el contacte dels beneficiaris amb el GALP CB per tal de fer
consultes. Fet que ha ha ampliat la tasca d’assessorament en un principi però ha
facilitat la tasca de justificació. Per tant repetirem la formació justificació perquè ha
portat majors beneficies.

Acompanyament en la sol·licitud de possibles beneficiaris dels ajuts
S’han realitzant nombroses reunions i
contactes telefònics per acompanyar tant la
realització dels projectes, la presentació de
la justificació com per explicar la nova
convocatòria. Destacar la presentació
conjunta amb tècnics de la Direcció General
de Pesca de la nova convocatòria d’ajuts
2022. El 17de desembre de 11h a 12:30 online. Com tramitar-los, quins projectes hi
tenen cabuda i el nou sistema de puntuació i de memòria tècnica. Es van inscriure 37
persones de les següents entitats 34 entitats:

Empordà Turisme

Confraria de Pescadors de l´Escala

IRTA

Fundació Alive

Associació Centres Turístics Subaquàtics
de la Costa Brava

Cuina de l'Empordanet
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Museu de la Pesca

Càtedra Oceans i Salut Humana de la
UdG

Cunovesa, SL

Associació Mediambiental Xatrac

SK KAYAK // MON MAR

Top Ten Expansión

Universitat de Girona

Scappa Boats

Aj. de Palamós

Grenyal, activitats i esdeveniments
gastronòmics

Ajuntament de Lloret

Emporda Mar S.L.

Fundació Promediterrània-Museu de la
Pesca

MP PORT DE ROSES, SA

Ajuntament de Roses

PEIXOS MAR PLA DE HERMANOS
MARTÍNEZ, S.L.

Tretze Cultura serveis educatius i culturals

Fundació ENT

Escola Nàutica Mar Brava

APAT Cadaqués

Consell comarcal de l'Alt Empordà

Sotamar

Ajuntament de l'Escala

GEN Roses

ESTACIÓ NÀUTICA L'ESTARTIT - ILLES
MEDES

Empordà Mar

Associació d'Empresaris Roses

UPC

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
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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 i els canvis d’hàbit de treball i
reunions actualment la majoria ja es realitzen a distància. Això ha permès optimitzar
molt el temps dels tècnics de l’Associació.
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Etiquetas de fila
Blanes
Cadaqués
Estartit
Llançà
Lloret
Olot
Online
Palamòs
Port de la Selva
Roses
Tossa de mar
Escala
(en blanco)
Total general
n
º Data
12/1/
1 2020
12/1/
2 2021
13/1/
3 2020
20/1/
4 2021
20/1/
5 2021

6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1

2/2/2
021
2/2/2
021
3/2/2
021
5/2/2
021
7/2/2
021
8/2/2
021
10/2/
2021
11/2/
2021
23/2/

Recompte de Lloc
1
1
2
1
1
1
31
4
2
2
1
2

Entitat
CP Port de la
Selva
Ajuntament de
Port de la Selva
Alive
Associació
Empresaris de
Roses
Ajuntament de
Llançà
Patronat de
Turisme
Diputació

49

Amb qui
Patró Major i
Secretaria
Visita Soci
GALP
Bernat
Garrigós

Lloc
Motiu
Port de
la Selva Explicació GALP i com fer-se socis
Port de
la Selva Explicació GALP i ajuts
Online

Explicació GALP i ajuts

Mireia
Visita Soci
GALP

Online

Seguiment conjunt dels projectes

Llançà

Explicació GALP i ajuts

Anna Quadrat

Online

ASSEMBLE CLUB ENOGASTRONOMIA

Leader Ponent

Teresa Fuentes Online

Cooperaació Gustum La Mar de bé

REDFEP

Jose M Solano

Online

nou FEMPA

Generalitat

Sergi Tudela

Online

ERC

Teresa Jordà

Online

SUBMOn
Fundació
Promediterrani
ARCA i Diputació
de Barcelona
EMD Estartit

nou FEMPA
Presentació del programa polític
pesquer
Presentacó del projecte Mar de
Tramuntana

Manel Gonzalo Online
Miquel Martí i Palamò
Gloria Ñaco
s
Coordinació Ajuts Ateneu Cooperatiu
Gerents
Online Projecte Europeu LiveClinomics
Sabina, tecnica Estartit Explicació GALP i ajuts
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4 2021
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3

22/3/
2021
8/3/2
021
8/3/2
021
7/4/2
021
20/4/
2021
21/4/
2021
23/4/
2021
1/5/2
021
17/5/
2021
20/5/
2021
21/5/
2021
25/5/
2021
25/5/
2021
7/6/2
021
8/6/2
021
8/6/2
021
9/6/2
021
11/6/
2021
9/7/2
021
19/7/
2021
29/7/
2021
27/8/
2021
6/9/2
021
8/9/2

Ajuntament
Roses
Ajuntament
Lloret
Ajuntament
Tossa de Mar
Fundació La
Caixa Incorpora
Ajuntament
Blanes
Gremi peixaters
Ajuntament de
Cadaqués
Institut Medi
Ambient UdG
Direcció General
de Pesca
Direcció General
de Pesca
Costa Brava
Turisme Pesquer
Costa Brava
Turisme Pesquer
Direcció General
de Pesca
REGP
Pescadors de la
Tonyina

cultura
Alcaldessa,
director
territorial
Roses inauguració Aula Gastronòmica
Regidora Medi
Ambient
Lloret Explicació GALP i ajuts
Tossa
Alcaldessa
de mar Explicació GALP i ajuts
Proposta de fer formació del sector
Roger Casero online pesquer
Alcalde
President i
gerent
Alcaldessa

Blanes

Explicació GALP i ajuts

Online
Cadaq
ués

buscar sinergies

Directora
Director
General
Tecnics
DGPAM
Consells
Comarcals
Consells
Comarcals
Director
General

Online

REGP
Pescadors i
confraries

REGP

REGP
Tecnics i
ICAT i Eurecat
empreses
Ateneu
Socis Ateneu
cooperatiu
Girona
Visitar tots els
L'Escala
projectes GALP
Intersectorial del Generalitat i
Peix
altres
Diputacio de
Girona
Consultora
Arca
Gerents
As Empreses Sub
Costa Brava
Ateenu
Gerents

Online

Explicació GALP i ajuts
Relació sector pesquer i sector
ramader

Online

Reportage de la pesca genèric
informació compliment llei
contractació pública

Online

Evolució taula de treball

Online

Evolució taula de treball

Online

Reportage de la pesca genèric

Online

Sessió plenaria

Online
Online

Sessió plenaria

Online

Invitación: Brokerage Agro

Olot

Sessió plenaria

Escala

Acompanyar avaluador
Exposar els projectes GALP Costa
Brava

Online

Online Ajuts Nexgeneration
Palamò
s
Coordinació
Estartit Cloenda projecte Ecoguiatge
Online Preparació nova ordre
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8 021 Cooperatiu
3 9/9/2
9 021 TV3
Universitat
4 13/9/ Politècnica de
0 2021 Catalunya

Productor Tv3
Vicenç Parisi
Baradad

4 20/9/ Secretaria
Ponents
1 2021 d'Acció Climàtica internacional
4
2
4
3
4
4

22/9/
2021
22/9/
2021
23/9/
2021

Secretaria
d'Acció Climàtica Inici procés
Cuina de
Col·lectiu de
l'Empordanet
xet
Confraria de Pescadors de Roses

4 30/9/ Secretaria
5 2021 d'Acció Climàtica
20/1
4 0/20 Secretaria
6
21 d'Acció Climàtica
20/1
4 0/20
7
21 FARNET
29/1
4 0/20 Direcció General
8
21 de Pesca
16/1
4 1/20
9
21 Maram

Concreció de
mesures
Concreció de
mesures

Marta Edria
Secretaria
General de
Pesca
Secretaria i
empresa
d'activiats

Online

Valoració del programa La Mar de Bé

Online

Presentacio Projecte Calibre
Automàtic

ciència ciutadana en el marc del
projecte Interreg MEd MPAOnline ENGAGE
Procés participatiu per a l’elaboració
dels Plans d’adaptació al Canvi
Online Climàtic
Palamò Finalització del seu projecte de
s
difusió del peix
Acta Centenari Confraria de
Roses Pescadors de Roses
Procés participatiu per a l’elaboració
dels Plans d’adaptació al Canvi
Online Climàtic
Procés participatiu per a l’elaboració
dels Plans d’adaptació al Canvi
Online Climàtic

Online

Difussió activitats propies

Palamò
s
Explicar activitat GALP CB

Escala

Assessorament nous projectes

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:

PÁG. 22

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 el 2021 ens hem reunit diverses vegades la Direcció General de Pesca 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. Ja sigui per tractar temes relacionats amb la tramitació dels expedients de la
convocatòria tancada el dia 31 de gener de 2021, 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. O bé per
coordinar-nos, conèixer les novetats del nou FEMPA, així com assessorar-los per dur
a terme projectes.
Des del GALP Costa Brava estem molt satisfets de tot l’equip de la DGPAM i dels SSTT
per de la relació que facilita enormement les tasques diàries dels GALPs i és
indispensable aconseguir entre tots el màxim de beneficis durant el programa
operatiu del FEMP 2014 -2020.

Reunions amb 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. Vam ser dels grups seleccionats
per estudiar la resiliència dels territoris i dels Grups
d’Acció Local a Europa en la seva guia número 23
“Comunidades resilientes guía para el futuro de las
zonas costeres” exposant el cas de l’adaptació al
COVID 19 i les reunions online així com el projecte “I
després de la crisi qué?”
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−

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 2021 i algunes propostes per la següent
convocatòria.
Destacar les reunions per tal de donar suport a la resta de territori de Catalunya
que no te constituït una associació GALP. S’està realitzant mitjançant el projecte
de cooperació Nova associació GALP’s 2021 – 2022.
S’ha donat suport a la flota de pesca mitjançant un aplicatiu informàtic per a les
confraries per tal millor la gestió del recompte i de la gestió dels dies de pesca de
cada embarcació.
El tercer gran projecte és Horitzó 2027 pel qual entre els dos grups d’acció local
per tal de preparar i dinamitzar el territori per anar avançant amb la nova
estratègia del futur FEMPA. Arrel del projecte el 19 d’octubre es va presentar
online la diagnosis pesquera de la Costa Brava.
S’ha realitzat en el marc del Projecte de Cooperació Horitzó 2027. És un estudi
comparat de l’evolució del sector pesquer de la Costa Brava que aprofita la
informació que ofereix IDESCAT i els diferents departaments de la Generalitat
amb competències sobre la pesca des de l’any 2000 fins a l’any 2020.
Gràcies a aquesta informació es proposa una sistematització de la informació
estadística que permet obtenir evidències dels següents objectes d’estudi:
– Evolució de la flota pesquera per modalitats o arts de pesca
– Evolució del volum de captures i de la facturació per comarques i per llotges
– Evolució del preu mitjà
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– Anàlisi 80/20. Anàlisi de les espècies que constitueixen el 80% de la facturació
total
Aquesta informació ja ha estat analitzada, presentant els resultats en la jornada
celebrada en el migdia del dia 19 d’octubre de 2021. A la presentació d’aquests
resultats s’hi sumarà una proposta de recollida d’informació via confraries i
llotges que pogués ampliar aquest estudi amb variables fins ara inèdites a nivell
local i comarcal.
De la informació estadística presentada es dedueixen les següents evidències:
– Una reducció de la flota pesquera, situant la mateixa l’any 2020 en una mica
més del 50% de la flota pesquera de l’any 2000.
– Una reducció de la facturació de la primera venda de la pesca a l’Alt Empordà,
mostrant una major estabilitat al Baix Empordà i a la Selva.
– L’obtenció d’un preu mig quilogram superior a la mitjana catalana.
– El major pes de Blanes, Palamós i Roses en la pesca gironina.
– La importància de la gamba vermella a Blanes, Palamós, Roses, Llançà i Port de
la Selva.
– La importància de la sardina i l’aladroc (seitó) en la majoria de les llotges de la
Costa Brava, sent vital en la llotja de L’Escala i a Sant Feliu de Guíxols.
El diagnòstic ha estat elaborat per Manuel C. Rodríguez Rodríguez, doctor en
economia i consultor especialitzat en desenvolupament local participatiu.
−

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: La Xarxa Espanyola de Grups de Pesca (REGP) és un instrument per a
l'aprenentatge i interacció entre els grups; un canal d'informació, comunicació i
difusió de les activitats realitzades per a contribuir al desenvolupament local
participatiu (DLP), corresponent a la Direcció General d'Ordenació Pesquera i
Aqüicultura de la Secretaria General de Pesca del MAPA la seva gestió i
dinamització.
Hi participem de forma activa i ens donen difusió dels nostres projectes a nivell
de l’Estat Espanyol. Com ara l’article principal d’un butlletí especial que van
dedicar al programa La Mar de Bé. Realitzant una amplia entrevista a en Quin
Casellas per explicar el programa amb una audiència superior a 1M de persones.
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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. Una mirada històrica i actual a les confraries de pescadors de la
Costa Brava des de l’Economia Social
L’acció s’ha dut
a terme amb
l’ajut econòmic
del Projecte dels
Ateneus
Cooperatius del
qual en formen
part.
Està
previst realitzar
tres ponències
per
tal
d’abordar
i
sensibilitzar que les confraries de pescadores són part de l’economia
social. Com segon resultat en sorgirà una informe on reculli aquesta
investigació i alhora el retorn del debat d’aquestes tres xerrades.
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La primera es va celebrar a Llançà, la segona es realitzarà a Palamós i
la tercera a Blanes, arribant així a les tres comarques no treballem el
GALP.

La tercera s’ha celebrat a Blanes on el tema principal ha sigut un repàs
de l’evolució però centrat en el futur.

2.2.2.2.

Costa Brava Territori Pesquer

Aquest semestre hem continuat amb 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. S’hi ha adherit el Patronat de Turisme Cota
Brava Girona de la Diputació de Girona. És una incorporació molt
important ja que estan especialitzat en la difusió del producte turístic de
la demarcació de Girona tant al mercat turístic català, espanyol i
internacional.
Arrel de la col·laboració amb el Club d’Enogastronomia del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona s’ha realitzat un viatge de periodistes.
Periodistes gastronòmics i de turisme estan visitant la Costa Brava. Per
coneixer de primera mà el turisme pesquer i la relació amb la nostra
gastronomia. Visitaran les Confraries de Llançà, Roses, L'Escala i Palamós.
És una de les diferents accions que estem realitzant en aquest àmbit
conjuntament amb el Patronat de Turisme i el seu Club
d'Enogastronomia.
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En breu es publicaran els articles que hauran sorgit d’aquesta experiència
oferta a la premsa.

2.2.2.3.

Xarxa Brava

Es continua l’acció de promocionar
el sector pesquer i el consum del
peix amb els perfils de Xarxa Brava.
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. Els dos perfils: Instagram i Facebook
S’ha dotat de més contingut a la web fet que ha facilitat que l’agencia de
comunicació pugui oferir més bon material. S’està treballant per incloure
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S’ha creat un nou espai titulat tasta on expliquem on comprar
directament el peix de les nostres llotges apart de les peixateries

S’ha iniciat una proba pilot per arribar Manual de supervivència a la
peixateria. Amb l’objectiu d’arribar a la població jove per tal d’acostar-los
a les peixateries.

2.2.2.4.

La mar de bé TV3

Am el programa La Mar de Bé a TV3 volíem que el sector pesquer de la Costa Brava
ha reivindicat el seu ofici, el seu producte i la cuina marinera a través de la Mar de
Bé, un programa de televisió, divulgatiu i divertit, sobre el peix de llotja que prestigia
al producte, al pescador i ofereix una visió optimista de l'ofici i de la seva riquesa
cultural. Un total de deu capítols van amenitzar les nits d'estiu del cap de setmana
amb continguts de qualitat per a fomentar el consum de peix de llotja de la mar
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Mediterrània; acostar el públic a la mar; mostrar diferents maneres de cuinar el peix
i donar a conèixer espècies autòctones per a incentivar el consum de peixos
desconeguts.

El programa, presentat per Quim Casellas, xef
del restaurant Casamar de Llafranc, consta de
dues parts diferenciades. En la primera part,
Casellas s'embarca al costat dels pescadors i
viu intenses jornades de pesca amb ells. A
través de la seva experiència, els
teleespectadors
poden
conèixer
amb
profunditat, i en primera persona, l'ofici de
pescador: la navegació, els secrets dels peixos
de la mar Mediterrània, les tècniques de cada sistema de pesca, l'arribada a port i
l'emoció de la llotja. Tot amenitzat amb música d'autors locals, animacions
divulgatives, un llenguatge fresc amb un to divertit, vital i espontani, i un escenari
tan privilegiat com és la Costa Brava.

En la segona part, la cuina marinera presa les regnes del programa. *Casellas és un
gran defensor del producte local i un bon comunicador a l'hora de transmetre la
importància i la rellevància de l'ofici de pescador i del producte de proximitat, fresc i
de qualitat. En cada capítol de la Mar de Bé, mostra com s'ha de tractar el peix i
prepara proposades culinàries originals i diferents que combinen tècniques
tradicionals i innovadores.

La Mar de Bé es va emetre
cada
dissabte
i
cada
diumenge dels mesos de juliol
i agost, i va aconseguir un
total
d'1.106.566
visualitzacions. Tots els capítols de la Mar de Bé continuen disponibles en la
plataforma digital de la televisió catalana TV3 on, durant les setmanes d'emissió del
programa, es van situar entre els continguts més visitats del canal en línia de la
cadena. A a la web www.lamardebe.net dins de Xarxa Brava

I
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2.2.2.5.
Jornada d’Administracions locals “El sector pesquer i
marítim generador de riquesa local”
Des del GALP Costa Brava, la
Direcció General de Pesca i la
Diputació de Girona hem
organitzat una jornada a
Llançà el dia 7 de maig
dirigida tant a representats
polítics i tècnics de les
administracions públiques de
la Costa Brava per tal de
destacar i fomentar les
iniciatives
de
les
administracions locals en
aquests àmbits.
El Galp Costa Brava hem
organitzat
l’acte
de
divulgació i reflexió sobre les
iniciatives i experiències de
les administracions a l’hora
d’impulsar i contribuir al
desenvolupament del sector
pesquer i marítim.

El sector pesquer i marítim té un gran pes en la societat i la seva activitat vital per la
riquesa local que genera, ja sigui ambiental, econòmica o d’alimentació saludable. El
Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP) hem organitzat l’acte divulgatiu “El
sector pesquer i marítim generador de riquesa local”, amb l’objectiu de presentar i
fomentar les estratègies, iniciatives i noves experiències de les entitats pesqueres i
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administracions locals del territori, que són una font de riquesa territorial en l’àmbit
econòmic, social i de benestar.
El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, va ser l’encarregat de
presentar l’Estratègia Marítima 2030 del món local, el
vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau
Presas, presentant les iniciatives de desenvolupament
local econòmic de la demarcació, representants de
l’ajuntament de l’Escala, l’ajuntament de Llançà i
l’ajuntament de Roses van exposar les experiències
per impulsar el sector pesquer i marítim i, finalment,
el fundador de la consultora Equipo Funambula, donà
a conèixer el desenvolupament local pesquer a
Europa.
L’acte també va servir per comunicar el tram final de gravació del programa La Mar
de Bé i anunciar que la plataforma audiovisual a través de la qual s’emetran els 10
episodis és de TV3
La Mar de Bé és un programa divulgatiu i divertit que busca divulgar i donar prestigi
al peix de llotja i al pescador, oferir una visió optimista de l’ofici i posar en valor la
seva riquesa cultural. En aquesta ocasió, Quim Casellas, cuiner del Restaurant
Casamar de Llafranc i presentador del programa, s’embarca a pescar en diverses
modalitats des de diferents ports de la Costa Brava i segueix de ben a prop l’ofici i el
dia a dia dels pescadors.

2.2.2.6.

Jornada de desenvolupament local 9 d’abril

Des del GALP Costa Brava hem realitzat el 9 d’abril la Direcció General de Pesca una
jornada per videoconferència per explicar alguns del projectes GALP-FEMP que
s’han realitzat el 2020. Podreu seguir l’acte al nostre Canal de YouTube, Galp Costa
Brava.

PÁG. 32

Amb aquesta jornada es pretenia explicar al territori i als seus agents com s’ha
desenvolupat la Estratègia de Desenvolupament Local Participativa des del propi
GALP Costa Brava i dels ajuts concedits. I com complementa la Estratègia Marítima
de Catalunya 2030.
L’objectiu principal era explicar alguns del projectes GALP-FEMP que s’han realitzat
el 2020 a través dels seus protagonistes, quins han obtingut el distintiu de
l’Estratègia marítima de Catalunya del període 2019-2020. I introduir una pinzellada
del present i del futur dels Galp.
Es pot consultar al nostre canal de vídeos el desenvolupament de la jornada. Que a
dia d’avui a rebut 176 visualitzacions.
https://youtu.be/K194soLDmMY

El cronograma de l’acte va ser:
09:30-09:45 Obertura
Sra. Elisabet Sánchez Sala, cap dels Serveis
Territorials a Girona.
Sr. Pere Estradera Sagrera, president del Galp Costa Brava.
Sr. Sergi Tudela i Casanovas, director general de Pesca i Afers Marítims.
09:45-10:00 Presentació dels resultats de l’avaluació
Desenvolupament Local Participatiu del Galp Costa Brava

de

l’Estratègia

de

Sr. Francesc Galí Llorens, Gerent del Galp Costa Brava.
Sr. Manuel Rodríguez, fundador consultora Equipo Funambula
10:00-11:00 Presentació de 6 operacions subvencionades a traves dels FEMP al
GALP Costa Brava
CONFRARIA DE PESCADORS DE BLANES Redacció del projecte museogràfic de
l’espai de visitants de la Confraria de Pescadors de Blanes.
FILL DE J.CALLOL I SERRATS L’ESCALA Espai de difusió, degustació i comercialització
de l’anxova.
Presentació del projecte “Valorització del peix blau per la millora de la competitivitat
del sector pesquer”. Parlament a càrrec de la Elsa Lloret Fortuny. Tècnica de l’IRTA.
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Presentació de “l’Avaluació de la reducció de la resuspensió dels sediments marins
als caladors de pesca derivada del canvi de portes d’arrossegament”. Parlament a
càrrec del Sr. Pere Puig Alenyà. Investigador del CSIC-ICM
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ: Paisatges marins i pesquers de Llançà.
AJUNTAMENT DE ROSES: Aula Gastronòmica, dinamitzar i difondre la cultura del
peix i promoció de L’activitat turística de Roses.
11:00-11:05 Reconeixement de la contribució de les operacions a la Estratègia
Marítima de Catalunya.
11:05-11:35 Procés Participatiu per al nou Fons Europeu Marítim de la Pesca i
Aqüicultura (FEMPA)
Sr. Sergi Tudela i Casanovas, director general de Pesca i Afers Marítims.
Sr. Francesc Galí Llorens, Gerent del Galp Costa Brava.
11:35-11:45 Cloenda

2.2.2.7.

Finalistes premi Carles Rahola

El programa La pesca engresca on vam
participar amb Radio Vilafant l’estiu passat
ha sigut guardonat com a treball finalista al
Millor treball informatiu o divulgatiu en
ràdio (Premi Miquel Diumé) en els XII Premis
Carles Rahola de Comunicació Local, que
organitzen la Diputació de Girona i la
Demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. L’acte, que s’ha
emès en directe per TV Girona i per
streaming, ha comptat amb una extensa representació del món periodístic,
institucional i cultural gironí. L’equip format per Josep M. Dacosta, Mercè Mayné,
Víctor Grau, Francesc Galí i Salva Manera ha quedat finalista amb La pesca engresca,
de Ràdio Vilafant.
El programa va fer un recorregut per cadascuna de les onze confraries de la Costa
Brava (el litoral de Girona), a través d’un producte estrella de cada port pesquer.
D’aquest peix o marisc s’explicà les característiques biològiques, els seus mètodes de
pesca, valors gastronòmics, les possibilitats de cuinar-lo i les referències culturals del
producte. L’emissió permetia també explicar qüestions estructurals de la pesca a
Catalunya, com la cogestió pesquera, la reconversió del sector cap a la sostenibilitat
ambiental i l’activitat pesquera com a element cultural del país. s’enregistraren a
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l’emissora amb la presència dels cinc membres de l’equip, la locutora-periodista,
Mercè Mayné, el control tècnic Víctor Grau i els tres especialistes: Josep M Dacosta
(biòleg i empordanòleg), Salvador Manera (pescador i educador ambiental del mar),
Francesc Galí, gerent del Grup d’Acció Local Pesquer -Galp - Costa Brava.

2.2.2.8.

Master Peix, premi estatal de bones pràctiques

Hem participat en l’entrega de reconeixement de bones
pràctiques pel projecte MasterPeix de la Fundació
Promediterrània de la mà del Director General
d'Ordenació Pesquera del Ministerio del Govern
d’Espanya en el marc de les jornades de REGP (Red
Española de Grupos de Pesca) el dia 8 de juliol. El
reconeixement ha sigut recollit per l’Alcalde de Palamós i
President de la Fundació Promediterrània en Lluís Puig
així com del director de la Fundació en Miquel Martí.

PÁG. 35

2.2.2.9.

Visita institucional a l’Escala

El 31 de maig es va organitzar una visita institucional a l’Escala amb la Directora
Territorial de Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la Elisabet
Sanchez. Per visitar diferents projectes de transformació del peix subvencionats pels
ajuts GALP-FEMP o pel FEMP. Acompanyada per l'Alcalde Víctor Puja, la Regidora i
membre de la Junta del Galp Marta Rodeja i el gerent del GALP Costa Brava. On es va
comprovar el dinamisme del sector industrial transformador del municipi de l’Escala
amb projectes de nova creació, consolidació i innovació. Es va visitar les empreses:
•
•
•

Satisfood
Anxoves de l’Escala M. Sureda
Anxoves Germans Callol
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2.2.2.10.
ESTUDI DELS ECOSISTEMES MARINS DE LA ZONA
PIRINENCA

El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava participa en un projecte de la Universitat
de Barcelona per a l’estudi dels ecosistemes marins de la zona pirinenca.
Aquest programa ha acomplert els objectius planejats. Per una part, ha permès una
interacció directa i permanent amb els pescadors artesanals que operen a la zona
d’estudi, i un intercanvi d’informació sobre l’ecologia i biologia de les espècies, tals
com èpoques de captura, zones de captura, època de cria de les espècies, etc.
A més, ha permès marcar una quantitat molt important d’individus per al seu estudi,
quantitat que sense el seu ajut hauria estat impossible. Els pescadors participants
han seleccionat i mantingut amb vida en les millors condicions els exemplars sans
per al seu marcatge. Aquesta fase s’ha dut a terme en coordinació amb l’equip
científic del projecte RESMED.
Per altra banda, el programa de disposar receptors acústics als arts de pesca de cada
embarcació ha donat uns resultats excel·lents, alhora que inesperats. Aquesta
metodologia s’incorporarà al projecte RESMED per a explorar la distribució
d’individus més enllà de la zona de recepció dels receptors fixes disposats pel
projecte RESMED.
La participació dels pescadors ha estat excel·lent, i aquest programa ha estat sens
dubte un molt bon incentiu per a la col·laboració entre científics i el col·lectiu de
pescadors artesanals en general, no només els que han participat directament en el
projecte. ja que ha anat molt més enllà de la simple col·laboració. Per una part s’ha
pogut reconèixer i compensar l’esforç realitzat pels pescadors, més enllà dels
agraïments com a membres d’un col·lectiu que té un potencial molt elevat en la
participació en projectes de recerca. Per altra banda, la implicació i interès en el
projecte per part dels pescadors ha estat molt elevada, i creiem que el fet de sentirse partícips d’un projecte de recerca ha fet que la seva col·laboració hagi estat
excel·lent, i possiblement ho sigui en futurs projectes de recerca.
Aquesta participació directa, els pot permetre, a més, un apoderament com a
col·lectiu, que els pot permetre tenir més informació i més criteris per a ser més
actius no només en la participació en projectes de recerca, sinó que també en la
participació els diferents plans de gestió del territori.
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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. 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.

✓ MPA Engage: Hem participat activament al pProcés participatiu per a
l’elaboració dels Plans d’adaptació al Canvi Climàtic a les àrees marines
del Parc Natural del Cap de Creus i el Litoral del Baix Empordà.
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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 no 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.
Per donar la rellevància que cal al projecte de La Mar de bé que s’emet a TV3 s’ha
creat un compte a Instagram i Facebook de La Mar de bé.

PÁG. 39

3. COMPTES ANUALS
En l’Annex III s’adjunten els comptes anuals de tancament de l’exercici 2021 però
encara no aprovats per Assemblea General.
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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 2021
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