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En aquest informe es presenta l’Estat de les Pesqueres a Catalunya entre 
novembre del 2018 i setembre del 2019 ambdós inclosos i ha estat realitzat per 
l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), un òrgan 
de cooperació entre la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la 
Generalitat de Catalunya i l’Institut de Ciències del Mar (ICM) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  
 
 
 
Les dades incorporades en el present informe provenen: 
 

- el projecte “Transferència de coneixement i seguiment biològic-pesquer 
de les principals espècies comercials de la costa catalana (PESCAT, 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), Generalitat de Catalunya; 
Ref. ARP029/18/00003 / 152CAT00009)” 

- el projecte “Actuacions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims 
(DGPAM) en matèria de recopilació de dades i el seu cofinançament 
comunitari d’acord a l’article 77 del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 
(FEMP) 2014-2020” (INFORME SEGUIMENT ICATMAR 2018 i 2019, 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), Generalitat de Catalunya; 
Ref. 311CAT00002 i 311CAT00002)” 

- Fonts d’informació oficial del sector pesquer de la Direcció General de 
Pesca i Afers Marítims. 
 

 
L’equip de treball està format per: 
 
Coordinació científica: Joan B. Company, Laura Recasens, Marta Coll, Antoni 
Lombarte, Pilar Sánchez, Roger Villanueva. 
 
Suport científic: Pere Abelló, Nixon Bahamon, Montserrat Demestre, José 
Antonio García del Arco, Amalia Manjabacas, Paloma Martín, Pilar Olivar, Anna 
Sabatés. 
 
Coordinació tècnica: Ana I. Colmenero. 
 
Equip tècnic: Marc Balcells, Claudio Barría, Marta Blanco, Arnau Dedeu, Òscar 
Escolar, Eve Galimany, Mariona Garriga, Cristina López, David Nos, Jordi 
Ribera, Joan Sala, Ricardo Santos, Mireia Silvestre. 
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ANNEX XV. Manual de la Web d’introducció de dades 

Introducció 

L’aplicació Web permet introduir a una Base de Dades els mostrejos realitzats 

a la flota pesquera, tant les dades obtingudes durant els embarcaments com a 

dissecció. Únicament hi podrà accedir el personal encarregat de la introducció i 

validació de les dades.  

Les dades s’estructuren en els següents grups: 

Embarcament  

• Dades de l’embarcament: Data i hores, port i barca.  

• Meteorologia 

• Pesques o “bols” 

o Dades de la pesca: número, art de pesca, tipus de fons, nom del 

calador i percentatge de rebuig.  

o Posicions: Temps, profunditat, velocitat i posició cada 15 min.  

o Característiques de l’art de pesca.  

o Mostres - tot el que surt amb la pesca (espècies i restes). Nom de 

l’espècie (o resta), número total, pes total, pes mostrejat, 

submostra i categoria. 

 Talla freqüència 

 Biològic 

Shortcuts 

• Tabulador ( ): permet desplaçar-nos al següent camp 

• Shift + tabulador ( + ): permet desplaçar-nos a l’anterior 

camp 

• Enter ( ): Desplaça al camp de sota l’actual 

• Fletxes: Desplaça als camps contigus 



Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 

362 
 

Identificació 

Per accedir a l’administrador cal identificar-se mitjançant un nom d’usuari i una 

contrasenya personal. En cas de no disposar d’autenticació, s’ha de demanar a 

l’administrador.  

 

Menú principal 

 



Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 

363 
 

Espècies 

L’opció espècies del menú principal mostra el llistat de totes les espècies i 

restes de la BBDD. Segons els permisos assignats, l’usuari podrà només 

visualitzar o també afegir i modificar espècies.  

 

Clicant una espècie podem visualitzar o modificar tots els seus paràmetres. 
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Ports 

L’opció ports del menú principal mostra el llistat de ports de Catalunya.  

 

 

Vaixells 

L’opció vaixells del menú principal mostra l’històric de la flota pesquera a 

Espanya segons EU Fleet Register. Es pot cercar un vaixell per nom o codi de 

vaixell o bé filtrar per art de pesca o port base. Clicant mostra tots els camps 

relacionats amb el vaixell.  
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Embarcaments 

L’opció embarcaments del menú principal permet visualitzar els embarcaments 

de la BBDD, modificar-los i afegir-ne de nous.  
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Validacions: 

• No es pot introduir més d’un embarcament per a la mateixa data, port, 

vaixell i tipus de mostreig.  

• No es poden introduir dues pesques amb el mateix número pel mateix 

embarcament. 

Una vegada desada una pesca apareixeran les accions per poder introduir més 

informació relacionada amb la pesca. Es recomana definir totes les pesques a 

la vegada abans de continuar introduint informació.  
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Posicions 

L’opció Posicions d’una pesca et permet visualitzar, modificar i afegir informació 

relativa a les posicions obtingudes durant l’embarcament. 
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També es pot introduir la informació extra recollida per les pesques de 

Gymnammodytes spp.  

 

 

Art de pesca 

L’opció Art d’una pesca et permet visualitzar, modificar i afegir informació 

relativa a l’art de pesca usat en una pesca en concret. 

 

 

Quan es guardi per primera vegada la informació relativa a l’art de pesca, es 

copiarà automàticament la informació a les demés pesques definides per a 

aquell embarcament en el cas que no tinguin dades introduïdes. D’aquesta 

manera no haurem d’introduir la mateixa informació per cada pesca en cas que 

no canviï, tot i que sempre es podrà modificar la informació de l’art 

individualment a cada pesca.  

Al moment de desar una nova pesca, en cas que hi hagi dades de l’art de 

pesca del mateix número de pesca en l’últim embarcament fet amb el mateix 
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vaixell, es copiaran automàticament. Es recomana sempre revisar que les 

dades no han canviat i són correctes.  

Mostres 

L’opció Mostres permet visualitzar, modificar i afegir informació relativa a les 

mostres que han sortit de la pesca (espècies i restes).  

 

 

Validació: 

• Només hi pot haver una mostra per pesca, espècie i categoria 

Una vegada desada una mostra apareixeran les accions per poder introduir 

més informació relacionada amb la mostra: Talla-freqüència i Biològic.  



Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 

371 
 

Per cercar una espècie més ràpidament es pot utilitzar el cercador del 

navegador (Control + F). Recordeu que hi haurà una entrada per cada 

categoria que tingui aquella espècie.  

 

 

Freqüència de talles 

L’opció “TallaFreqüència” permet visualitzar, modificar i afegir informació de la 

freqüència de talles d’una de les mostres que han sortit de la pesca (espècies i 

restes).  
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Validació: 

• Es mostrarà un avís en cas que el número total no sigui igual a la suma 

de freqüències.  

 

Biològic 

L’opció Biològic permet visualitzar, modificar i afegir informació del lot biològic 

d’una de les mostres que han sortit de la pesca (espècies i restes). 
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Validació: 

• El pes sense pinces no pot ser superior al pes total 
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ANNEX XVI. Actes de les reunions 

1. Comitè de cogestió del pla de gestió de la sonsera 

Acta de la reunió (Data: 23/10/2018) 
 

Data:  23/10/2018                                                                              
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sonsera 

Hora inici: 16:00 Hora final: 18:30 

Lloc: Sala de Correus de la seu de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims  

(Av. Diagonal, 523-525) 

Assistentes:  

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM): 

•Jordi Rodon (secretari) 

•Raquel del Rosal 

•Eva Visauta 

 

Per part de l’ICM: 

•Pilar Sánchez 

 

Per part del sector del sonso: 

•Mauricio Pulido 

•Lluís Trias 

•Javier Pulido (com a oient) 

 

Ordre del dia 

1.  Panell de Control  
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- Revisió de les captures de sonso corresponents als mesos d’agost i 

setembre de 2018 

- El resum de les actuacions d’inspecció dels darrers mesos.  

2. Revisió del calendari i quotes. 

3. Revisió de les condicions d’acumulació de quotes per a la propera 

campanya. 

4. Adequació del Comitè de cogestió del Pla de gestió de la Sonsera. 

Possibilitat de resoldre per a la Constitució del Ple del “Comitè de 

Cogestió de la Modalitat de Sonsera”, d’acord amb el previst en el Decret 

118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca 

professional a Catalunya. 

5. Torn obert de paraula. 

Temes tractats 

1. Panell de control 

- Revisió de les captures de sonso corresponents als mesos d’agost i setembre de 

2018 

- Resum de les actuacions d’inspecció dels darrers mesos 

El sector demana de cara a la propera campanya el reforçar la inspecció en els 

ports i a bord de les embarcacions, on es sospita que es duen a terme accions 

infractores. 

2- Revisió del calendari i quotes. 

Tal i com es va acordar a la darrera reunió amb data 13 d’agost de 2018, durant 

el mes de setembre, les embarcacions amb permís especial per a la pesca de 

sonso amb sonsera s’havien d’ajustar a zero els excessos de captures que duien 

acumulats tenint en compte a) la quota que li correspon a cada embarcació 

atenent el nombre de tripulants i b) considerant el calendari de setmanes 

alternes. La majoria de les embarcacions han ajustat les seves captures a la 

quota. En aquest sentit, s’acorda que en la propera reunió es decidirà el protocol 

a seguir en aquests casos d’excés de captura de cara a la campanya vinent. 
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3- Revisió de les condicions d’acumulació de quotes per a la propera campanya. 

Acord: Segons es va tractar a través de correus electrònics amb copia a tots els 

membres de la Comissió Permanent es prorroguen fins a final de campanya les 

situacions d’acumulació de quota existents a data d’avui. Es decideix posposar 

el debat sobre el protocol d’acumulació de quotes per ser tractat amb detall en 

la propera reunió de la Comissió Tècnica. En aquesta reunió, que 

previsiblement tindrà lloc a finals de novembre, es detallaran els requisits 

necessaris per sol·licitar-la de manera temporal i on s’haurà d’especificar a) el 

període durant el qual es gaudirà de l’acumulació i b) el nombre de tripulants 

enrolats en l’embarcació.  

4- Adequació del Comitè de cogestió del Pla de gestió de la Sonsera. Possibilitat 

de resoldre per a la Constitució del Ple del “Comitè de Cogestió de la Modalitat 

de Sonsera”, d’acord amb el previst en el Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre 

el model de governança de la pesca professional a Catalunya. 

Acord: S’acorda adequar el Pla de Gestió de la Sonsera al Decret de 

Governança. En aquest sentit Jordi Rodon especifica l’estructura dels diferents 

òrgans que conformen el Comitè de cogestió del Pla de Gestió de la sonsera i el 

procediment a seguir per a la redacció del proper Pla de gestió de la sonsera. 

El sector pesquer comenta la recent creació de l’Associació de Sonsàires de 

Catalunya que agrupa als pescadors del sector de la sonsera, i la voluntat de 

que sigui aquest organismes el que decideixi els membres que conformaran la 

Comissió Tècnica de Comitè de cogestió.  

5- Torn obert de paraula. 

Entre altres temes, els representants de la sonsera sol·liciten la diversificació de 

la pesquera i per tant que les embarcacions que tenen el permís especial per a la 

pesca de sonso amb sonsera puguin, durant la veda del sonso, poder anar a les 

xarxes, als cadups, o altres arts autoritzats dins la llicència d’arts menors. Jordi 

Rodon comenta que aquesta circumstància pot crear conflicte dins del sector 

d’arts menors que no estiguin dins el cens de la sonsera i per tant s’hauria de 

valorar de forma objectiva per part de la Comissió Permanent en quines 
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condicions els pescadors de la sonsera podran anar a arts menors durant la 

veda del Sonso. 

Acord: S’acorda que serà durant la sessió de control de la Comissió Tècnica 

prevista per al mes de novembre que es tractarà aquest tema en base a les 

propostes que siguin presentades pels representants del sector. 
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Acta de la reunió (Data: 21/11/2018) 
 

Data:  21/11/2018                                                                              
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sonsera 

Hora inici: 16:00 Hora final: 18:40 

Lloc: - 

Assistentes: - 

 

Ordre del dia 

1. Panell de control 

2. Revisió, calendari i quotes 

3. Revisió d’acumulació de quotes per a la propera campanya. 

4. Presentació lectura de l’esborrany Resolució d’adequació de la Comissió 

del Pla de Gestió de la sonsera al Decret de Governança. 

5. Previsió i proposta de dedicació a activitats pesqueres durant el període 

de veda del sonso. 

Temes tractats 

1. Panell de control 

Tan la revisió de les captures com les actuacions d’inspecció no varn tenir 

cap tipús d’incident. Tot dintre de la normalitat. 

2. Revisió, calendari i quotes 

Es va acordar que el pont de la purísma sortirà a pescar el grup B, per 

equiparar els dies de pesca del grup A 

Última setmana abans de la veda sortiran a pescar totes les barques amb la 

meitat de la quota 

3. Revisió d’acumulació de quotes per a la propera campanya. 
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Tot i que el Ninu II és va oposar moltíssim… es va acordar que l’acumulació 

de la captura de dos barques en una de sola quedava sospesa perquè havia 

estat una excepció pels casos que es va necessitar. Si tornen a presentar-se 

casos d’exempció es tornaran a estudiar.  

4. Presentació lectura de l’esborrany Resolució d’adequació de la Comissió 

del Pla de Gestió de la sonsera al Decret de Governança. 

Enviaran l’esborrany, que va quedar així (més o menys): 

La Comissió Permanent ara es dirà Comissió Técnica 

La Comissió tindrà 5 àmbits: pescadors, científics, Generalitat, ( ONGs) 

WWF, Federacions. 

Cada àmbit pot tenir 1 o més membres, però mai el total de membres pot ser 

el doble dels àmbits, es a dir mai més de 10. 

Els Membres que hi ha: 1 de pescadors (associació de tots el pescadors de 

sonsera), 1 de científics (ICM), 1 de ONG ( WWF), 2 de federacions (Girona i 

Barcelana), 1 Generalitat, tot i que es va dir de dir a Madrid que entrin com a 

Membre. En total son 6 ( o 7) 

Cada Membre por tenir 1 ò 2 representants. 

En el cas del ICM els representants son: En Batis com a Cap de Departament 

i un científic. 

A l’hora de votar és 1 vot per Membre  

La secretaria de la Comissió és la Raquel del Rosal (substitueix al Jordi 

Rodón) 

La Presidència recau a l’àmbit dels pescadors. 

En cas d’empat en la votació, el vot de l’àmbit del President dirimeix. 

5. Previsió i proposta de dedicació a activitats pesqueres durant el període 

de veda del sonso. 
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Aquest punt va ser una bronca impressionant. No ho havia vist mai.  

A la reunió passada en Jordi Rodón va demanar que els pescador portessin 

una llista de  a que volien anar a pescar, o quina intenció tenien,. No ho van 

portar i la cosa es va embolicar molt. Mals entesos, interpretacions 

esbiaixades, falta de memòria...  

Al final es va quedar que li enviarien al Jordi la llista i ell la farà circular, 

com sempre, entre els membres de la Comissió Permanent.  
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Acta de la reunió (Data: 29/01/2019) 
 

Data:  29/01/2019                                                                              
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sonsera 

Hora inici: 16:00 Hora final: 19:00 

Lloc: Direcció General de Pesca i Afers Marítims (Av. Diagonal, 523-525) 

Assistentes: Àngela Seira, Jordi Rodon, Eva Visauta, Raquel del Rosal, Pilar Sánchez, 
paloma Martín,, José Luís García, Mauricio Pulido, Lluís Trias, Javier Pulido  

 

Ordre del dia 

1. Panell de Control. Revisió de les captures de llengüeta rossa i llengüeta 

blanca corresponent al període del 15 de desembre de 2018 i el 15 de 

gener de 2019. Resum de les actuacions d’inspecció dels darrers mesos.  

2.  Lectura de la “Resolució d’adequació del Comitè de Cogestió del Pla de 

Gestió de la Modalitat de la Sonsera al Decret 118/2018, de 19 de juny, 

sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya”, com 

a pas previ a la seva notificació als interessats i convocatòria de la sessió 

de constitució del nou Comitè de cogestió.  

3. Lectura de l’Acta de la reunió extraordinària d’arts menors de la 

Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols per motiu 

d’incorporació de determinades embarcacions de sonsera a les 

modalitats bàsiques d’arts menors. 
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Acta de la reunió (Data: 05/03/2019)                                                                               
 

Data: 05/03/2019                                                                               
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sonsera 

Hora inici: 16:30 Hora final: 18:30 

Lloc: Confraria de Pescadors Sant Elm d’Arenys de Mar 

Assistentes:  

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM): 

•Sergi Tudela Casanovas 

•Jordi Rodon Peris (secretari) 

•Eva Visauta Girbau 

•Raquel del Rosal Gutiérrez 

 

Per part del col·lectiu científic (ICM): 

•Pilar Sánchez Zalacaín 

•Montserrat Demestre Alted 

 

Per part de les entitats mediambientals i socials: 

•Raúl García (WWF) 

 

Per part del sector pesquer: 

•Javier Pulido Martínez 

•Lluís Trias Martín 

•Mauricio Pulido (observador) 

Ordre del dia 
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1.Presentació del programa de mostreig de sonso i altres espècies d’interès 

pesquer en el marc d’ICATMAR per part d’un investigador de l’ICM-CSIC 

responsable del projecte. 

2.Panell de Control 

•Revisió de les captures de llengüeta rossa i llengüeta blanca corresponent al 

període del 15 de gener fins el dia 28 de febrer de 2019 

•Resum de les actuacions d’inspecció dels darrers mesos. 

3.Quotes d’inici de campanya. Simultaneig amb la llengüeta blanca. 

4.Notificació de la data de convocatòria de la sessió de constitució del nou 

CCMS. 

5.Escrit de la Comissió Permanent en relació amb la instal·lació de biòtops a les 

platges d’Arenys de Mar. 

6.Precs i preguntes. 

Temes tractats 

1. Presentació del programa de mostreig de sonso i altres espècies d’interès 

pesquer en el marc d’ICATMAR 

L’Institut de Ciències del Mar fa una presentació de les iniciatives actuals de 

gestió pesquera. En un mapa presenta el mostreig que s’està portant a terme. 

Els objectius del programa de mostreig són:  

-Acabar d’establir i consolidar les mesures de gestió 

-Posar en comú tota l’experiència acumulada 

-Proporcionar coneixement al llarg de tota la costa catalana 

Les espècies que s’han escollit per fer el programa de mostreig són 8. D’una 

banda, les 7 més importants en termes econòmics: lluç, gamba, escamarlà, pop 

blanc, sardina, seitó i pop roquer. I de l’altra, el sonso. 
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S’ha fet una divisió territorial de Catalunya: Catalunya nord, Catalunya central 

i Catalunya sud. 

2. Panell de control 

a. El sector pesquer fa una revisió de les captures de llengüeta rossa i llengüeta 

blanca des de la setmana 1 (desembre) fins la setmana 9. L’embarcació Núria ha 

agafat un total de 234 kg de llengüeta rossa. Informen que l’embarcació 

Trasmallero no ha sortit cap dia. 

b. S’ha fet una única inspecció a Mercabarna i no s’ha detectat cap 

incompliment. El sector pesquer torna a insistir que els inspectors entrin a 

registrar les embarcacions i mirin tots els racons d’aquestes. Comenten que el 

primer dia de pesca del sonso van veure un pescador amb una galleda amb 6 kg 

de sonso, que no havia passat per llotja. La DGPAM es compromet a parlar amb 

el Cap del Servei de Control i Acció Marítims i que comencin ja les inspeccions. 

3. Quotes d’inici de campanya. Simultaneig amb la llengüeta blanca 

El sector pesquer informa que les dues primeres setmanes d’inici de la 

campanya de sonso podran sortir a pescar diàriament totes les embarcacions, és 

a dir, del 4 al 17 de març. A partir del 17 de març s’establirà un calendari de 

pesca de setmanes alternes. El sector pesquer es compromet a passar-nos el 

calendari. 

La campanya de sonso 2019 té una peculiaritat enguany i és que comença amb 

la presència de sonso gran i de petit. Per tant, la quota de sonso queda de la 

següent manera:  

Fins el dia 17 de març de 2019: 

a)Les embarcacions que duguin enrolats i presents a bord 2 tripulants tindran 

una quota de 270 kg/setmana de sonso gran i 116 kg/setmana de sonso petit. 

b)Les embarcacions que duguin enrolats i presents a bord 3 o més tripulants 

tindran una quota de 350 kg/setmana de sonso gran i 150 kg/setmana de sonso 

petit. 
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En ambdós casos els quilos de sonso petit en cas de no ser pescats es poden 

acumular als quilos de sonso gran. 

 A partir del dia 17 de març de 2019 i fins a final de la campanya: 

a)Les embarcacions que duguin enrolats i presents a bord 2 tripulants tindran 

una quota de 540 kg/setmana de sonso gran i 231 kg/setmana de sonso petit. 

b)Les embarcacions que duguin enrolats i presents a bord 3 o més tripulants 

tindran una quota de 700 kg/setmana de sonso gran i 300 kg/setmana de sonso 

petit.  

En ambdós casos els quilos de sonso petit en cas de no ser pescats, es poden 

acumular als quilos de sonso gran. 

El sector pesquer informa que la quota setmanal podrà ser distribuïda en parts 

iguals entre els 5 dies de la setmana o entre 4 dies. 

La quota de llengüeta blanca es fixa en 500 kg setmanals per embarcació. Es pot 

simultaniejar llengüeta blanca i sonso. I també la setmana que no es pesca sonso 

es pot pescar llengüeta blanca. 

La quota de llengüeta rossa es fixa en 450 kg mensuals per embarcació. 

El sector demana que en dies de mal temps o per dies de festa local que algunes 

embarcacions no puguin sortir, la quota d’aquestes es pugui agafar i repartir la 

quota entre tots. 

El sector torna a comentar que seria interessant buscar mercat fora de 

Catalunya per a la venda de sonso, per així pujar una mica el preu de mercat 

d’aquest. 

4. Notificació de la data de convocatòria de la sessió de constitució del nou 

CCMS 

S’acorda celebrar la sessió de constitució del nou Comitè de cogestió de la 

modalitat de la sonsera el proper 26 de març a les 16:00 hores a la sala de 

correus de la seu de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (Av. 

Diagonal, 523-525). 
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5. Escrit de la Comissió Permanent en relació amb la instal·lació de biòtops a les 

platges d’Arenys de Mar 

El director general de la DGPAM considera que s’ha de reconduir la situació 

per tal que l’Ajuntament d’Arenys de Mar s’avingui a reubicar els mòduls de 

abalisament de les zones de bany en una àrea on constitueixi un escull, 

eliminant l’obstacle que actualment constitueixen per a la pesca amb sonsera. 

S’acorda que l’escrit a enviar a l’ajuntament d’Arenys de Mar, exposi els 

problemes que la distribució actual dels mòduls ocasiona a la sonsera. Es fa 

lectura de l’escrit proposat per la secretaria i es fan algunes esmenes. 

 

*d’acord amb l’article 14 i 15 de l’Ordre AAM/87/2014, els desembarcaments de les captures de sonso es podran efectuar 
en qualsevol dels ports associats a les confraries de pescadors que disposin de permisos especials de pesca d’aquesta 
modalitat i que són els següents: Barcelona, Badalona, Arenys de Mar, Blanes, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i l’Estartit. 
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Acta de la reunió (Data: 26/03/2019)                                                                              
 

Data: 26/03/2019                                                                              
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sonsera 

Hora inici: 16:00 Hora final: 17:15 

Lloc: Sala de correus de la seu de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (Av. 
Diagonal, 523-525) 

Assistentes:  

Assistents (representants dels membres del Ple) 

•Sergi Tudela Casanovas. DGPAM  

•Jordi Rodon Peris. DGPAM  

•Antonio Marzoa Notlevsen. Federació Territorial de Confraries de Pescadors de 
Barcelona 

•Eusebi Esgleas Parés. Patró major de la CP de Blanes (en substitució del president la 
FTCP de Girona) 

•Pilar Sánchez Zalacaín. ICM 

•Montserrat Demestre Alted. ICM 

•José Luís García Varas. WWF 

•Lluís Trias Martín. Representant del sector de la sonsera a Girona 

•Javier Pulido Martínez. Representant del sector de la sonsera a Barcelona 

 

Secretària: Raquel del Rosal Gutiérrez 

 

Assistents com a observadors 

•Mauricio Pulido 

Antecedents 
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En data 26 d’abril de 2012 es constitueix el Comitè de Cogestió del Pla de Gestió 

de la Modalitat Artesanal de la Sonsera (CCPGS), format per representants del 

sector pesquer, científics de l’Institut de Ciències del Mar, representants de les 

organitzacions ecologistes no governamentals WWF i Greenpeace i per 

membres de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.  

Al juny de 2018 entra en vigor el Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model 

de governança de la pesca professional a Catalunya. Aquest Decret té per 

objecte establir el marc de governança de la gestió de les activitats vinculades a 

la pesca professional a Catalunya.  

En data 7 de febrer de 2019, el director general de Pesca i Afers Marítims signa 

la resolució d’adequació del Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la 

Modalitat Artesanal de la Sonsera al Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el 

model de governança de la pesca professional a Catalunya. 

D’aquesta manera s’ha iniciat el procediment d’adequació del Comitè de 

Cogestió del Pla de Gestió de la Modalitat Artesanal de la Sonsera, d’acord amb 

el previst a l’article 8.1 del Decret 118//2018, de 19 de juny. 

D’acord amb el previst a l’article 15.3 del Decret, el director general de Pesca i 

Afers Marítims ha procedit a convocar els membres que formen part del Ple del 

Comitè a la sessió de constitució del mateix dins dels 10 dies hàbils següents a 

comptar des de  la data de l’última notificació de la resolució d’inici del 

procediment d’adequació del Pla de gestió. La data escollida és el 26 de març de 

2019 i el lloc la seu de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a les 16:00 

hores. 

Ordre del dia 

1.Constitució del Comitè de Cogestió de la Modalitat de la Sonsera (CCMS). 

2.Nomenament del president del Ple que ho serà també del Comitè de Cogestió. 

3.Designació dels representants a la Comissió Tècnica (CT) del CCMS. 
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4.Proposta d’encàrrec a la CT de la revisió del Pla de Gestió de Modalitat de la 

Sonsera. 

5.Proposta, d’acord amb el previst a l’article 15.9 del Decret 118/2018, per a la 

invitació a l’assistència a les sessions del Ple de forma continuada a la Secretaria 

General de Pesca del Ministeri de Agricultura, Pesca i Alimentació. 

6.Precs i preguntes. 

Temes tractats 

Obre la sessió el director general de Pesca i Afers Marítims, explicant tots els 

comitès de cogestió que s’han creat basant-se en el Decret 118/2018, de 19 de 

juny. Informa que és una sessió protocol·lària per adequar el Comitè de 

Cogestió de la Modalitat de la Sonsera al Decret. 

En segon lloc, el cap de Servei de Recursos Marins fa una explicació de les 

funcions del president del Ple i del Comitè i informa que amb l’adequació del 

comitè és més fàcil el seu funcionament. Explica la composició del Ple i la 

Comissió Tècnica. 

A continuació es comenten els següents punts de l’ordre del dia: 

1. Constitució del Ple del Comitè de Cogestió 

Atenent a la Resolució referent a l’inici del procediment d’adequació del Comitè 

de Cogestió de 7 de febrer de 2019, la composició del Ple del comitè de cogestió 

estarà integrada pels membres i representants que es relacionen per a cadascun 

dels àmbits definits en les cinc lletres següents: 

a)Àmbit del sector de la sonsera vinculat al Pla. Inicialment aquest àmbit estarà 

format per un únic membre, l’Associació de Sonsaires  de Catalunya, amb els 

dos representants següents:  

I.Membre: Un pescador de l’Associació de Sonsaires de Catalunya afiliat a una 

confraria de la demarcació de Barcelona. 

A la sessió assisteixen els següents representants del sector pesquer:  
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JAVIER PULIDO MARTÍNEZ 

II.Membre: Un pescador de l’Associació de Sonsaires de Catalunya afiliat a una 

confraria de la demarcació de Girona. 

A la sessió assisteixen els següents representants del sector pesquer: 

LLUÍS TRIAS MARTÍN 

b)Àmbit de les confraries de pescadors i les seves federacions. Aquest àmbit 

estarà format per dos membres: 

I.Membre: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona que 

estarà representada pel seu president/a. 

A la sessió assisteix el patró major de la CP de Blanes: 

EUSEBI ESGLEAS PARÉS 

II.Membre: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona que 

estarà representada pel seu president/a. 

A la sessió assisteixen els següents representants: 

ANTONI MARZOA NOTLEVSEN 

c)Àmbit col·lectiu científic. Aquest àmbit estarà integrat inicialment per un únic 

membre: 

L’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC). Representat pel 

director del Departament de Recursos Marins Renovables i per un dels 

investigadors/es del mateix departament. 

A la sessió assisteixen els següents representants: 

MONTSERRAT DEMESTRE ALTED 

PILAR SÁNCHEZ ZALACAÍN 

d)Àmbit de les entitats mediambientals i socials. Inicialment estarà integrat per 

un únic membre: 
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World Wildlife Fund. 

A la sessió assisteix el següent representant: 

JOSÉ LUÍS GARCÍA VARAS 

e)La Direcció General de Pesca i Afers Marítims, com a cinquè àmbit, estarà 

representada per les persones titulars de la Direcció General de Pesca i Afers 

Marítims i del Servei de Recursos Marins. 

A la sessió assisteixen els següents representants: 

SERGI TUDELA CASANOVAS 

JORDI RODON PERIS 

D’acord amb l’article 15.4 del Decret 118/2018, de 19 de juny, en la sessió de 

constitució han de ser presents dos terços del nombre total de membres del ple, 

amb un mínim d’una persona per membre. Un cop comprovada la 

representació d’un mínim dels 2/3 del membres, es declara legalment constituït 

el Ple del Comitè de Cogestió de la Modalitat de la Sonsera amb la 

representació del 100% dels seus membres. 

L’Eusebi Esgleas, patró major de la Confraria de Pescadors de Blanes, pregunta 

perquè no hi ha la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors al 

Ple del Comitè de Cogestió de la Modalitat de la Sonsera, ja que podria 

potenciar la federació formar part del comitè. El director general de la DGPAM 

diu que tindria sentit, ja que afecta dos àmbits, Girona i Barcelona. S’acorda, per 

tant, que formi part del Ple. 

2. Nomenament del president del Ple i del Comitè de Cogestió 

Un cop constituït el Ple i d’acord amb el previst a l’article 15.4 lletra “a” es 

procedeix al nomenament del president del Ple, que ho és, a més, del Comitè de 

Cogestió. 

Es proposa per unanimitat que el president del Ple sigui el Javier Pulido 

Martínez, afiliat a la Confraria de Pescadors de Sant Elm d’Arenys de Mar. 
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3. Composició de la Comissió Tècnica 

La comissió tècnica continuarà sent la mateixa que hi havia abans de 

l’adequació del comitè de cogestió al Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el 

model de governança de la pesca professional a Catalunya.  

La composició de la comissió tècnica serà la següent: 

- Col·lectiu científic: Montserrat Demestre i Pilar Sánchez (ICM) 

- Entitats mediambientals i socials: José Luís García Varas (WWF) 

- Sector pesquer: Lluís Trias (representant del sector de la sonsera a 

Girona) i Javier Pulido (representant del sector de la sonsera a 

Barcelona). 

- DGPAM: Jordi Rodon (Cap del Servei de Recursos Marins) i Eva Visauta 

(Tècnica de la Secció de Gestió de la Pesca i el Marisqueig) 

Actuarà com a secretària de la Comissió Tècnica la cap de la Secció de Gestió de 

la Pesca i el Marisqueig. 

4. Proposta d’encàrrec a la Comissió Tècnica de la revisió del Pla de gestió de la 

Modalitat de la Sonsera. 

S’encarrega a la Comissió Tècnica que faci una revisió del Pla per modificar 

aspectes que no acaben de funcionar bé.  

5. Proposta per a la invitació de forma permanent a les sessions del Ple a la 

Secretaria General de Pesca 

Es proposa convidar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri 

d’Agricultura, Pesca i Alimentació a les sessions del Ple de manera permanent. 

En aquest sentit, el José Luís de WWF opina que se’ls hi hauria d’oferir 

connexió per videoconferència. 

6. Precs i preguntes 

El sector pesquer proposa augmentar la quota de sonso petit, que està establerta 

en 60 kg, a 80 kg diaris. Tots els membres la Comissió Tècnica hi estan d’acord. 
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Es demana poder fer una substitució de l’embarcació Ninu III per l’embarcació 

Elisa, degut a una avaria. La Comissió Tècnica també hi està d’acord, sempre i 

quan s’informi de la temporalitat de la substitució. 
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Acta de la reunió (Data: 30/04/2019)                                                                                
 

Data: 30/4/2019                                                                                
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sonsera 

Hora inici: 16:00 Hora final: 18:45 

Lloc: Sala de Correus de la seu de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (Av. 
Diagonal, 523-525) 

Assistentes:  

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM): 

•Jordi Rodon Peris  

•Àngela Seira Sanmartín 

•Raquel del Rosal Gutiérrez (secretària) 

 

Per part del col·lectiu científic (ICM): 

•Pilar Sánchez Zalacaín 

•Montserrat Demestre Alted 

 

Per part de les entitats mediambientals i socials: 

•José Luís García Varas (WWF) 

 

Per part del sector pesquer: 

•Javier Pulido Martínez 

•Lluís Trias Martín 

•Toni Navarro 

Ordre del dia 

 1.Panell de control 
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•Revisió de les captures de sonso i llengüeta (rossa i blanca) durant els mesos 

de març i abril de 2019. 

•Resum de les actuacions d’inspecció dels darrers mesos. 

2.Revisió del Pla de gestió 

3.Altres qüestions que siguin proposades per les parts abans o durant la reunió. 

Temes tractats 

1. Panell de control 

a. El sector pesquer no ha pogut aportar les dades de captures de sonso i 

llengüeta, ja que no han tingut marge de temps per preparar-ho. En aquest 

sentit demanen que millor que les reunions siguin a principis de mes per poder 

fer el recompte de tot el mes. 

Informen que les primeres setmanes de campanya gairebé tothom va assolir les 

quotes fixades. Les dues darreres setmanes, però, la majoria no les han assolit. 

Informen, també, que han arribat a l’acord de tornar a tenir una única quota de 

sonso i, per tant, no diferenciar entre sonso gran i sonso petit. Aquesta serà de 

650 kg setmanals. A partir de la setmana del 13 de maig, el primer grup 

començarà a aplicar aquesta nova quota durant 15 dies. Passats aquests 15 dies, 

la quota s’establirà en 1.250 kg setmanals (a partir del 27 de maig), en principi 

durant 15 dies i després encara es desconeix si es tornarà a establir una nova 

quota. 

Per últim, demanen que s’incorporin en les notes de venda del sonso la 

possibilitat de dos calibres de forma que es puguin diferenciar les vendes de 

sonso gran i sonso petit. Aquesta és l’única manera de poder controlar les 

descàrregues d’una i de l’altra mida. Des de la DGPAM es comenta que 

s’informarà a la Unitat de Comercialització per valorar la viabilitat de la 

proposta. 

b. S’han fet un total de 31 inspeccions a la demarcació de Barcelona. 

•Inspeccions en l’àmbit de la comercialització: 5 en total 
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-3 inspeccions a majoristes de Mercabarna 

-2 inspeccions a un camió a Arenys de Mar 

•Inspeccions en l’àmbit de la pesca: 26 en total 

-24 inspeccions al port pesquer d’Arenys de Mar sobre desembarcament de 

sonsaires 

-2 inspeccions al port pesquer de Calella sobre desembarcament de sonsaires 

En totes aquestes inspeccions no s’ha detectat cap incompliment. 

 

2. Revisió del Pla de gestió 

Es fa una revisió de les propostes de modificació del Pla de gestió i punts a 

resoldre:  

-Gestió del cens. Es comenta que s’hauria d’incloure que quan un pescador 

tingui una malaltia, es pugui passar la llicència  a un altre, sempre a través del 

comitè de cogestió. 

-Criteris per a l’establiment de punts de referència. Es comenta que s’haurien de 

modificar. 

-Possibilitat de compartir quotes. Aquest punt s’hauria de tornar a redactar i 

s’hauria d’afegir que es puguin associar embarcacions de diferents ports. 

-Modificació del calendari d’embarcacions autoritzades. S’hauria d’autoritzar 

un canvi de calendari entre embarcacions de diferents ports.  

-Ports de descàrrega autoritzats. Es comenta que s’hauria de poder 

comercialitzar el sonso en un port diferent al de la base de l’embarcació. 

-Transbordament de sonso viu al mar per a la seva utilització com a esquer viu. 

Està prohibit pel reglament de control i, per tant, s’haurà de modificar aquest 

punt. 
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Des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims es demana al sector 

pesquer que vagin treballant els diferents punts del pla de gestió per a la 

propera reunió. 

El sector pesquer proposa incloure la morulla (Pseudoaphya ferreri) per poder-

la incorporar com a espècie objectiu de la sonsera en el Pla de gestió. Es 

comprometen a portar mostres de morulla a la propera reunió per demostrar 

que sí que hi ha. Des de la DGPAM se’ls informa que la morulla no es va poder 

incloure en el Pla perquè durant el mostreig científic previ al pla no va 

aparèixer en cap dels mostrejos.  

3. Altres qüestions que siguin proposades per les parts abans o després de la 

reunió 

- El Javier Pulido ens informa que l’ajuntament d’Arenys de Mar al final de la 

temporada retirarà els biòtops instal·lats. Tot i així, aquest any no estan anant a 

pescar a aquella zona pel perill que comporten aquests biòtops per a les 

embarcacions i els arts.  

- El Javier Pulido comenta que existeix el “Manifest per un pacte pel litoral del 

Maresme” i proposa que el Comitè de Cogestió de la Modalitat de la Sonsera 

s’hi adhereixi. Es compromet a enviar a la resta del comitè informació sobre 

l’esmentat manifest.  

Dins d’aquest context s’acorda convidar a la propera reunió a l’Antoni Marzoa, 

president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona, i 

el Joan Ylla, cap del Servei de Control i Acció Marítima, per tractar el tema de 

regeneració de platges. 

- El sector pesquer ens informa, pel que fa al contenciós amb el Xavier Pou, que 

recolzarà a l’administració. Volen que es compleixi aquesta sanció pel correcte 

funcionament del comitè. 

- El Toni Navarro de l’embarcació Nova Sant Joan, amb port base a Blanes, 

sol·licita una acumulació de quota, ja que ha tingut una avaria a l’esmentada 

embarcació. A l’altre embarcació que té portarà el total de tripulants de les dues 

embarcacions. Des de la comissió tècnica se li demana que sol·liciti al taller la 
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previsió de temps que trigarà en arreglar-la i ens informi. S’acorda que es 

tornarà a tractar a la propera reunió de la comissió tècnica. 

Pròxima agenda 

S’acorda que la propera reunió sigui el 6 de juny de 2019. 
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Acta de la reunió (Data: 06/06/2019)                                                                               
 

Data: 06/06/2019                                                                               
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sonsera 

Hora inici: 16:00 Hora final: 18:50 

Lloc: Sala de Correus de la seu de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (Av. 
Diagonal, 523-525) 

Assistentes:  

 

Ordre del dia 

1.Panell de control 

•Revisió de les captures de sonso del mes de maig de 2019 

•Resum de les actuacions d’inspecció dels darrers mesos. 

2.Problemàtica del litoral del Maresme. Regeneració de platges. 

3.Revisió dels diferents punts del pla de gestió treballats pel sector pesquer. 

4.Proposta d’incloure la morulla com a espècie objectiu de la sonsera per part 

del sector pesquer. Mostres de l’esmentada espècie. 

5.Previsió de temps per reparar l’embarcació Nova Sant Joan. 

6.Altres qüestions que siguin proposades per les parts abans o durant la reunió. 

Temes tractats 

1. Panell de control 

a)Revisió de les captures de sonso del mes de maig de 2019 

El sector pesquer informa que de moment no pujarà la quota, tal i com s’havia 

informat a la darrera reunió de la Comissió Tècnica (s’havia acordat establir-la 

en 1.250 kg setmanals). Informen que sí que tenen pensat pujar la quota la 
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quinzena del 10 al 21 de juny, però no especifiquen la quantitat. Consideren que 

s’ha de pujar la quota del sonso molt més per poder arribar a exportar-lo fora 

de Catalunya. 

El sector pesquer torna a insistir que és molt important que s’incorporin a les 

notes de venda del sonso dos calibres de forma que es puguin diferenciar les 

vendes de sonso gran i sonso petit, principalment als mesos de març i abril. 

Això comportaria l’existència durant aquests mesos de dues quotes 

diferenciades. 

El sector científic comenta que potser s’hauria de començar a fer veda a 

principis de desembre, ja que el sonso es reprodueix sobretot al gener. 

b)S’han fet un total de 17 actuacions d’inspecció: 

•Demarcació de Barcelona: 15 actuacions d’inspecció en l’àmbit de la pesca, 

concretament al port pesquer d’Arenys de Mar sobre desembarcament de 

sonsaires. 

•Demarcació de Girona: 2 actuacions d’inspecció en l’àmbit de la pesca, 

concretament al port pesquer de Sant Feliu de Guíxols sobre desembarcament 

de sonsaires. 

En totes aquestes inspeccions no s’ha detectat cap incompliment. 

2. Problemàtica del litoral del Maresme. Regeneració de platges 

El cap del Servei de Control i Acció Marítima informa que al setembre de 2018 

va haver-hi una petició del Ministeri per regenerar les platges entre Premià de 

Mar i el Masnou. Des de l’esmentat servei es va fer un informe desfavorable, 

que no és vinculant, a excepció que s’incorporessin determinades 

consideracions i s’establissin mesures compensatòries:  

•Preveure mecanismes de comunicació i informació al sector pesquer de la 

zona. 

•Valorar el que costaria el bypass de sorres de llevant a Premià de Mar. 

•Compensació econòmica al sector pesquer. 
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•Estudi de caracterització de la fauna bentònica i demersal del litoral del 

Maresme, l’avaluació del seu potencial aprofitament pel sector pesquer 

professional i anàlisi de la recuperació del banc natural de petxina lluent a 

través de repoblacions. Aquest estudi haurà d’estar pactat entre administració, 

científics i sector pesquer. 

3.Revisió dels diferents punts del pla del gestió treballats pel sector pesquer 

Aquest punt de l’ordre del dia no es tracta a la reunió, ja que el sector pesquer 

no ha pogut treballar-hi en el tema. 

4.Proposta d’incloure la morulla com a espècie objectiu de la sonsera per part 

del sector pesquer. Mostres de l’esmentada espècie. 

El sector pesquer informa que la morulla es pot trobar del novembre al febrer. 

No obstant, el mes que hi ha més abundància és el desembre. És una espècie 

que es troba a més fondària que el sonso, a partir dels 10-15 metres de 

profunditat. 

Donat l’interès del sector pesquer en poder-la pescar es considera important 

preveure seguiments de la morulla. Els científics demanen mostres regulars, és 

a dir, cada 15 dies. 

5.Previsió de temps per reparar l’embarcació Nova Sant Joan 

S’acorda donar 15 dies més al Toni Navarro per reparar la seva embarcació 

Nova Sant Joan, amb port base a Blanes. 
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Acta de la reunió (Data: 23/07/2019)                                                                                
 

Data: 23/07/2019                                                                                
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sonsera 

Hora inici: 16:00 Hora final: 18:00 

Lloc: Sala de Formació de la seu de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (C/ 
Dr. Roux, 80) 

Assistentes:  

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM): 

•Jordi Rodon Peris  

•Àngela Seira Sanmartín 

•Eva Visauta Girbau 

•Raquel del Rosal Gutiérrez (secretària) 

 

Per part del col·lectiu científic (ICM): 

•Montserrat Demestre Alted 

 

Per part de les entitats mediambientals i socials: 

•Miguel Gómez (WWF) 

 

Per part del sector pesquer: 

•Javier Pulido Martínez 

•Lluís Trias Martín 

•Mauricio Pulido (observador) 

•Rafael Carbonell (observador) 

Ordre del dia 
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1.Panell de control  

a)Revisió de les captures de sonso del mes de juny de 2019 

b)Resum de les actuacions d’inspecció dels darrers mesos. 

2.Sistema de votació de quotes del sector 

3.Proposta de publicació de l’ordre del pla de gestió d’aigües exteriors. 

4.Fondeig permanent dels morts de subjecció de les balises de delimitació de la 

zona de bany. Danys produïts. 

5.Valoració per part de la Comissió Tècnica de la sanció a l’embarcació Cris-U 

per la venda de sonso fora de llotja. 

6.Calendarització de la modificació del pla de gestió. 

7.Altres qüestions que siguin proposades per les parts abans o durant la reunió 

Temes tractats 

1. Panell de control 

a)Revisió de les captures de sonso del mes de juny de 2019 

Durant el mes de juny la quota total de captures ha sigut de 31.881,78 quilos i la 

quota estimada era de 32.485 quilos, per tant, s’ha assolit en un 98,14%. 

No hi ha hagut cap incidència de que algú hagi superat la quota establerta. 

La quinzena del 10 al 21 de juny la quota es va establir en 130 kg/dia per a 

embarcacions de 3 tripulants i la quinzena del 24 de juny al 5 de juliol la quota 

va pujar a 160 kg/dia. Des del 8 de juliol la quota s’ha pujat a 200 kg/dia per a 

embarcacions de 3 tripulants. 

b)S’han fet un total de 16 actuacions d’inspecció. Totes a la demarcació de 

Barcelona: 

•Inspeccions en l’àmbit de la pesca: en total 13 

-1 inspecció al port pesquer de Badalona sobre desembarcament de sonsaires 
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-12 inspeccions al port pesquer d’Arenys de Mar sobre desembarcament de 

sonsaires 

•Inspeccions en l’àmbit de la comercialització: en total 2 

-2 inspeccions a majoristes de Mercabarna 

•Inspeccions en l’àmbit del transport: en total 1 

-1 inspecció durant el transport al port pesquer d’Arenys de Mar (controlats 9 

quilograms de sonso) 

En un dels controls realitzats es van detectar irregularitats. Durant una 

inspecció del dia 21 de juny de 2019 es va aixecar acta a l’interceptar dins del 

port pesquer d’Arenys de Mar un vehicle transportant 9 kg de sonso sense 

documentació i amb procedència d’una embarcació professional. 

A la resta de controls realitzats no s’ha detectat cap incompliment. 

Pel que fa a les inspeccions, el sector pesquer demana inspecció amb més 

freqüència a la província de Girona, ja que hi ha una embarcació que ven sonso 

fora de llotja cada dia. 

2. Sistema de votació de quotes del sector 

Una vegada exposat el tema sobre el sistema de votació de quotes del sector 

pesquer, s’acorda que serà el propi sector qui establirà com s’ha de procedir a 

votar. 

3.Proposta de publicació de l’ordre del pla de gestió d’aigües exteriors 

Es comenta que donat que la pesca amb sonsera es realitza en aigües exteriors, 

s’hauria de publicar l’ordre del pla de gestió d’aigües exteriors. 

S’acorda trametre al Ministeri la proposta de publicar aquesta ordre. 

4.Fondeig permanent dels morts de subjecció de les balises de delimitació de la 

zona de bany. Danys produïts 



Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 

405 
 

Javier Pulido torna a comentar el tema del fondeig permanent dels morts de 

subjecció de delimitació de la zona de bany, ja que un dels morts fondejats a la 

zona d’Arenys de Mar va produir danys fa uns dies en unes de les 

embarcacions que es dediquen a la pesca de sonso. En aquest sentit, proposa 

enviar una carta a Capitania Marítima, per sol·licitar la retirada d’aquests quan 

s’acabi la temporada de bany. S’ofereix a fer un escrit perquè es pugui enviar 

des del Comitè de Cogestió de la Modalitat de la Sonsera. 

5.Valoració per part de la Comissió Tècnica de la sanció a l’embarcació Cris-U 

per la venda de sonso fora de llotja 

S’acorda sancionar l’embarcació Cris-U amb la suspensió d’un mes sense poder 

pescar sonso, degut als 9 kg de sonso que no va passar per llotja.  

6.Calendarització de la modificació del pla de gestió. 

Es torna a demanar al sector pesquer que treballi en la proposta de 

modificacions del pla de gestió, ja que des de la Comissió Europea han sol·licitat 

aquestes modificacions. 
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Acta de la reunió (Data: 26/09/2019)                                                                            
 

Data: 26/09/2019                                                                            
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sonsera 

Hora inici: 16:00 Hora final: 17:40 

Lloc: Sala de Formació de la seu de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (C/ 
Dr. Roux, 80) 

Assistentes:  

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM): 

•Jordi Rodon Peris  

•Raquel del Rosal Gutiérrez (secretària) 

 

Per part del col·lectiu científic (ICM): 

•Pilar Sánchez Zalacaín 

 

Per part del sector pesquer: 

•Mauricio Pulido (observador) 

Ordre del dia 

1.Panell de control 

a)Revisió de les captures de sonso dels mesos de juliol i agost de 2019 

b)Resum de les actuacions d’inspecció dels darrers mesos 

2.Estat de l’escrit de Capitania Marítima en relació amb el fondeig permanent 

dels morts de subjecció de les balises de delimitació de la zona de bany. 

3.Modificació del pla de gestió. El sector pesquer hauria de presentar una 

proposta de modificacions dels apartats del punt 4 (s’adjunta el document). 

4.Presentació del 1r Fòrum de Cogestió Pesquera de Catalunya. 
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5.Altres qüestions que siguin proposades per les parts abans o durant la reunió 

Temes tractats 

1. Panell de control 

a)Revisió de les captures de sonso dels mesos de juliol i agost de 2019 

Durant el mes de juliol la quota estimada era de 51 tones i, finalment, la quota 

total de captures ha estat de 53 tones. Per tant, s’han agafat dues tones de més. 

Hi ha hagut excessos en les captures setmanals d’acord amb els criteris 

d’acumulació i percentatge màxim del 10%. 

Durant el mes d’agost la quota estimada era de 51.248 quilos i la quota total de 

captures ha estat de 51.268,89 quilos.  

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims proposa que es reuneixi 

l’Associació de Sonsaires per parlar de la compensació que s’hauria de fer per 

excedir la quota i tractar el tema també dels que encara no han assolit la quota 

per mal temps. Proposa, també, que a la propera reunió s’incloguin en l’ordre 

del dia les mesures a aplicar a les embarcacions que han excedit la quota 

estimada per compensar els quilos que han agafat de més.  

b)S’han fet un total de 29 actuacions d’inspecció en l’àmbit de la pesca a la 

demarcació de Barcelona. Totes al port pesquer d’Arenys de Mar sobre 

desembarcament de sonsaires. 

En tots els controls realitzats no s’ha detectat cap incompliment. 

Els punts 2 i 3 no es tracten i s’acorda que aquests seran comentats a la propera 

reunió. 

4.Presentació del 1r Fòrum de Cogestió Pesquera de Catalunya 

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims exposa com serà el 1r Fòrum de 

Cogestió Pesquera de Catalunya. El sector pesquer tindrà un paper important 

en aquest, ja que els presidents dels comitès de cogestió creats fins a la data 

exposaran els aspectes més rellevants d’aquests.  
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Hi haurà també la presentació de l’Institut Català de Recerca per a la 

Governança del Mar (ICATMAR) i l’assessorament als Plans de Gestió. 
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2. Comité de cogestió del pla de gestió del peix blau de l'Empordà nord  

Acta de la reunió (Data: 09/11/2018) 
 

Data: 09/11/2018 
Assumpte: Comité de cogestió del pla de 
gestió del peix blau de l'Empordà nord 

Hora inici: 10:30 Hora final: 14:00 

Lloc: Confraria de Pescadors de l'Escala 

Assistentes: Lluís Sureda, Marta Coll, Lydia Chaparro, Jordi Rodón, Lucía Martínez 

 

Ordre del dia 

Reunió prèvia de la Comissió tècnica del Pla de gestió del Peix Blau al Golf de 

Roses.  
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Acta de la reunió (Data: 25/01/2019) 
 

Data: 25/01/2019 
Assumpte: Comité de cogestió del pla de 
gestió del peix blau de l'Empordà nord 

Hora inici: 10:30 Hora final: 13:00 

Lloc: Confraria de Pescadors de l'Escala 

Assistentes:  

Membres del Ple convocats 

• Sergi Tudela. DGPAM 

• Jordi Rodon. DGPAM 

• Jose Leal. Sector d’encerclament CP Roses 

• Lluís Sureda. Sector d’encerclament CP l’Escala 

• Roser Güell. CP l’Escala 

• Antoni Albalat. CP Palamós 

• Antoni Abad. CP Roses i Federació territorial de CP de Girona 

• Trinidad Agúndez. Federació territorial de CP de Girona 

• Joan B. Company. ICM-CSIC 

• Marta Coll. ICM-CSIC 

• Lydia Chaparro. Fundació ENT 

• Lucía Martínez. DGPAM. Actuant com a secretària del Comitè de Cogestió 

Altres assistents 

• La Directora dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació a Girona, la Cap de Secció de Recursos Marins de la DGPAM i 

els patrons de les embarcacions d’encerclament de les CP de Roses i l’Escala. 
 

Ordre del dia 

1.Revisió de la composició del Ple del Comitè de Cogestió del Pla de Gestió del 

peix blau al Golf de Roses i la Badia de Pals. 

2.Recompte d’assistents per a la constitució del Ple del Comitè de Cogestió del 

Pla de Gestió del peix blau al Golf de Roses i la Badia de Pals. 



Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 

411 
 

3.Nomenament de la presidència del Ple, que ho serà també del Comitè de 

Cogestió. 

4.Nomenament de les persones representants que constituiran la Comissió 

Tècnica, responsables en primera instància de l’elaboració del Pla de Gestió. 

5.Convocatòria de la primera sessió de treball de la Comissió Tècnica. 

6.Precs i preguntes. 

Temes tractats 

Obre la sessió el Director General de Pesca i Afers Marítims exposant les 

característiques de la pesquera de peix blau dins les aigües interiors de 

l’Empordà nord i explicant el model català de gestió pesquera, basat en plans de 

gestió i règims de cogestió. 

Es continua amb l’ordre del dia previst. 

Revisió de la composició del Ple del Comitè de Cogestió del Pla de Gestió del 

peix blau al Golf de Roses i la Badia de Pals. 

Es designen els representants del Ple que són els que consten al llistat de 

membres del Ple convocats de la present acta. 

Recompte d’assistents per a la constitució del Ple del Comitè de Cogestió del 

Pla de Gestió del peix blau al Golf de Roses i la Badia de Pals. 

Assisteix el 100% dels àmbits i membres del Ple i, per tant, es constitueix el 

Comitè de Cogestió. 

Nomenament de la presidència del Ple, que ho serà també del Comitè de 

Cogestió. 

Es decideix establir una presidència de caràcter rotatori entre el Sr. Lluís Sureda 

i el Sr. Jose Leal, ambdós representants del sector d’encerclament. Es el Sr. Lluís 

Sureda el que començarà el torn de presidència. 
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Nomenament de les persones representants que constituiran la Comissió 

Tècnica (CT), responsables en primera instància de l’elaboració del Pla de 

Gestió. 

Es nomenen les següents persones representants de la Comissió Tècnica: 

•Sector d’encerclament: Jose Leal (Roses) i Lluís Sureda (L’Escala) 

•Científics: Marta Coll (ICM-CSIC) i Ana Sabates (ICM-CSIC) 

•Protecció del medi ambient: Lydia Chaparro (Fundació ENT) 

•Administració: Jordi Rodon (Servei de Recursos Marins. DGPAM) i Itziar 

Segarra (Servei de Foment d’Estructures Pesqueres. DGPAM). 

Convocatòria de la primera sessió de treball de la Comissió Tècnica (CT). 

S’acorda que les reunions es celebraran en divendres, en horari de matí, per 

afavorir l’assistència del sector. 

Es proposa el dia 8 de febrer per a la primera sessió de treball de la Comissió 

Tècnica.  

Precs i preguntes. 

El sector d’encerclament present acorda, amb els científics encarregats del 

seguiment, que es millorarà la col·laboració, subministrant la mostra mensual 

de peix requerida, facilitant l’embarcament trimestral d’un científic a una de les 

barques del Pla i omplint les llibretes que es repartiran entres les barques.  

S’acorda incorporar a la primera reunió de la CT un punt de discussió sobre el 

possible establiment de límits d’intensitat lumínica dins l’àmbit del Pla.  

Es dona per finalitzada la reunió a les 12:05 i s’aixeca la sessió, de la qual, com a 

secretaria, estenc aquesta acta. 
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Acta de la reunió (Data: 08/02/2019) 
 

Data: 08/02/2019 
Assumpte: Comité de cogestió del pla de 
gestió del peix blau de l'Empordà nord 

Hora inici: 10:30 Hora final: 13:30 

Lloc: Confraria de Pescadors de l'Escala 

Assistentes:  

Membres de la Comissió Tècnica  

•Lluís Sureda. Encerclament CP l’Escala 

•José Leal. Encerclament CP Roses 

•Marta Coll. ICM-CSIC 

•Lydia Chaparro. Fundació ENT 

•Jordi Rodon. DGPAM 

•Itziar Segarra. DGPAM 

•Raquel del Rosal (secretària suplent) 

Assistents com a observadors 

•Xavier Fàbregas. Encerclament CP l’Escala 

•Miguel Ángel Pereira. Encerclament CP Roses 

•Pedro Fernández. CP Roses 

Assistents com a espectadors 

•Trinidad Agúndez (secretària FTCP Girona) 

•Carmelo Martínez (Comissió encerclament Girona) 

Assistents de l’IRTA (presentació projecte valorització peix blau) 

•Elsa Lloret 

•Brigitte Martínez 
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Ordre del dia 

1. Presentació del projecte “Valorització del peix blau per a la millora de la 

competitivitat del sector pesquer”. IRTA. 

2. Revisió de l’articulat de l’esborrany del Pla de gestió. 

3. Resultats del projecte “Disseny d’un sistema estàndard d’il·luminació 

autònom mitjançant tecnologia LED“ i proposta de regulació de la llum 

dins l’àmbit del Pla. 

4. Altres qüestions que siguin proposades per les parts. 

Temes tractats 

Propostes i acords assolits 

Abans de començar amb l’ordre del dia, José Leal manifesta el seu interès 

perquè puguin assistir a les sessions de la Comissió Tècnica representants de la 

part social de cada confraria. La DGPAM informa que la Comissió Tècnica 

només pot tenir 8 membres, però que poden venir sempre a les sessions de 

treball en qualitat d’observadors o espectadors. 

Acord: S’acorda afegir al grup de whatsapp del Pla de gestió del peix blau dos 

representants de la part social de les CP de l’Escala i Roses i que puguin venir a 

les reunions encara que no tinguin vot, a petició del sector pesquer. 

Miguel Ángel Pereira, pescador de la Confraria de Pescadors de Roses, 

manifesta el seu desacord amb la presència de només armadors al Comitè de 

Cogestió del Pla de gestió del peix blau de l’Empordà Nord. La DGPAM 

informa que pot assistir sempre a les sessions de treball de la Comissió Tècnica 

en qualitat d’observador. 

1. Presentació del projecte “Valorització del peix blau per a la millora de la 

competitivitat del sector pesquer”. IRTA. 

L’objectiu del projecte és augmentar i millorar la competitivitat de la pesca de 

peix blau mitjançant el desenvolupament de nous productes amb matèria 

primera provinent de la primera venda a la llotja. L’àmbit del projecte és la 

Costa Brava. 
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El projecte té dues fases: 

-Fase 1. Diagnòstic i situació de partida. Aquesta fase es caracteritza per la 

recollida d’informació, la caracterització d’espècies i la identificació i selecció 

d’empreses transformadores. 

-Fase 2. Desenvolupament de nous productes. Aquesta fase es caracteritza per 

la generació d’idees de nous productes i l’obtenció de nous productes. 

La data d’inici és l’1 de maig de 2019 i la data de finalització el 15 de setembre 

de 2019. 

L’IRTA comenta que hi ha coses molt interessants a fer amb el peix blau, però 

que s’han de generar noves idees per aconseguir un producte que agradi. 

2.Revisió de l’articulat de l’esborrany del Pla de gestió. 

José Leal, armador de la Confraria de Pescadors de Roses, proposa que les 

vendes de peix blau es facin 15 dies a la CP de Roses i 15 dies a la de l’Escala. 

Lluís Sureda comenta que en el cas que es fes hauria de fer-se de manera 

proporcional, ja que són cinc embarcacions a l’Escala i dues a Roses. Afegeix 

que el que s’hauria de fer és compensar a la CP de Roses a nivell econòmic. 

Sorgeixen diferents opcions per poder compensar el sector pesquer de la CP 

Roses, ja que la seva jornada laboral es fa més llarga quan han de descarregar al 

port de l’Escala i han de tenir un volum mínim per assegurar la compra i un 

bon preu. Finalment, no hi ha cap acord. 

El sector pesquer manifesta que es ven a millor preu a l’Escala pel fet que són 

més embarcacions. 

La DGPAM comenta que s’hauria de comprovar si es ven al mateix preu a 

Roses que a l’Escala i fer una comercialització conjunta per tal de decidir quan 

s’ha de vendre a l’Escala i quan a Roses. 

3.Resultats del projecte “Disseny d’un sistema estàndard d’il·luminació 

autònom mitjançant tecnologia LED“ i proposta de regulació de la llum dins 

l’àmbit del Pla. 
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Lluís Sureda comenta que no han funcionat correctament uns leds i, per tant, no 

es pot donar cap resultat. Tampoc es debat cap proposta de regulació de la llum 

dins l’àmbit del Pla. 

4.Altres qüestions que siguin proposades per les parts. 

Marta Coll fa una explicació del seguiment que s’està fent des de l’ICM del peix 

blau i el que volen fer properament. 

Manifesta al sector pesquer que per donar suport al Pla de gestió del peix blau 

necessita la seva col·laboració. Demana en aquest sentit el següent: 

-Les coordenades exactes d’on procedeix el peix que han agafat. Demana també 

el màxim de dades que puguin recollir dels peixos. 

-Mostres de peix mensual. 

-Embarcaments diferents dies per al mostreig. 

El sector pesquer es compromet a facilitar-li totes aquestes dades i els 

embarcaments. 
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Acta de la reunió (Data: 29/03/2019) 
 

Data: 29/03/2019 
Assumpte: Comité de cogestió del pla de 
gestió del peix blau de l'Empordà nord 

Hora inici: 10:30 Hora final: 13:30 

Lloc: Confraria de Pescadors de l'Escala 

Assistentes: Lluís Sureda, Joan B. Company, Anabel Colmenero, Lydia Chaparro, 
Jordi Rodón, Itziar Segarra, Lucía Martínez 

 

Ordre del dia 

1. Tancar temes tractas en la reunió anterior (comercialització). 

2. Revisió de l'articulat de l'esborrany del Pla de gestió.  

3. Altres qüestions que siguin proposades per les parts.  

4. Mostreig. 
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Acta de la reunió (Data: 07/06/2019) 
 

Data: 07/06/2019 
Assumpte: Comité de cogestió del pla de 
gestió del peix blau de l'Empordà nord 

Hora inici: 10:30 Hora final: 13:30 

Lloc: Confraria de Pescadors de l'Escala 

Assistentes:  

•Sector d’encerclament: Lluís Sureda (L’Escala). 

•Protecció del medi ambient: Lydia Chaparro (Fundació ENT). 

•Administració: Jordi Rodon i Raquel del Rosal (Servei de Recursos Marins.  
DGPAM) i Pilar Todó (Servei de Foment d’Estructures Pesqueres. DGPAM). 

•Secretaria: Lucía Martínez (Servei de Recursos Marins. DGPAM). 

 

Ordre del dia 

1 Lectura  i posada en comú de la última versió de l’articulat de l’esborrany de 

l’Ordre del Pla de gestió del peix blau de l'Empordà nord 

S’aproven, sense cap modificació respecte a l’esborrany, els punts de l’Ordre 

següents:  

Articles 1, 3, 4, 5, antic 8, antic 9, antic 11, antic 13, i antic 15. 

Temes tractats 

S’acorden els següents canvis en l’esborrany presentat: 

•Article 2: 

Per raons de maniobrabilitat i protecció de la pròpia xarxa, les zones de les cues 
i els ploms de l’art de pesca no estan subjectes a cap mida de malla instal·lada. 
Aquestes zones no pesquen i, per tant, no cal que mantinguin la mida de malla 
establerta per la protecció de les talles de captura. 

•Article 6: 
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Se estableix una distinció entre els ports que es troben dins l’àmbit d’aplicació 
del Pla, que mantenen els horaris de sortida de port de l’esborrany, i els ports 
que es troben fora de l’àmbit, pels quals es fixa un horari d’activitat dins 
l’àmbit. 

Aquesta distinció es crea per tal d’aplicar una norma més equitativa amb totes 
les barques que vulguin feinejar a les aigües del Pla. 

•Article 7: 

A petició del sector, s’augmenta el número de caixes màximes de seitó que es 
poden descarregar per barca i dia. Aquest serà el número màxim, però es podrà 
reduir a petició de la Comissió Tècnica del Comitè de Cogestió. 

També a petició del sector, s’incorpora la possibilitat d’introduir una segona 
descàrrega diària durant els mesos més calorosos. El motiu és el de mantenir la 
primera captura del dia fresca i emmagatzemada a una cambra frigorífica del 
port pesquer fins l’hora de la venda. 

•Article 8 (nou): 

S’incorpora a l’articulat l’idea expressada ja a l’esborrany sobre l’associació 
d’embarcacions. 

•Antic article 10 (nou article 11): 

S’inclou el número de caixes per barca i dia dins el llistat de mesures de control 
d’esforç pesquer que seran controlades per la Comissió Tècnica. 

•Antic article 12 (nou article 13): 

Es corregeix una errada: és una tasca del Ple, i no de la Comissió Tècnica, la de 
acordar la instal·lació de dispositius de seguiment tipus AIS i/o caixa verda. 

•Antic article 14 (nou article 15): 

Es substitueix el concepte “diari d’abord”, que pot generar confusió amb altres 
diaris de pesca que han de complimentar els pescadors, per la paraula 
“formulari”.  

•Disposició addicional:  

S’actualitza la numeració dels articles esmentats i s’introdueix l’article 3 en el 
llistat.  
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Acta de la reunió (Data: 27/09/2019) 
 

Data: 27/09/2019 
Assumpte: Comité de cogestió del pla de 
gestió del peix blau de l'Empordà nord 

Hora inici: 10:30 Hora final: 12:45 

Lloc: Confraria de Pescadors de l'Escala 

Assistentes: Sergi Tudela, Jordi Rodón, Itziar Segarra, Raquel del Rosal, Ana Sabatés, 
Anabel Colmenero, Lluís Sureda, Trinidad Agúndez 

 

Ordre del dia 

Sessió d'aprovació del Pla de gestió del peix blau de l’Empordà Nord 
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3. Comitè de cogestió del cranc blau de les terres de l'Ebre  

Acta de la reunió (Data: 20/09/2018) 
 

Data: 20/09/2018 
Assumpte: Comitè de Cogestió del Cranc 
Blau de les Terres de l'Ebre 

Hora inici: 10:30 Hora final: 14:00 

Lloc: Tortosa, Serveis Territorials Generalitat de Catalunya 

Assistentes: Pere Abelló 

 

Ordre del dia 

Diagnosi i situació actual del cranc blau (Callinectes sapidus) al Delta de l’Ebre. 
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Acta de la reunió (Data: 13/11/2018) 
 

Data: 13/11/2018 
Assumpte: Comitè de Cogestió del Cranc 
Blau de les Terres de l'Ebre 

Hora inici: 16:00 Hora final: 17:15 

Lloc: Sant Carles de la Ràpita: Confraria de Pescadors 

Assistentes:  

Assistents (representants dels membres del Ple) 

• Sergi Tudela Casanovas. DGPAM 

• Jordi Rodon Peris. DGPAM 

• Verònica López Robles. Monverte 

• Joan B. Company Claret. ICM-CSIC 

• Eloi Nolla Subirats. Ecologistes en Acció-Tarragona 

• Toni Abad Mallol. President de la FNCCP 

• Mario Vizcarro Gianni. Secretari FNCCP 

• Joan B. Balagué Vidal. CP Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, en 

representació de la (FTCPT) 

• Francesc Rosales Grimaldo. CP Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita 

• Adan Sánchez Chacón. CP Deltebre 

• Gaspar Franch Hernández. CP Deltebre 

• Josep Molina Navarro. CP de l’Ampolla 

• Guillermo Navarro Cabrera. CP de l’Ampolla 

• Raül Paulino Pujol. CP Sant Pere de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita 

• José Luís Navarro Fresno. CP Sant Pere de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita 

• Francesc Carrillo Sancho. CP Les Cases d’Alcanar 
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Assistents com a observadors 

• Àngela Seira Sanmartín. DGPAM 

• Eva Visauta Girbau. DGPAM 

• Lucía Martínez Posse. DGPAM 

 

Antecedents 

En data 16 d’octubre de 2018, el director general de Pesca i Afers Marítims signa 

la resolució d’inici del procediment d’aprovació del Pla de gestió del cranc blau 

(Callinectes sapidus) de les Terres de l’Ebre i de Constitució del Ple del seu 

Comitè de Cogestió. 

D’aquesta manera s’inicia el procediment d’aprovació del Pla de gestió del 

cranc blau vinculat a l’activitat del marisqueig professional desenvolupada per 

les embarcacions de qualsevol dels censos de flota pesquera operativa o 

mariscadors de 2a, d’acord amb el previst a l’article 8.1 del decret 118/2018, de 

19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya. 

D’acord amb el previst a l’article 15.3 del Decret 118/2018, de 19 de juny, el 

director general de Pesca i Afers Marítims ha procedit a convocar els membres 

que formen part del Ple del Comitè a la sessió de constitució del mateix dins 

dels 10 dies hàbils següents a comptar des de la data de l’última notificació de la 

resolució d’inici del procediment d’aprovació del Pla de gestió. La data 

escollida és el 13 de novembre de 2018 i el lloc la Confraria de Pescadors Verge 

del Carme de Sant Carles de la Ràpita a les 16:00 hores de la tarda. 

Ordre del dia 

1. Recompte d’assistents per a la constitució del Ple del Comitè de Cogestió del 

Pla de gestió del cranc blau de les Terres de l’Ebre. 

2. Nomenament del president del Ple que ho serà també del Comitè de 

Cogestió. 
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3. Proposta, d’acord amb el previst a l’article 15.8 del Decret 118/2018, per a la 

incorporació d’un sisè àmbit al Ple que representi els interessos del Parc Natural 

del Delta de l’Ebre. 

4. Proposta, d’acord amb el previst a l’article 15.9 del Decret 118/2018, per a la 

invitació a l’assistència a les sessions del Ple de forma continuada de fins a dues 

persones en representació d’entitats públiques o privades que representin els 

interessos del sector de l’aqüicultura del delta de l’Ebre. 

5. Nomenar els representants que constituiran la Comissió Tècnica, 

responsables en primera instància de l’elaboració del Pla de Gestió. 

6. Convocatòria de la primera sessió de treball de la Comissió Tècnica. 

7. Precs i preguntes. 

Temes tractats 

Desenvolupament de la sessió de constitució del Ple 

Obre la sessió el director general de Pesca i Afers Marítims, explicant que és el 

segon comitè de cogestió que es crea després del de la sèpia de les badies de 

Pals i Roses. 

Informa que es disposa de 18 mesos per aprovar el pla de gestió, juntament amb 

un programa socioeconòmic. Comunica que a través de l’ICATMAR (Institut 

Català de 

Recerca per a la Governança del Mar), i dins del programa de mostreig previst 

per als propers tres anys, també es farà el seguiment del cranc blau. 

En segon lloc, el cap de Servei de Recursos Marins fa una explicació del Decret 

de Governança. Explica la composició del Ple i de la Comissió Tècnica (CT). 

A continuació es comenten els següents punts de l’ordre del dia: 

1. Constitució del Ple del Comitè de Cogestió 
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Atenent a la Resolució referent a l’inici del procediment d’aprovació del Pla de 

gestió del cranc blau de les Terres de l’Ebre i de Constitució del Ple del seu 

Comitè de Cogestió, de 16 d’octubre de 2018, la composició del Ple del comitè 

de cogestió estarà integrat pels membres i representants que es relacionen per a 

cadascun dels àmbits definits en les cinc lletres següents: 

a) Àmbit del sector de les arts fixes i arts menors i marisqueig a peu vinculats al 

Pla. 

I. Membre: Pescadors/es-mariscadors/es de l’Ampolla. Representat per un 

pescador/a-mariscador/a d’embarcació i un/a a peu. 

A la sessió assisteixen els següents representants del sector pesquer: 

JOSEP MOLINA NAVARRO 

GUILLERMO NAVARRO CABRERA 

II. Membre: Pescadors/es-mariscadors/es de Deltebre. Representat per un 

pescador/a-mariscador/a d’embarcació i un/a a peu. 

A la sessió assisteixen els següents pescadors: 

ADAN SÁNCHEZ CHACÓN 

GASPAR FRANCH HERNÁNDEZ 

III. Membre: Pescadors/es-mariscadors/es de les llacunes del delta. 

Representat per dos pescadors/es a peu. 

A la sessió assisteixen els següents pescadors: 

RAÜL PAULINO PUJOL 

JOSÉ LUÍS NAVARRO FRESNO 

IV. Membre: Pescadors/es-mariscadors/es de Sant Carles de la Ràpita. 

Representat per un pescador/a-mariscador/a d’embarcació i un/a a peu. 
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A la sessió assisteixen els següents pescadors: 

FRANCESC ROSALES GRIMALDO 

V. Membre: Pescadors/es-mariscadors/es de Les Cases d’Alcanar. 

Representat per un pescador/a-mariscador/a d’embarcació i un/a a peu. 

A la sessió assisteixen els següents pescadors: 

FRANCESC CARRILLO SANCHO 

b) Àmbit de les confraries de pescadors i les seves federacions. Aquest àmbit 

està 

format per dos membres: 

I. Membre: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona 

que estarà representat pel seu president/a i pel seu secretari/a. 

A la sessió assisteix el secretari de la FTCPT: 

JOAN B. BALAGUÉ VIDAL 

II. Membre: Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors que 

estarà representada pel seu president/a i pel seu secretari/a. 

A la sessió assisteixen el president i el secretari: 

TONI ABAD MALLOL 

MARIO VIZCARRO GIANNI 

c) Àmbit col·lectiu científic. Integrat per dos membres: 

I. Membre: L’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC). 

Representat pel director del Departament de Recursos Marins 

Renovables i per un dels investigadors/es del mateix departament. 

A la sessió assisteixen els següents representants: 
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JOAN B. COMPANY CLARET 

II. Membre: Una entitat de caire tècnic-científic-docent ubicada en el 

territori. Representada pel seu/seva responsable. 

A la sessió assisteix el següent representant: 

VERÒNICA LÓPEZ ROBLES (MONVERTE) 

d) Àmbit de les entitats mediambientalistes i socials. 

I. Membre: Ecologistes en Acció-Tarragona. Un representant. 

A la sessió assisteix el següent representant: 

ELOI NOLLA SUBIRATS 

II. Membre: Una segona associació que podrà incorporar-se amb 

posterioritat a la sessió de constitució del Comitè de Cogestió. De 

moment no hi ha representant. 

e) La Direcció General de Pesca i Afers Marítims, com a cinquè àmbit, estarà 

representada per les persones titulars de la Direcció General de Pesca i Afers 

Marítims i del Servei de Recursos Marins. 

A la sessió assisteixen els següents representants: 

SERGI TUDELA CASANOVAS 

JORDI RODON PERIS 

D’acord amb l’article del Decret 118/2018, de 19 de juny, en la sessió de 

constitució han 

de ser presents dos terços del nombre total de membres del ple, amb un mínim 

d’una persona per membre. Un cop comprovada la representació d’un mínim 

dels 2/3 del membres, es declara legalment constituït el Ple del Comitè de 



Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 

428 
 

Cogestió del Pla de Gestió del Cranc Blau de les Terres de l’Ebre amb la 

representació del 100% dels seus membres. 

2. Nomenament del president del Ple i del Comitè de Cogestió 

Un cop constituït el Ple i d’acord amb el previst a l’article 15.4 lletra “a” es 

procedeix al nomenament del president del Ple, que ho és, a més, del Comitè de 

Cogestió. 

Es proposa que el president del Ple sigui el president de la Federació Territorial 

de Confraries de Pescadors de Tarragona, que no es troba a la sala. Es presenta 

també com candidat el president de l’Associació de mariscadors a peu del Delta 

de l’Ebre, Adan Sánchez Chacón. 

ACORD: Degut a l’absència del president de la Federació Territorial de 

Confraries de Pescadors de Tarragona, i de forma motivada, s’acorda finalment 

que el president del Ple sigui l’Adan Sánchez Chacón, afiliat a la Confraria de 

Pescadors de Deltebre. 

3 i 4. Incorporació d’un sisè àmbit al Ple i invitació de fins a dos observadors a 

les sessions del Ple 

D’acord amb els articles 15.8 i 15.9 del Decret 118/2018 es procedeix a debatre la 

incorporació d’un sisè àmbit al Ple i de la possibilitat d’incorporar fins a dos 

observadors. 

Des de la DGPAM s’expliquen els 5 àmbits que componen el Ple (sector 

pesquer, científics, entitats mediambientalistes i socials, confraries de pescadors 

i federacions i administració pesquera). S’informa que segons el Decret de 

Governança es pot afegir un sisè àmbit a l’annex de composició del Ple del 

Comitè de Cogestió. La proposta és afegir com a àmbit el Parc Natural del Delta 

de l’Ebre i com a observador el sector aqüícola del Delta de l’Ebre. 

Es debaten diverses alternatives, és a dir, a) que s’incorpori al Comitè com a sisè 

àmbit el Parc Natural del Delta de l’Ebre, b) que s’incorpori al Comitè com a 

sisè àmbit el sector aqüícola o c) que tant l’un com l’altre puguin assistir de 

forma continuada al Ple en qualitat d’observadors. Una altra de les opcions és 
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esperar a properes reunions i decidir més de endavant en quines condicions 

han de formar part del Comitè aquests dos àmbits. 

Des de la FNCCP, tant el president com el secretari, opinen que és el sector 

aqüícola el que s’ha d’incorporar com a sisè àmbit al Comitè i el Parc Natural el 

que ha d’estar incorporat al Ple com a observador. 

ACORD: S’acorda que entri a formar part del Comitè com a sisè àmbit el sector 

de l’aqüicultura i el Parc Natural del Delta de l’Ebre com a observador al Ple 

(amb un màxim de dos observadors). 

5. Composició de la Comissió Tècnica 

La composició de la comissió tècnica serà la següent: 

- Col·lectiu científic: Pere Abelló (ICM) i Verónica López (Monverte) 

- Entitats mediambientalistes i socials: Eloi Nolla (Ecologistes en Acció-

Tarragona) 

- Sector pesquer: José Luís Navarro (CP de St. Pere de Tortosa i St. Carles 

de la 

Ràpita) i Francesc Rosales (CP Verge del Carme de St. Carles de la Ràpita) 

- DGPAM: Jordi Rodon (Cap del Servei de Recursos Marins) i Eva Visauta 

(Tècnica de la Secció de Gestió de la Pesca i el Marisqueig) 

Actuarà com a secretària de la Comissió Tècnica la cap de la Secció de Gestió de 

la Pesca i el Marisqueig. 

Les persones representants a la Comissió Tècnica podran delegar en altres 

tècnics la seva assistència a les sessions de forma motivada 

6. Primera sessió de treball de la comissió tècnica 

S’acorda que la primera sessió de treball de la Comissió Tècnica es celebri el dia 

20 de novembre de 2018 a les 16:00 a Sant Carles de la Ràpita.  
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Acta de la reunió (Data: 27/11/2019) 
 

Data: 27/11/2019 
Assumpte: Comitè de Cogestió del Cranc 
Blau de les Terres de l'Ebre 

Hora inici: 17:00 Hora final: 18:10 

Lloc: Sant Carles de la Ràpita: Confraria de Pescadors 

Assistentes:  

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM): 

•Jordi Rodon Peris  

•Eva Visauta Girbau 

•Raquel del Rosal Gutiérrez (secretària) 

Per part de l’ICM: 

•Pere Abelló Sala  

Per part de Monverte: 

•Verònica López Robles  

Per part d’Ecologistes en Acció-Tarragona: 

•Eloi Nolla Subirats 

Per part del sector pesquer: 

•José Luís Navarro Fresno 

•Francesc Rosales Grimaldos 

•Adan Sánchez Chacón (observador) 

 

Ordre del dia 

1-Resum de la composició dels diferents òrgans constituïts del Comitè de 

Cogestió del Pla de gestió del cranc blau de les Terres de l’Ebre (Presidència, 

Ple, Secretaria, Comissió Tècnica). Sector aqüícola com a sisè àmbit del Ple. 
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2-Revisió de les captures del cranc blau en els darrers 2 anys a les Terres de 

l’Ebre. Captures, preu i esforç. 

3-Disseny del mostreig i aspectes a considerar per al futur estudi de seguiment 

de la població de cranc blau. 

4-Punts a tractar per començar a elaborar el Pla de gestió del cranc blau de les 

Terres de l’Ebre. 

5-Calendari i proposta de convocatòria de la propera sessió de treball de la 

Comissió Tècnica. 

6-Precs i preguntes 

Temes tractats 

1. Resum de la composició dels diferents òrgans constituïts del Comitè de 

Cogestió del Pla de gestió del cranc blau de les Terres de l’Ebre 

Des de la DGPAM es fa un resum dels diferents òrgans que es van constituir en 

la sessió de constitució del ple del Comitè de Cogestió. 

Es comenta quina serà la periodicitat de les sessions de la Comissió Tècnica. Des 

de la DGPAM s’informa que serà la pròpia Comissió Tècnica qui decidirà quina 

serà la periodicitat. 

La DGPAM fa un resum de les diferents autoritzacions que s’han atorgat per 

agafar cranc blau. Estan autoritzades les confraries de pescadors de Verge del 

Carme, Sant Pere de Tortosa, Deltebre i l’Ampolla. També s’ha fet alguna 

autorització a la zona de l’Empordà. 

2- Revisió de les captures de cranc blau en els darrers dos anys a les Terres de 

l’Ebre. Captures, preu i esforç.  

Des de la DGPAM es mostren uns gràfics de les captures i preu mig del cranc 

blau dels dos darrers anys i també dels arts de pesca utilitzats. 

En aquest punt es tracten diferents aspectes a tenir en compte: 

-Quan pugen les captures de cranc blau, baixa el preu mig al mercat. 
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-Qui són els encarregats de buscar compradors? El mercat està saturat a la zona 

del delta. S’hauria de crear demanda en altres llocs fora del delta, com per 

exemple Barcelona, Badalona, Arenys de Mar, Blanes, etc. 

-Possibilitat de comercialitzar el cranc blau fora d’Espanya. 

-Contractar tècnics a les confraries que s’encarreguin de vendre millor el 

producte, comparant els preus a les diferents llotges. 

-Arts utilitzades per agafar el cranc blau. El sector pesquer comenta que el cranc 

blau acaba trencant el monot. De la Confraria de Pescadors de Deltebre 

comenten que han fabricat com una mena de nanses, que són més dures, per 

poder agafar el cranc. 

-Possibilitat d’utilitzar la canya de sucre per agafar el cranc blau, ja que atrau 

molt a aquesta espècie. 

-Possibilitat de comercialitzar el cranc blau en format congelat. 

-Promoció del cranc blau des del GALP (Grup d’Acció Local Pesquer) de les 

Terres de l’Ebre. Es tracta de dinamitzar el producte. 

Des de la DGPAM s’informa que es donaran totes les autoritzacions necessàries 

i es podran autoritzar diferents arts per a la pesca del cranc blau, sempre i quan 

no s’afecti a una altra espècie. S’informa també que la pesqueria del cranc blau 

seguirà oberta després d’acabada la campanya de les llacunes el 28 de febrer. 

Els pescadors podran continuar pescant cranc blau. 

3- Disseny del mostreig i aspectes a considerar per al futur estudi de seguiment 

de la població de cranc blau. 

Es proposa cartografiar el delta per zones amb l’objectiu de tenir més 

informació sobre aquesta espècie tal com distribució del mascle i de la femella, 

comportament al llarg de les diferents èpoques de l’any, etc. Verònica López es 

compromet a preparar una zonificació del delta específica per al cranc blau. 

4- Punts a tractar per començar a elaborar el Pla de gestió del cranc blau de les 

Terres de l’Ebre. 
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S’acorda tractar els diferents punts a la propera sessió de treball de la Comissió 

Tècnica. 

5- Calendari i proposta de convocatòria de la propera sessió de treball de la 

Comissió Tècnica. 

No es decideix cap data de moment per a la propera sessió de treball. Es farà la 

proposta de manera telemàtica. 

 

S’acorda convidar a la propera reunió a les responsables de comercialització de 

la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, la Pilar Todó o la Itziar Segarra, 

per  abordar el tema de la comercialització del cranc blau. 
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Acta de la reunió (Data: 07/03/2019) 
 

Data: 07/03/2019 
Assumpte: Comitè de Cogestió del Cranc 
Blau de les Terres de l'Ebre 

Hora inici: 12:00 Hora final: 13:00 

Lloc: Escola d'Aqüicultura - Sant Carles de La Ràpita 

Assistentes: Pere Abelló 

 

Ordre del dia 

Xerrada: Els nostres crancs 
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Acta de la reunió (Data: 05/04/2019) 
 

Data: 05/04/2019 
Assumpte: Comitè de Cogestió del Cranc 
Blau de les Terres de l'Ebre 

Hora inici: 9:00 Hora final: 17:00 

Lloc: Sète (France): Maison de la Mer: CGPM 

Assistentes: Pere Abelló 

 

Ordre del dia 

CGPM (SRC-WM): Objectives and actions in place to stabilize the population of 

blue crab (Callinectes sapidus) along the Catalan coast. 
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Acta de la reunió (Data: 09/04/2019) 
 

Data: 09/04/2019 
Assumpte: Comitè de Cogestió del Cranc 
Blau de les Terres de l'Ebre 

Hora inici: 16:00 Hora final: 18:50 

Lloc: Deltebre, Confraria de Pescadors 

Assistentes:  

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM): 

•    Eva Visauta Girbau 

•    Raquel del Rosal Gutiérrez (secretària) 

 

Per part de Monverte i Escola d’Aqüicultura (INS Els Alfacs): 

• Verònica López Robles  
• Per part de l’ICM: 
• Pere Abelló 
• Ricardo Santos  

 

Per part d’Ecologistes en Acció-Tarragona: 

• Eloi Nolla Subirats 
 

Per part del sector pesquer: 

• José Luís Navarro Fresno (CP St. Pere de Tortosa i St. Carles de la Ràpita) 
• Francesc Rosales Grimaldos (CP Verge del Carme de St. Carles de la Ràpita) 
• Adan Sánchez Chacón (observador), (CP Deltebre) 

 

Per part de SEO/BirdLife 

• Sofía Rivaes 
 

Ordre del dia 
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1.Revisió de les captures de cranc blau en els darrers 3 mesos. Captures, preu i 

esforç. 

2.Seguiment del cranc blau al delta per part del sector científic. 

3.Esborrany amb els punts a tractar del Pla de gestió del cranc blau, preparat 

pel sector pesquer. 

4.Zonificació del delta per àmbits de pesca, amb l’objectiu de delimitar els 

àmbits on pesca cada confraria. 

5.Altres qüestions que siguin proposades per les parts. 

Temes tractats 

1. Revisió de les captures de cranc blau en els darrers 3 mesos. Captures, preu i 

esforç. 

El sector pesquer informa que durant el mes de febrer s’han capturat 1.500-2.000 

kg/diaris de cranc blau. En canvi, el mes de març i el que porten d’abril hi ha 

hagut una disminució i han pescat uns 920 kg/diaris de cranc.  

Comenten que hi ha hagut molta concentració de femelles a la desembocadura. 

2. Seguiment del cranc blau al delta per part del sector científic. 

La Verònica explica en què consistirà el seguiment. Farà servir dos mètodes 

diferents: 

a)El mostreig a llotja. Es farà a 3 embarcacions com a mínim un cop al mes. 

Agafaran una mostra representativa de 100 crancs, on miraran el pes, si estan 

ovades, etc. Es comenta que estaria bé aconseguir cranc blau de diferents 

modalitats de pesca. Faran les proves al centre d’expedició. 

b)Calament de nanses per zones. Serà un mostreig cada 2 mesos. S’acorda que 

aquest es desenvoluparà amb la col·laboració dels pescadors de les diferents 

confraries. Els punts de calament seran els següents:  

A)Zona fluvial 
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1.Móra d’Ebre 

2.Assut de Xerta 

3.Amposta 

4.Deltebre * 

B)Badies 

5.Interior badia del Fangar * 

6.Interior badia dels Alfacs (litoral, a menys de 5 metres de profunditat)  

7.Interior badia dels Alfacs (zona profunda, a més de 5 metres) * 

8.Bocana de connexió de la badia dels Alfacs amb la mar de l’Ebre * 

C)Mar de l’Ebre 

9.Desembocadura de l’Ebre * 

10.Exterior de la Punta de la Banya (litoral) * 

11.Exterior de la Punta del Fangar * 

D)Llacunes 

12.Encanyissada * 

 * Punts assignats a pescadors professionals 

3. Esborrany amb els punts a tractar del Pla de gestió del cranc blau, preparat 

pel sector pesquer. 

El representant del sector pesquer al comitè de la Confraria de Pescadors Verge 

del Carme de Sant Carles de la Ràpita presenta la relació de mariscadors i 

embarcacions que es dedicaran a la pesca de cranc blau amb monot, informació 

que pot ser de gran ajuda per conèixer l’esforç que s’està fent sobre l’espècie. 

La confraria de Deltebre es compromet a portar a la propera sessió de treball de 

la Comissió Tècnica els arts que té calats en total per a cranc blau. Cal demanar 
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també el número d’arts emprats per pescar cranc blau a les confraries de 

l’Ampolla i Cases d’Alcanar.  

Es comenta que s’hauria d’especificar la mida de les ales dels gànguils. Es 

tractarà a la propera reunió. 

4. Zonificació del delta per àmbits de pesca, amb l’objectiu de delimitar els 

àmbits on pesca cada confraria 

El sector pesquer comenta que per al cranc blau no comparteixen àmbits, 

excepte possibles acords que pugui haver-hi entre confraries. 

En properes reunions es tornarà a tractar el tema de la zonificació del delta per 

àmbits de pesca. 

5. Altres qüestions que siguin proposades per les parts 

SEO/BirdLife informa que no demanarà en cap moment que el cranc blau sigui 

inclòs en la llista d’espècies invasores, ja que creuen que la pesca ajudarà a 

controlar aquesta espècie. Demanen, però, que es controli més a les zones 

d’espais naturals protegits i s’intensifiqui la pesca allà on sigui més abundant. 

L’Adan Sánchez demana que es faci constar en acta que tota autorització que es 

pugui donar als aqüicultors del delta per pescar cranc blau passi pel Comitè de 

cogestió. 

Es comenta l’interès en poder tenir informació sobre possibles idees de 

comercialització que van poder sorgir de la visita a la Fira Alimentària de 

Boston. 
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Acta de la reunió (Data: 18/06/2019) 
 

Data: 18/06/2019 
Assumpte: Comitè de Cogestió del Cranc 
Blau de les Terres de l'Ebre 

Hora inici: 10:00 Hora final: 14:00 

Lloc: Sant Carles de la Ràpita: Museu del Mar 

Assistentes: Pere Abelló, Marc Farré 

 

Ordre del dia 

Jornada Tècnica- Pla Anual 2019 de Transferència Tecnològica. 
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Acta de la reunió (Data: 11/06/2019) 
 

Data: 11/06/2019 
Assumpte: Comitè de Cogestió del Cranc 
Blau de les Terres de l'Ebre 

Hora inici: 16:00 Hora final: 17:55 

Lloc: Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita Verge del Carme 

Assistentes:  

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM): 

• Jordi Rodon Peris 
• Eva Visauta Girbau 
• Raquel del Rosal Gutiérrez (secretària) 

 

Per part de Monverte i Escola d’Aqüicultura (INS Els Alfacs): 

• Verònica López Robles  
 

Per part d’Ecologistes en Acció-Tarragona: 

• Eloi Nolla Subirats 
• Víctor Àlvarez López (observador) 

 

Per part del sector pesquer: 

• José Luís Navarro Fresno (CP St. Pere de Tortosa i St. Carles de la Ràpita) 
• Francesc Rosales Grimaldos (CP Verge del Carme de St. Carles de la Ràpita) 
• Adan Sánchez Chacón (CP Deltebre, observador) 
 

Ordre del dia 

1.Presentació del total d’arts calats per a cranc blau per part de les confraries  

2.Acordar les mides de les ales dels gànguils 

3.Col·laboració dels pescadors de les diferents confraries en el projecte de 

seguiment de cranc blau al delta per part del sector científic. 

4.Precs i preguntes 
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Temes tractats 

1. Presentació del total d’arts calats per a cranc blau per part de les confraries 

L’Ampolla: 

-Nanses a la Badia del Fangar: 400 (embarcació Els Germans)  

-Gànguils: 60 (30/mariscador) 

Són gànguils amb malla clara específica per a cranc blau. 

Deltebre:  

-Nanses grans al mar: 280  

-Nanses mitjanes: 120 

-Monets: 400 (90 monets/persona) 

-Gànguils: 600 (120 gànguils/persona) 

-Tresmalls: 300 peces 

Sant Pere de Tortosa: 

-Gànguils: 25/pesquera 

Verge del Carme: 

-Gànguils: 100  

-Monets: entre 2.000-2.500 (100 monets/persona) 

Les Cases d’Alcanar: 

Encara no ens han informat del número d’arts calats, però el sector pesquer ens 

informa que utilitzen únicament el tresmall. 

2. Acordar les mides de les ales dels gànguils 

La mida de l’ala paradora serà de 2,5 metres com a mínim. 
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3. Col·laboració dels pescadors de les diferents confraries en el projecte de 

seguiment de cranc blau al delta per part del sector científic 

El mostreig a llotja va començar al mes de maig amb 5 persones mostrejant. El 

número inicial de crancs que s’havien de mostrejar era de 100 crancs, però s’ha 

reduït a la meitat, és a dir, 50 crancs. D’aquest mes de mostreig se’n desprenen 

les següents dades: 

-80% mascles 

-20% femelles 

De les femelles: 

-90% de les femelles estan a l’estadi 1 (ous amb coloració groga) 

-10% de les femelles estan a l’estadi 3 (ous amb coloració negre, a punt 

d’eclosionar) 

Pel que fa al calament de nanses per zones, es començarà al mes de juliol i es 

farà cada dos mesos. Es farà una resolució per autoritzar el transport de cranc 

blau fins al punt que calgui sense passar per llotja, segons acord de la Comissió 

Tècnica del Comitè de Cogestió del cranc blau de les Terres de l’Ebre  

Serà el propi sector pesquer qui faciliti una nansa al sector científic per poder 

portar a terme el mostreig de tots els crancs blaus pescats. Les nanses utilitzades 

per al mostreig científic duran un precinte.   
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Acta de la reunió (Data: 13/02/2019) 
 

Data: 13/02/2019 
Assumpte: Comitè de Cogestió del Cranc 
Blau de les Terres de l'Ebre 

Hora inici: 16:00 Hora final: 18:35 

Lloc: Sant Carles de la Ràpita: Museu del Mar 

Assistentes:  

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM): 

•Jordi Rodon Peris  

•Eva Visauta Girbau 

•Raquel del Rosal Gutiérrez (secretària) 

Per part de Monverte i Escola d’Aqüicultura (INS Els Alfacs): 

•Verònica López Robles  

Per part d’Ecologistes en Acció-Tarragona: 

•Eloi Nolla Subirats 

Per part del sector pesquer: 

•José Luís Navarro Fresno 

•Francesc Rosales Grimaldos 

•Adan Sánchez Chacón (observador) 

 

Per part de SEO/BirdLife 

•Sofía Rivaes 

 

Ordre del dia 

1.Revisió de les captures de cranc blau en els darrers 3 mesos. Captures, preu i 

esforç.  
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2.Comercialització del cranc blau. Tal i com es va acordar a la darrera sessió de 

la Comissió Tècnica es convida a les responsables de comercialització de la 

DGPAM, la Itziar Segarra o la Pilar Todó. 

3.Zonificació del delta específica per al cranc blau, duta a terme per la Verònica 

López. 

4.Proposta de documental sobre el valor gastronòmic del cranc blau, a càrrec de 

la Verònica López. 

5.Punts a tractar per començar a elaborar el Pla de gestió del cranc blau de les 

Terres de l’Ebre, tal i com es va acordar a la darrera sessió de treball de la 

Comissió Tècnica. 

6.Calendari i proposta de convocatòria de la propera sessió de treball de la 

Comissió Tècnica. 

7.Altres qüestions que siguin proposades per les parts. 

Temes tractats 

1 i 2. Revisió de les captures de cranc blau en els 3 darrers mesos. Captures, 

preu i esforç. / Comercialització del cranc blau. 

La cap de l’Àrea de Comercialització Pesquera de la DGPAM comença fent un 

resum de la crescuda espectacular que ha tingut el cranc blau en els darrers 3 

anys. Al 2016 es van pescar 984 kg, al 2017 van ser 15.000 kg i al 2018 han sigut 

84.000 kg. 

Fa una anàlisi més detallada de l’any 2018 per setmanes i com a conclusió 

explica que el primer semestre del 2018 no es ven tant i que és al segon semestre 

de l’any quan es dispara la venda de cranc blau a les llotges. 

Afegeix que el cranc blau s’hauria d’exportar fora i, per tant, hauria d’haver-hi 

un projecte conjunt per poder mantenir un subministrament constant. Informa 

que la manera més fàcil de fer-ho seria des del GALP (Grup d’Acció Local 

Pesquer), ja que tenen convocatòries d’ajuts tot l’any. La Verònica López reforça 
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aquesta idea i comenta que hauria d’haver-hi una persona que es dediqui a la 

comercialització del cranc blau, a buscar-li mercat. 

L’Adan Sánchez, president del Comitè de cogestió del pla de gestió del cranc 

blau de Terres de l’Ebre, informa que amb ell s’han posat en contacte algunes 

empreses, entre elles una conservera catalana amb la qual s’hauria de mantenir 

un subministrament diari de 5.000 kg de cranc blau i una empresa sevillana 

(Alfocan) que actualment comercialitza el cranc vermell de riu i està interessada 

en comercialitzar el cranc blau. Afegeix que ja s’està comercialitzant el cranc 

blau a altres llocs, per exemple s’està exportant a Grècia, a Huelva, etc. 

Finalment, la DGPAM afegeix que les pèrdues que s’estan produint en 

aqüicultura degudes al cranc blau s’analitzaran mitjançant el comitè de 

cogestió. 

3. Zonificació del delta específica per al cranc blau. 

La Verònica López proposa fer una zonificació del delta específica per a cranc 

blau. Per portar-lo a terme s’hauria de fer un mostreig de l’espècie. En aquest 

sentit comenta que s’estan agafant molts quilos de cranc blau, dels quals no se 

sap la seva procedència. Per això seria molt interessant tenir totes les dades 

d’on procedeixen els crancs. 

La Sofía de SEO/BirdLife comenta que té voluntariat que podria ajudar en la 

recollida de dades. Amb l’ajuda dels voluntaris, l’assessorament científic de 

l’ICM i l’Escola d’Aqüicultura de l’INS dels Alfacs i Monverte es podria avançar 

molt en el coneixement d’aquesta espècie. 

4. Proposta de documental sobre el valor gastronòmic del cranc blau. 

La Verònica López explica que li han proposat de fer un documental sobre la 

biologia de l’espècie i la seva distribució per després passar a cuinar-lo. 

Comenta que estan buscant un mariscador per anar a pescar-lo i després cuinar-

lo.  

5. Punts a tractar per començar a elaborar el Pla de gestió del cranc blau de les 

Terres de l’Ebre. 
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Es comenta que tot i que l’objectiu del Pla de gestió del cranc blau està molt 

orientat a afavorir la seva comercialització, cal que aquest tingui una  base legal. 

El pla es publica en forma d’ordre. La Direcció General de Pesca i Afers 

Marítims proposa que siguin els mateixos pescadors que preparin un esborrany 

amb els punts a tractar al pla per a la propera reunió de la Comissió Tècnica. 

Es comenta també que es faci una zonificació de la pesca de cranc blau, és a dir, 

en quin àmbit pescarà cada confraria. Es pot donar el cas que alguna confraria 

tingui l’àmbit compartit amb una altra, com per exemple Deltebre i l’Ampolla 

que comparteixen la Badia del Fangar.  

S’acorda que properament es faci una guia de circulació per a aigües 

continentals per a la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa i Sant 

Carles de la Ràpita. Es faria per al cranc blau, però podria fer-se extensible a 

altres espècies. 

6. Calendari i proposta de convocatòria de la propera sessió de treball de la 

Comissió Tècnica. 

S’acorda que la propera sessió de treball de la Comissió Tècnica sigui la primera 

setmana del mes d’abril a Deltebre. 

7. Altres qüestions que siguin proposades per les parts. 

S’acorda per unanimitat que SEO/BirdLife sigui observadora tant al Ple com a la 

Comissió Tècnica. Així mateix, s’acorda que quan Ecologistes en Acció no 

pugui assistir a les reunions del Ple, aquest pugui delegar la seva representació 

en SEO/BirdLife. 

Pel que fa al sisè àmbit del Ple, s’acorda que estigui representat pel gerent de 

FEPROMODEL, el Sr. Gerardo Bonet. 
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4. Comitè de cogestió del pla de gestió de la sèpia de les badies de Pals i 
de Roses  

Acta de la reunió (Data: 21/09/2018) 
 

Data: 21/09/2018 
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sèpia de les badies de Pals i 
de Roses 

Hora inici: 16:30 Hora final:  

Lloc: Centre d’interpretació del Peix (MARAM). L’Escala 

Assistentes:  

Per part del sector pesquer de la modalitat de sepieres i nanses 

• Clemente Oliveira Gonzalez (CP Estartit) 
• Joan Massaguer Martinoy (CP Estartit) 
• Salvador Pagés Mesas (CP Escala) 
•  Isaac Moya (CP Escala) 
•  Rafael Payret Pairet (CP Roses) 
•  Carles Miralles Forner (CP Roses) 
• Silvia Clavaguera Noguer (CP Cadaqués) 
•  Francisco Cayuela Aguado (CP Palamós) 

 

Per part de les Confraries i Federacions 

• Antoni Abad Mallol 
 

Per part del col·lectiu científic – Institut de Ciències del Mar-CSIC 

• Joan B. Company Claret 
• Roger Villanueva López 

 

Per part de les entitats medi ambientalistes i socials 

• Marta Cavallé Abadal (LIFE) 
 

Per part de l’administració del Departament de la Pesca Professional 

• Sergi Tudela i Casanovas 
• Jordi Rodón i Peris 
• Eva Visauta Girbau 
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Antecedents 

En data 7 de setembre de 2018 el director general de Pesca i Afers Marítims 

signa la resolució d’inici del procediment d’aprovació del Pla de gestió de la 

Sèpia de les Badies de Pals i de Roses i de Constitució del Ple del seu Comitè de 

Cogestió. En aquesta resolució es concreta la composició del comitè de cogestió 

del Pla i es nomena la Sra. Eva Visauta Girbau, tècnica de la Secció de Gestió de 

la Pesca i el Marisqueig, com a secretaria del Comitè de Cogestió. 

D’aquesta manera es va iniciar el procediment d’aprovació del Pla de gestió de 

la sèpia i el calamar de les badies de Pals i de Roses vinculat a l’activitat del 

marisqueig professional desenvolupat per les embarcacions del cens d’arts 

menors i a l’activitat de la pesca recreativa dins les aigües interiors, d’acord 

amb el previst a l’article 8.1 del Decret 118/2018, de 19 de juny sobre el model de 

governança de la pesca professional a Catalunya. 

D’acord amb el previst en l’article 15.3 del Decret 118/2018, de 19 de juny, el 

director general de Pesca i Afers Marítims ha procedit a convocar els membres 

que formen part del Ple del Comitè a la sessió de constitució del mateix dins 

dels 10 dies hàbils següents a comptar des de la data de l’última notificació de la 

resolució d’inici del procediment d’aprovació del Pla de gestió, essent la data 

escollida la de 21 de setembre de 2018 i el lloc el Centre d’Interpretació del Peix 

(MARAM) de l’Escala a les 16.30 hores de la tarda. 

Ordre del dia 

1. Constitució del Ple del Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia 

de les badies de Pals i de Roses. 

2. Nomenar el president del Ple que ho serà també del Comitè de Cogestió. 

3. Nomenar les persones representants que constituiran la Comissió 

Tècnica, responsables en primera instància de l’elaboració del Pla. 

Temes tractats 

1- Constitució del Ple del comitè de cogestió. 
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Atenent la Resolució referent a l’inici del procediment d’aprovació del Pla de 

gestió de la sèpia de les Badies de Pals i de Roses i de Constitució del Ple del 

seu Comitè de Cogestió, de 7 de setembre de 2018, la composició del Ple del 

comitè de cogestió estarà integrat pels membres i representants que es 

relacionen per a cadascun dels àmbits definits en les cinc lletres següents: 

a) Membres de l’àmbit del sector de les arts fixes i arts menors vinculats al Pla: 

I. Membre: Pescadors de la modalitat de sepieres i nanses de l’Estartit. 

Representat per 2 pescadors/es. 

A la sessió assisteixen els següents pescadors: 

CLEMENTE OLIVEIRA GONZALEZ 

JOAN MASSAGUER MARTINOY 

II. Membre: Pescadors de la modalitat de sepieres i nanses de l’Escala. 

Representat per 2 pescadors/es. 

A la sessió assisteixen els següents pescadors: 

SALVADOR PAGES MESAS 

ISAAC MOYA 

III. Membre: Pescadors de modalitat de sepieres i nanses de Roses. 

Representat per 2 pescadors/es 

A la sessió assisteixen els següents pescadors: 

RAFEL PAYRET PAIRET 

CARLES MIRALLES FORNER 

IV. Membre: Pescador de modalitat de sepieres i nanses de Cadaqués. 

Representat per 1 pescador/a. 

A la sessió assisteix SILVIA CLAVAGUERA NOGUER en representació del 

pescador RAFAEL DIEGO LLINARES BUENO 
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V. Membre: Pescador de modalitat de sepieres i nanses de Palamós. Representat 

per 1 pescador/a. 

A la sessió assisteix el pescador: 

FRANCISCO CAYUELA AGUADO 

b) Àmbit de les Confraries de Pescadors i les seves federacions. Aquest àmbit 

està integrat per un únic membre, la Federació Territorial de Confraries de 

Pescadors de Girona que estarà representat pel seu president/a i pel secretari/a. 

A la sessió assisteix el president de la Federació: 

ANTONI ABAD MALLOL 

c) Àmbit del col·lectiu científic. Aquest àmbit està integrat per un únic membre, 

l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC). Representat pel director 

del Departament de Recursos Renovables i per un dels investigadors/res del 

mateix Departament. 

A la sessió assisteixen els següents representants: 

JOAN B. COMPANY CLARET 

ROGER VILLANUEVA LOPEZ 

d) Àmbit de les entitats vinculades a la protecció del medi ambient. Inicialment 

aquest àmbit estaria integrat per un únic membre, l’associació Low Impact 

Fishers of Europe amb un representant. 

A la sessió assisteix la següent representant: 

MARTA CAVALLE ABADAL 

e) La Direcció General de Pesca i Afers Marítims, com a cinquè àmbit estarà 

representada per les persones titulars de la Direcció General de Pesca i Afers 

Marítims i del Servei de Recursos Marins. 

A la sessió assisteixen els següents representants: 

SERGI TUDELA CASANOVAS 
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JORDI RODON PERIS 

D’acord amb l’article 15.4 del Decret 118/2018, de 19 de juny, en la sessió de 

constitució han de ser presents dos terços del nombre total de membres del ple, 

amb un mínim d'una persona per membre. D’acord amb la relació d’assistents 

que s’annexa a la present acta s’assoleix una representació del 100% dels 

membres designats per la resolució del director general de pesca de 7 de 

setembre de 2018 i conseqüentment es dona per legalment constituït el Ple del 

Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia de les badies de Pals i de 

Roses. 

2- Nomenament del president del Ple i del Comitè de Cogestió 

Un cop constituït el Ple i d’acord amb el previst a l’article 15.4 lletra a) es 

procedeix al nomenament del president del Ple que ho és a més de del Comitè 

de Cogestió. 

Per unanimitat la presidència del Ple del comitè de cogestió recau en el Sr. 

JOAN MASSAGUER MARTINOY, pescador de la Confraria de Pescadors de 

l’Estartit. 

3- Composició de la Comissió Tècnica. 

Com a tercer punt de l’ordre del dia es procedeix a definir la composició de la 

Comissió Tècnica que inicialment tindrà com a principal tasca la redacció de 

l’esborrany del Pla de gestió que un cop finalitzat haurà de ser aprovat pel Ple. 

La composició de la comissió tècnica, serà la següent: 

-  2 representants de les Confraries de pescadors del sector de la modalitat 

de les sepieres i nanses, S’acorda que la CP de Roses i la CP de l’Estartit 

cadascuna tingui un representant en la Comissió Tècnica i que un 

representant de la CP de l’Escala assisteixi a les sessions en qualitat 

d’observador. Els representants i l’observador podran tenir alternança 

en les seves funcions. 

- 2 representants de l’ICM-CSIC. 
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- 2 representants d’organitzacions medi ambientalistes. Hi haurà una 

representant de la organització no governamental Low Impact Fishers of 

Europe. Com a segon representant, el sector pesquer proposa al Dr. 

MIKEL ZABALA, actualment integrant de la organització Salvem 

l’Empordà, i antic professor de la Universitat de Barcelona. S’acorda 

convidar-lo a integrar-se a nivell particular com a representant i membre 

d’aquest àmbit. 

- 2 representants de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. El pel 

Cap del Servei de Recursos Marins JORDI RODON PERIS i per la 

tècnica de la Secció de Gestió de la Pesca i el Marisqueig, EVA VISAUTA 

GIRBAU. 

Es valora la possibilitat d’integrar la pesca recreativa al Comitè de Cogestió com 

a 6è àmbit, tal com preveu el Decret de governança en cas d’aprovació per 

majoria del Ple. Es comenta la possibilitat que en un futur es proposi la 

presència d’algun club o associació de la zona com a observador en les sessions 

del Ple. 

També s’acorda convocar la propera reunió durant la segona quinzena 

d’octubre. Els temes a tractar seran els següents: 

- Confirmació de la incorporació al Comitè del Dr. Mikel Zabala. 

- Creació d’una plataforma d’ accés per als integrants del comitè de cogestió del 

Pla de gestió de la sèpia, per poder disposar de la documentació d’interès 

vinculada al Pla. 

- Inici de la redacció del Pla de gestió. 
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Data: 29/11/2018 
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sèpia de les badies de Pals i 
de Roses 

Hora inici: 16:30 Hora final: 18:40 

Lloc: Confraria de Pescadors de l’Escala 

Assistentes:  

Per part del sector pesquer de la modalitat de sepieres i nanses 

•Climent Oliveira Gonzalez (CP Estartit) 

•Miquel Sacanell Silvestre (CP Estartit) 

•Salvador Pagès (CP Escala) 

 

Per part del col·lectiu científic – Institut de Ciències del Mar-CSIC 

•Roger Villanueva López 

 

Per part de les entitats mediambientalistes i socials: 

•Marta Cavallé (LIFE) 

•Mikel Zabala (Salvem l’Epordà) 

 

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM): 

•Jordi Rodon Peris  

•Eva Visauta Girbau (secretària) 

Ordre del dia 

1. Constitució de la Comissió Tècnica 

2. Revisió de la participació d’associacions medi ambientalistes  

Acta de la reunió (Data: 29/11/2018) 
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3. Revisió de la documentació existent relativa al futur Pla de Gestió de la 

Sèpia de les Badies de Pals i Roses 

4. Preparatòria del calendari de reunions de la Comissió Tècnica  

5. Proposta de creació d’una Plataforma d’ accés per als integrants de la 

comissió per poder disposar de la documentació per compartir 

informació 

6. Altres. 

Temes tractats 

1 i 2. Constitució de la Comissió Tècnica i participació d’associacions medi 

ambientalistes 

 

Atenent1) la Resolució referent a l’inici del procediment d’aprovació del Pla de 

gestió de la sèpia de les Badies de Pals i de Roses i de Constitució del Ple del 

seu Comitè de Cogestió, de 7 de setembre de 2018 i 2) l’Acta de la primera 

reunió i constitució del Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la sèpia de les 

Badies de Pals i de Roses amb data 21 de setembre de 2018, es concreten les 

persones representants que constituiran la Comissió Tècnica. La composició és 

la següent: 

a)Membres de l’àmbit del sector de les arts fixes i arts menors vinculats al Pla 

I.Pescador de la modalitat de sepieres i nanses de l’Estartit. Representat per 1 

pescador.  

CLEMENTE OLIVEIRA GONZALEZ 

II.Pescador de modalitat de sepieres i nanses de Roses. Representat per 1 

pescador.  

RAFEL PAYRET PAIRET 

III.Pescador de modalitat de sepieres i nanses de l’Escala. Representat per 1 

pescador que assistirà com a obsevador*.  

SALVADOR PAGÈS 
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(*esmentar que els representants i l’observador es poden anar tornant entre les 3 

Confraries de pescadors implicades.). 

b)Membres de l’àmbit del col·lectiu científic. Aquest àmbit està integrat per un 

únic membre, l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC). 

Representat pels investigadors/es del mateix Departament.  

ROGER VILLANUEVA LOPEZ 

PILAR SÁNCHEZ ZALACAÍN 

c)Membres de l’àmbit de les organitzacions vinculades a la protecció del medi 

ambient i aspectes socials. Aquest àmbit està format per l’associació Low 

Impact Fishers of Europe (LIFE) i recentment s’ha incorporat l’organització 

Salvem l’Empordà. Els representants són els següents: 

MARTA CAVALLE ABADAL (LIFE) 

MIKEL ZABALA (Salvem l’Empordà) 

d)La Direcció General de Pesca i Afers Marítims, com a cinquè àmbit estarà 

representada pel Cap de Servei de Recursos Marins i per la tècnica de la secció 

de pesca i marisqueig. 

JORDI RODON PERIS 

EVA VISAUTA GIRBAU 

En relació amb el punt 2 de l’Ordre del dia, que fa referència a la participació 

d’organitzacions mediambentalistes i socials, a petició del sector pesquer i 

voluntat del propi integrant de l’organització, s’ACORDA incorporar a la 

Comissió Tècnica del Comitè de Cogestió de la Sèpia, l’entitat Salvem 

l’Empordà amb el Dr. MIKEL ZABALA com a representant d’aquesta. 

3.- Revisió de la documentació existent relativa al futur Pla de Gestió de la Sèpia 

de les Badies de Pals i Roses 

Pel que fa a la documentació existent relativa al futur pla i que pot ser de 

rellevància per a l’elaboració del Pla de Gestió de la Sèpia de les Badies de Pals i 
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de Roses es comenta l’existència de l’estudi de seguiment de la sèpia i el 

calamar dut a terme des del 2005 fins l’actualitat a l’àmbit territorial de la 

Confraria de Pescadors de l’Estartit, realitzada pel pescador Miquel Sacanell de 

la CP de l’Escala. Aquest seguiment ha permès recollir tant dades biològiques 

com de l’esforç realitzat sobre la sèpia (Sepia officinalis) i el calamar (Loligo 

vulgaris) en aquesta àrea. Dins aquest marc es considera rellevant el poder 

disposar dels resultats d’aquest seguiment per dissenyar futures estratègies de 

gestió per a la sèpia. Tant la Marta Cavallé (LIFE) com en Mikel Zabala (Salvem 

l’Empordà) troben que seria molt profitós poder tenir una base de l’estat del 

recurs per al coneixement d’aquest i la conseqüent elaboració del Pla de gestió 

del Comitè de Cogestió. 

Al mateix temps des de la DGPAM, es proposa el representar l’esforç que s’està 

realitzant sobre el recurs mitjançant les notes de venda. Aquesta informació 

permetrà el caracteritzar la flota que es dedica a aquest recurs i determinar 

l’estacionalitat d’aquest.  

S’ACORDAsol·licitar a l’encarregat del seguiment, Miquel Sacanell, l’exposició 

dels resultats de l’estudi realitzat des del 2005. Al mateix temps la DGPAM es 

compromet a presentar les gràfiques amb les notes de venda de la sèpia dels 

darrers 5 anys. 

4- Preparatòria del calendari de reunions de la Comissió Tècnica  

Per consens de la Comissió Tècnica es preveu realitzar reunions amb una 

assiduïtat a acordar, podent-se convocar amb més o menys periodicitat segons 

la necessitat. Donat la recent formació del comitè de cogestió i la necessitat 

d’engegar el Pla de Gestió de la sèpia, es proposa convocar la propera reunió un 

cop passades les vacances de Nadal. 

S’ACORDA que la propera reunió es realitzi el dia 30 de gener de 2019. Per tal 

de facilitar l’assistència de tots els integrants del sector pesquer es proposa que 

tingui lloc a la Confraria de Pescadors de Roses, a les 16:30. 

5- Proposta de creació d’una Plataforma d’ accés per als integrants de la 

comissió per poder disposar de la documentació per compartir informació. 



Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 

458 
 

Per tal de notificar les reunions i poder informar sobre diversos temes 

relacionats amb el Pla amb certa agilitat s’ha creat un grup de whatsapp. 

Properament es vol crear una carpeta en el núvol on es puguin penjar els arxius 

que poden ser d’interès per tots els integrants del Comitè de Cogestió. 

6-Altres. 

Un dels aspectes que es comenten durant la reunió és la importància que la 

sèpia de les Badies de Pals i de Roses formi part d’un Pla de Gestió, ja que això 

permet per una banda gestionar aquest recurs per mitjà dels acords assolits pels 

àmbits implicats, i alhora facilitar la valorització del producte al ser un recurs 

que es gestionarà dins les premisses d’un recurs sostenible. 

El Roger Villanueva subratlla la importància de relacionar la biologia d’aquesta 

espècie amb l’estacionalitat dels diferents arts de pesca amb que es captura, per 

saber si coincideix amb èpoques de reproducció, de reclutament, etc.   

Per últim, es subratlla la importància de que els plans de gestió duguin 

associats  estudis socioeconòmics. (Complement del programa socioeconòmic 

que exigeix el Decret de governança) 

Conclusions 

S’ha lliurat en mà als representants del sector, un full (annex) on estan llistats 

els punts a tractar pel futur Pla de Gestió per a que els representants o 

observadors de l’àmbit del sector ho omplin tenint en compte els interessos de 

la confraria i del recurs. 

De cara a la propera sessió de treball de la Comissió Tècnica, s’ACORDA tractar 

els següents temes: 

1)Que el sector pesquer faci una previsió de totes les embarcacions de la 

modalitat de sepieres i nanses que van a aquest recurs.  

2)Presentar amb permís del Miquel Sacanell un breu resum dels resultats 

històrics del seguiment de la sèpia. Presentar també, per part de la DGPAM, les 

dades històriques de les captures de sèpia  
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Acta de la reunió (Data: 30/01/2019) 
 

Data: 30/01/2019 
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sèpia de les badies de Pals i 
de Roses 

Hora inici: 16:30 Hora final:  

Lloc: Confraria de Pescadors de Roses 

Assistentes:  

Per part del sector pesquer de la modalitat de sepieres i nanses 

•Climent Oliveira (CP Estartit) 

•Salvador Pagès (CP Escala) 

•Rafel Payret (CP Roses) 

•Miquel Sacanell (CP Estartit- ponent) 

•Joan Massaguer (CP Estartit- president del Comitè) 

 

Per part del col·lectiu científic – Institut de Ciències del Mar-CSIC 

•Roger Villanueva López (ICM) 

 

Per part de les entitats mediambientalistes i socials: 

•Marta Cavallé (LIFE) 

•Mikel Zabala (Salvem l’Empordà) 

 

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM): 

•Jordi Rodon Peris (DGPAM) 

•Eva Visauta Girbau (DGPAM-Secretària) 

 

Observadors  
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•Trinidad Agúndez (Secretària CP L’Escala) 

•Antoni Abat (Patró Major Federació Territorials de Confraries de  Pescadors de 
Girona) 

•Begoña Cervera (DGPAM) 

•Joan Fontdecaba (Secretari CP Roses) 

Ordre del dia 

1. Presentació dels resultats obtinguts de l’estudi de seguiment de la sèpia a 

la Badia de Pals, per part del pescador Miquel Sacanell (CP de l’Estartit).  

2. Breu presentació, per part de la DGPAM, de les dades de les captures de 

sèpia de la flota pesquera de les tres Confraries de Pescadors incloses en 

el pla.  

3. Presentació del document on es recullen les propostes dels punts a 

tractar per al futur Pla de Gestió de la Sèpia a la Badia de Pals i de Roses, 

realitzat per les Confraries de Pescadors integrants del Comitè de 

Cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia de les Badies de Pals i de Roses. 

4. Revisió de la sol·licitud de la Confraria de Roses per autoritzar els 

col·lectors de cefalòpodes dins el marc del Pla de Gestió de la Sèpia. 

5. Torn obert de paraula. 

Temes tractats 

1. Presentació dels resultats obtinguts de l’estudi de seguiment de la sèpia a 

la Badia de Pals, per part del pescador Miquel Sacanell (CP de l’Estartit).  

El pescador de la Confraria de Pescadors de l’Estartit, Miquel Sacanell, presenta 

els resultats del seu estudi de seguiment de les dades tant biològiques com 

d’esforç de la flota d’arts artesanals que té com a espècie objectiu la sèpia (Sepia 

officinalis) i el calamar (Loligo vulgaris) en l’àrea de l’Estartit. A mode de breu 

resum comentar que les principals conclusions que se n’extreuen d’aquest 

estudi són: 

a) L’esforç pesquer a la que s’està sotmetent la població de sèpia i calamar de la 

zona d’estudi és considerablement inferior a l’esforç al qual estava sotmesa 
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aquesta població històricament. Aquest fet es deu principalment a una 

disminució en la flota pesquera que es dedica a aquestes dues espècies de 

cefalòpodes. 

b) Donat l’alta freqüència de dies amb condicions meteorològiques adverses, els 

pescadors de la flota d’arts menors es veuen obligats a no poder sortir 

aproximadament un 60% dels dies disponibles per pescar, la qual cosa implica 

una veda natural sobre els recursos pesquers de la zona.  

c) La flota pesquera d’arts menors es caracteritza per la diversificació en quant a  

espècies objectiu, depenent de l’estacionalitat de les espècies, la seva distribució, 

etc. Aquest fet comporta que hi hagi una distribució de l’esforç pesquer sobre 

diferents espècies.  

d) La sèpia es pot trobar associada a fons amb presència de Cymodocea.  

S’arriba al CONSENS de que la presència d’un estudi de seguiment d’aquesta 

població a tota l’àrea d’aplicació del Pla de gestió seria convenient per tal de 

poder saber l’estat de la població de la sèpia en l’actualitat i l’esforç que s’hi 

exerceix sobre aquestes.  

2. Breu presentació, per part de la DGPAM, de les dades de les captures de 

sèpia de la flota pesquera de les tres Confraries de Pescadors incloses en 

el pla.  

Des de la DGPAM es presenten els resultats de les captures de sèpia dels 3 

darrers anys a les 3 confraries de pescadors incloses en el pla. A grans trets, tot i 

que les captures són més significatives tant en kg com en euros a la CP de 

Roses, a l’hora de comparar l’esforç per embarcació en kg/dies, els valors de les 

3 confraries pertanyents al Pla assoleixen valors semblants. Això es deu a que 

tot i que les captures són més rellevants a Roses, també compten amb més 

número d’embarcacions.  

S’ACORDA treballar en la recerca de possibles alternatives o opcions per a la 

comercialització, que permeti crear una marca de diferència per a la sèpia 

provinent de l’àmbit d’actuació del Pla de Gestió de la Sèpia a la Badia de Pals i 

de Roses. 
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3. Presentació del document on es recullen les propostes dels punts a 

tractar per al futur Pla de Gestió de la Sèpia a la Badia de Pals i de Roses, 

realitzat per les Confraries de Pescadors integrants del Comitè de 

Cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia de les Badies de Pals i de Roses.   

Els representants de cada confraria de pescadors integrants del Comitè de 

Cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia de les Badies de Pals i Roses llegeixen el 

document amb les propostes recollides per part de la seva confraria de 

pescadors per al futur Pla de Gestió de la Sèpia de les Badies de Pals i de Roses. 

A mesura que es van exposant, es va prenent nota amb la finalitat de presentar 

un document que tindrà com a base aquells punts on hi ha consens per part de 

les 3 confraries i sobre el qual s’haurà de treballar en aquells punts on hi ha 

divergència d’opinions.  

En l’ANNEX adjunt es resumeixen breument els punts (Articles del futur Pla de 

Gestió) en els quals s’ha arribat a un consens (√ ) i els punts on hi ha 

divergències i, per tant, s’han de treballar ( ) en properes reunions.  

S’ACORDA seguir treballant en els punts on hi ha divergència d’opinions per 

tal d’arribar a un consens comú.  

4. Revisió de la sol·licitud de la Confraria de Roses per autoritzar els 

col·lectors de cefalòpodes dins el marc del Pla de Gestió de la Sèpia. 

S’exposa a la Comissió Permanent del Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de 

la Sèpia a la Badia de Pals i Roses la sol·licitud de la Confraria de Roses per 

autoritzar els col·lectors d’ous, i s’arriba a l’ACORD d’autoritzar els col·lectors 

dins el marc del Pla de Gestió.  
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Acta de la reunió (Data: 04/03/2019) 
 

Data: 04/03/2019 
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sèpia de les badies de Pals i 
de Roses 

Hora inici: 16:30 Hora final:  

Lloc: MARAM (L’Escala) 

Assistentes:  

Per part del sector pesquer de la modalitat de nanses i tresmall 

•Salvador Pagès Mesas. CP L’Escala 

•Climent Oliveira Gonzalez. CP L’Estartit 

 

Per part de les entitats mediambientalistes i socials 

•Marta Cavallé. LIFE 

•Mikel Zabala. Salvem l’Empordà 

 

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) 

•Jordi Rodon Peris. DGPAM  

•Eva Visauta Girbau. DGPAM (Secretària) 

 

Assistents com a observadors 

•Raquel del Rosal Gutiérrez. DGPAM 

•Trinidad  

•14 pescadors i integrants del projecte PELA-Med de la regió de Var (França) 

Ordre del dia 
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1. Presentació breu del document on es compilen les propostes referents als 

punts del futur Pla de Gestió de la Sèpia a les Badies de Pals i Roses de les 3 

confraries de pescadors implicades.  

2. Inici del treball dels punts següents per tal d’assolir acords comuns: 

- Àmbit d’aplicació del Pla 

- Embarcacions autoritzades 

- Accés al recurs  

- Compartició d’àmbits territorials per al mariqueig 

- Arts i ormeigs autoritzats i les seves característiques 

3. Torn obert de paraula 

Temes tractats 

1.Presentació breu del document on es compilen les propostes referents als 

punts del futur Pla de Gestió de la Sèpia a les Badies de Pals i Roses de les 3 

confraries de pescadors implicades.  

A la reunió assisteixen com a observadors/espectadors un col·lectiu de 

pescadors d’arts menors procedents de la regió veïna de VAR (França). Alguns 

d’ells també integrants en el projecte “PELA-med” (Pescadors compromesos 

amb el futur de la Mediterrània). La finalitat de la seva visita és la de promoure 

la implantació del model de cogestió pesquera entre els pescadors professionals 

del sud de França. 

Davant de l’interès mostrat per aquests en conèixer amb més detall el model de 

governança de la pesca professional a Catalunya, i veure´n exemples de Plans 

de Gestió que s´estan duent a terme a Catalunya, se´ls hi fa una breu 

introducció del Pla de Gestió de la Sèpia de les badies de Pals i de Roses. També 

se´ls explica el funcionament de la Comissió Tècnica i les seves tasques. A 

continuació es procedeix a treballar en els punts del Pla de Gestió. 

2.Inici del treball dels punts del Pla de Gestió per tal d’assolir acords comuns. 
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Després de recollir les diferents propostes fetes per les 3 Confraries integrants 

del Pla es procedeix a redactar un esborrany on hi apareixen les línies marc del 

pla de gestió de la sèpia a les badies de Pals i Roses. 

Aquestes estan detallades en l’Annex adjunt. 

3.Torn obert de paraula 

Donada la petició per part de diferents membres de la Comissió Tècnica, en la 

propera reunió es durà un llistat de les embarcacions pertanyents a les 3 

Confraries implicades en el Pla amb les dades històriques de les captures de 

sèpia dels darrers anys. 
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Acta de la reunió (Data: 25/04/2019) 
 

Data: 25/04/2019 
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sèpia de les badies de Pals i 
de Roses 

Hora inici: 16:30 Hora final:  

Lloc: Confraria de Pescadors de L’Escala 

Assistentes:  

Per part del sector pesquer de la modalitat de nanses i tresmall 

•Rafael Payret Pairet. CP Roses 

•Salvador Pagès Mesas. CP L’Escala 

•Climent Oliveira Gonzalez. CP L’Estartit 

 

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) 

•Jordi Rodon Peris. DGPAM  

•Eva Visauta Girbau. DGPAM (Secretària) 

 

Assistents com a observadors 

•Isaac Moya Bofill. CP L’Escala 

•Trinidad Agúndez Acosta. CP L’Escala 

•Carlos Miralles Forner. CP Roses 

•Martí Ballester Solés. CP L’Escala 

Ordre del dia 

1. Proposta de la relació d’embarcacions dedicades a la sèpia dins l’Àmbit. 

2. Treballar sobre els punts que queden pendents del futur Pla de Gestió de 

la Sèpia de les Badies de Pals i Roses. 

3. Proposta referent a les nanses, per part de l’Isaac Moya. 
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4. Torn obert de paraula. 

Temes tractats 

1.Proposta de la relació d’embarcacions dedicades a la sèpia dins l’Àmbit. 

Donat a que un punt rellevant del Pla de Gestió de la Sèpia a les badies de 
Roses i Pals és el tenir una llista provisional de les embarcacions que gaudiran 
de permís especial per a l’accés al recurs, 1) s’ha consultat les notes de venda de 
sèpia de les embarcacions d’arts menors de les confraries implicades en el Pla 
durant els darrers 3 anys i 2) s’ha sol·licitat als pescadors una relació de barques 
d’arts menors que es dediquin a la captura de la sèpia . 

El còmput d’embarcacions proposades són les següents: 

-Confraria de Pescadors de l’Escala: 7 

-Confraria de Pescadors de l’Estartit: 5 

-Confraria de Pescadors de Roses: 10-12 

*esmentar que aquest número d’embarcacions és provisional i podrà ser 
modificada i ampliada (amb un marge de 2 o 3 embarcacions més) cada 
campanya per ACORD de la Comissió Tècnica. 

2.Treballar sobre els punts que queden pendents del futur Pla de Gestió de la 
Sèpia de les Badies de Pals i Roses. 

Es procedeix a la lectura de l’esborrany del document (veure Annex adjunt) per 
acabar de determinar alguns dels punts que quedaven per a determinar del Pla 
de Gestió. 

Aquestes estan detallades en l’Annex adjunt. 

3.Proposta referent a les nanses, per part de l’Isaac Moya. 

Es fa una proposta per a delimitar l’obertura de l’embut de la nansa. Es proposa 
un eix màxim de 17 cm.  

Diversos pescadors duen nanses per mostrar les diferents tipologies d’aquest 
art que hi trobem. 

4.Torn obert de paraula 

Es comenten diferents temes referents a les següents temàtiques: 
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a)Esforç sobre el recurs: Dins el Pla i donada a la importància en saber el 
número real de nanses i metres de xarxa de tresmall (o panys) que hi ha a cada 
època al mar es comenta que enlloc de especificar-ho al permís es proposa que 
cada mes (falta determinar com i per quin mitjà) es notifiqui als membres de la 
Comissió el número d’arts o ormeigs de cada embarcació.   

b)El galzeran és una espècie protegida: Existeix el dubte entre els membres de la 
Comissió Tècnica si el galzeran (usat com a reclam en les nanses) és una espècie 
protegida. Després de fer la consulta al Departament de Territori i Sostenibilitat 
ens confirmen que no està protegida sempre que no s’extregui d’un espai 
natural protegit. 

c)Organització de concursos no autoritzats: Es comenta al Servei de Control i 
Acció Marítima i confirmen que ells no han autoritzat cap concurs de sèpia fins 
a la data. Però es demana que en cas d’existir un concurs es notifiqui a la 
DGPAM adjuntant documentació gràfica. 
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Acta de la reunió (Data: 21/05/2019) 
 

Data: 21/05/2019 
Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió de la sèpia de les badies de Pals i 
de Roses 

Hora inici: 16:45 Hora final:  

Lloc: Confraria de Pescadors de Roses 

Assistentes:  

Per part del sector pesquer de la modalitat de nanses i tresmall de la CP de Roses 

•Rafael Payret Pairet (representant del sector en la Comissió Tècnica) 

Per part del sector científic (ICM) 

•Roger Villanueva  

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) 

•Jordi Rodon Peris. DGPAM  

•Eva Visauta Girbau. DGPAM (Secretària) 

Assistents com a observadors 

•Carlos Miralles Forner 

•Joan Piris Llareu 

•Àngel Viñales 

•José Gonzalez Macau 

•Juan González Macau 

•Antoni Abat Mallol 

•Òscar Escolar 

Ordre del dia 

1. Proposta per uniformitzar la veda per a la sèpia de la Confraria de 

Pescadors de Roses amb les altres dues confraries pertanyents al Comitè 

de Cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia a les Badies de Pals i Roses. 
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2. Torn obert de paraula. 

Temes tractats 

1.Proposta per uniformitzar la veda. 

A la darrera reunió es va sol·licitar, per part del representant del sector pesquer 
de la C.P. de Roses a la Comissió Tècnica, poder fer una reunió extraordinària 
per parlar amb els pescadors de tresmall i nanses de la sèpia de la C.P. de Roses 
sobre la possibilitat de fer coincidir la veda de totes 3 confraries implicades en el 
Comitè de Cogestió. La reunió va tenir lloc a la Confraria de Roses el dia 21 de 
maig de 2019, on hi van assistir el sector pesquer implicat i el seu representat en 
la Comissió Tècnica, el Patró major de la Confraria de Pescadors de Roses, el 
sector científic i l’administració. L’ACORD al qual es va arribar és realitzar la 
veda per a la sèpia durant els mesos de setembre i octubre. El sector pesquer de 
Roses també manifesta que cedeixen l’àmbit territorial inclòs entre la 
Piscifactoria i el Riuet (àmbit que correspon a la C.P. de Roses però per acord 
s’hi permet l’accés i ús a les embarcacions de l’Escala) perquè realitzi la veda de 
3 mesos acordada per la C.P. de L’Escala.  

Esmentar que els mesos de veda (els que s’hagin acordat per a cada confraria) 
s’aplicaran a la sèpia dins de l’àmbit territorial d’aquesta i, per tant, afectarà 
també a la pesca recreativa. És, per tant, una veda estratègica. 

També des del sector pesquer es proposa fer veda de femelles durant els mesos 
de febrer i març. La proposta d’una veda parcial durant aquests mesos va més 
en la línia que comenten els científics de protegir les femelles ovades i, per tant, 
tindria més un enfocament de veda biològica. Aquesta proposta, que té un 
enfocament encarat a la protecció del recurs des d’un punt de vista biològic, es 
pot comentar en la propera reunió de la Comissió Tècnica.  
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5. Comitè de cogestió del pla de gestió del pop roquer del litoral de 
Catalunya central capturat amb cadups i nanses   

Acta de la reunió (Data: 20/03/2019) 
 

Data: 20/03/2019 

Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió del pop roquer del litoral de 
Catalunya central capturat amb cadups i 
nanses   

Hora inici: 16:30 Hora final: 19:30 

Lloc: Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú 

Assistentes:  

Per part del sector pesquer de la modalitat de cadups i nanses  

• Eduard Escolar Bonet. CP Vilanova i la Geltrú 

• Jaume Gaseni Llaó. CP Tarragona 

 

Per part del col·lectiu científic 

• Òscar Escolar Sánchez. ICATMAR 

• Roger Villanueva López. ICM-CSIC 

 

Per part de les entitats mediambientalistes i socials 

• Lydia Chaparro. Fundació ENT 

 

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) 

• Eva Visauta Girbau. DGPAM 

• Raquel del Rosal Gutiérrez. DGPAM (Secretària) 

 

Assistents com a observadors 
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• Manolo González Llobet. CP Cambrils 

Ordre del dia 

1. Estat de publicació de l’Ordre que regula el marisqueig del pop amb cadups i 

nanses.  

2. Revisió de les mesures de gestió del Pla de gestió a debatre en el si de la 

Comissió Tècnica. 

3. Precs i preguntes. 

 

Temes tractats 

1.Estat de publicació de l’Ordre que regula el marisqueig del pop amb cadups i 

nanses.  

Aclariments inicials. 

Després de molts anys de reivindicacions sobre la incorrecta localització de les 

vedes en la normativa vigent, d’aqui a unes 3 setmanes es publicarà una Ordre 

que deroga tot l’existent i fixa uns mínims que s’ha de complir a tot Catalunya, 

excepte en els llocs on hi hagi plans de gestió específics.  

Les mesures bàsiques de la nova Ordre són: 

a)60 dies de veda a l’any. Que es decidiran anualment mitjançant Resolució. 

Cada Confraria pot sol·licitar una veda diferent, aixó si ha de ser de 60 dies/any 

o més si es volgués. 

b)Un pes mínim d’1 kg per totes les modalitats 

c)200 nanses i 1000 cadups. Aquestes són les quantitats màximes. Es pot portar 

menys o igual. 

Aquesta norma, al derogar l’anterior ens permetrà que el dia 1 de maig no hagi 

de començar la veda de 4 o 5 mesos de la província de Barcelona o la que 

comença a Tarragona el dia 1 de juny. Les vedes per tant d’aquest any (mentre 
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no tinguem el Pla de Gestió del Pop de la Catalunya Central enllestit) es 

determinaran mitjançant Resolució del Director General.  

Pel que fa el Pla de Gestió del Pop de la Catalunya Central 

A l’hora de crear el Pla de Gestió, en el qual hi estem treballant, podem prendre 

com a valides les tres mesures de les lletres a), b) i c) (esmentades a l’apartat 

anterior) o prendre’n unes de diferents. Les mesures incloses en el Pla de Gestió 

doncs seran determinades per la Comissió Tècnica. 

2.Revisió de les mesures de gestió del Pla de gestió a debatre en el si de la 

Comissió Tècnica. 

Després de la reunió de la Comissió Tècnica del dia 20 de març de 2019, es 

poden ja determinar unes propostes concretes del que pot ser el projecte Pla de 

Gestió. 

PROPOSTES DEL PROJECTE DE PLA DE GESTIÓ 

Odre per la qual s’aprova el Pla de Gestió del pop roquer de Catalunya Central 

1.Objecte  

L’objecte del Pla es establir les mesures tècniques de gestió i seguiment del 

marisqueig de pop roquer amb cadups i nanses dins l’àmbit d’aplicació del Pla. 

2.Àmbit d’aplicació 

Les mesures previstes en el Pla s’aplicaran dins l’àmbit territorial comprès des 

del límit nord de l’àmbit territorial de la Confraria de Pescadors de Sitges i el 

límit sud de l’àmbit territorial de la Confraria de Pescadors de Cambrils. 

3.Embarcacions autoritzades i accés al recurs 

Per poder mariscar amb cadups i nanses dins l’àmbit d’aplicació del Pla, les 

embarcacions proposades han de tenir el port base en un dels següents  ports: 

-Sitges 

-Vilanova i la Geltrú 

-Calafell 
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-Torredembarra 

-Tarragona 

-Cambrils 

L’accés al recurs estarà condicionat a la dedicació a l’activitat amb anterioritat a 

l’inici del Pla. Inicialment es contempla el següent nombre d’embarcacions per 

port (que coincideix amb les embarcacions que es te constància que es dediquen 

al pop): 

 

-Sitges:                                1 

-Vilanova i la Geltrú:        6  

-Calafell:                             1 

-Torredembarra:                3 

-Tarragona:                         6 

-Cambrils:                           3 

             -----  

         20 

 

Amb un total de 20 embarcacions, més un número a determinar (al voltant de 3 

o 4 embarcacions) pel Comitè de Cogestió (per donar la possibilitat a noves 

embarcacions a incorporar-se al Pla).  Les propostes de les embarcacions les 

faran les confraries i les valoracions la Comissió Tècnica. A l’hora d’incorporar 

o treure embarcacions per a obtenir el permís especial, es pot tenir en compte 

criteris com noves incorporacions, embarcacions amb sancions  

4.Llicències per al pop amb cadups i nanses. 

Tal com es comenta en el punt anterior es farà anualment un permís especial 

El permís anirà associat a una embarcació i aquesta haurà d’especificar: 

-Nombre de cadups (els que realment estigui utilitzant) 

-Nombre de nanses per a pop (els que realment estigui utilitzant) 
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*es podrà augmentar el nombre de cadups o nanses previa notificació a la 

Comissió Tècnica i sempre dins els límits establerts pel Pla. La importància de 

saber quants cadups/nanses cala cada embarcació és per saber el rendiment dels 

ormeigs i saber  l’esforç real que es fa sobre el recurs.  

5.Compartició àmbits 

Tot i que amb caràcter habitual cada embarcació calarà en les seves zones 

habituals, es contempla un únic calador per a totes les barques del pla, el que va 

de Sitges fins a Cambrils. Tot i aixó cada àmbit corresponent a les Confraries 

pot tenir vedes diferents. 

6.Arts i ormeigs autoritzats en el Pla 

Cadups: Fins a un màxim de 1000 

Nanses: Fins a un màxim de 400 

El nombre màxim es podrà fixar en funció del nombre de tripulants de cada 

embarcació. En cas de combinar els dos tipus (cadup i nansa) el total dels dos 

mai no podrà superar les 1000 unitats.   

El màxim autoritzat per a cada embarcació i per campanya es fixarà des de la 

Comissió Tècnica  

 

7.Característiques tècniques dels ormeigs 

Cadups: de terra cuita, plàstic, PVC o altre material però d’un diàmetre no 

superior a 15 cm (per evitar postes al seu interior) 

Nanses: Establir una llum de malla mínima i possibilitat d’unificar unes formes 

i dimensions màximes de la nansa per al pla de gestió en un període de temps 

(que pot ser d’anys) per adaptar-les a la forma o dimensions màximes. Caldrà 

valorar si poden ser nanses còniques o polièdriques o dels dos tipus. 

8.Unitats per línia i longitud 
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La longitud de les línies no serà mai superior a la mitja milla (900 metres aprox) 

i les línies no superaran un màxim de 50 ormeigs/línia. 

9.Simultaneitat d’arts/horari de marisqueig 

Es podran simultaniejar nanses i cadups amb el màxim autoritzat per 

embarcació per la Comissió Tècnica i que constarà en la resolució del permís 

especial. 

En el cas que la Comissió Tècnica opti per poder simultaniejar el mateix dia, 

caldria establir horari de sortida de port i horari d’entrada. Els horaris de 

sortida poden ser diferents per als 6 ports : 

La simultaneïtat podria ser dels dos tipus: 

a)Nanses/cadups/xarxa  

b)Nanses/cadups/palangró 

Horari de sortida: 06:00 (variable per acord de la Comissió Tècnica) 

Horari d’entrada 15:00  

10.Ports de desembarcament i comercialització 

El desembarcament s’haurà de fer en els ports pesquers compresos dins de 

l’àmbit territorial autoritzat. La comercialització es podrà fer exclusivament per 

venda en subhasta o per venda contractual a través de les llotges oficials 

ubicades en els ports de l’àmbit territorial del Pla. 

11.Senyalització i identificació dels calaments 

 

La senyalització i identificació ha de ser forçosament la prevista en el reglament 

de control. Això vol dir la placa inalterable en la part superior de la línia on hi 

constí llista-matricula i foli de la barca. A més estaria bé utilitzar una balisa i pal 

amb bandera pròpia i distintiva del Pla de gestió i del tipus d’estri de que es 

tracta (nansa o cadup). 
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12.Període calament. Vedes. 

Possibilitat d’establir un únic tipus de vedes o diferents segons tipus d’art o 

zona de calament  

Tipus de vedes: 

a)Veda continuada de 2-3 o més mesos. En aquest cas els cadups o les nanses 

han de ser retirats del mar i portats a terra durant el període de veda. Proposta 

de Tarragona i Cambrils. 

b)Veda de femelles de 3 mesos de durada. Evidentment en aquest tipus de veda 

les nanses i els cadups han de quedar a mar. Durant el període de veda cap de 

les embarcacions del Pla podrà vendre cap exemplar de femella (encara que 

procedís del tresmall). Proposta Roger Villanueva i Òscar Escolar. 

c)Veda total abril + veda femelles maig + veda femelles agost + veda total 

setembre. En aquest cas els cadups podrien quedar tot l’any al mar i les nanses 

haurien de ser retirades com a mínim durant els mesos d’abril i setembre.  

13.Gestió i seguiment del Pla 

Totes les mesures de gestió vinculades al seguiment del Pla seran acordades per 

la Comissió Tècnica i pel Ple del Comitè de Cogestió d’acord amb el Decret 

sobre el model de Governança de la pesca professional de Catalunya. 

El seguiment científic del Pla s’emmarca dins del programa de mostreig 

d’ICATMAR 

14.Altres  

La Comissió Tècnica, o en el seu cas el Ple, podran assolir els acords necessaris 

per adaptar les recomanacions presentades per MSC en el marc del programa 

MEDFISH. 
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Acta de la reunió (Data: 16/01/2019) 
 

Data: 16/01/2019 

Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió del pop roquer del litoral de 
Catalunya central capturat amb cadups i 
nanses   

Hora inici: 16:00 Hora final: 17:40 

Lloc: Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú 

Assistentes:  

Assistents (representants dels membres del Ple) 

•Sergi Tudela Casanovas. DGPAM  

•Jordi Rodon Peris. DGPAM  

•Joan B. Company Claret. ICM-CSIC 

•Roger Villanueva López. ICM-CSIC 

•Antonio Marzoa Notlevsen. President de la FTCPB 

•Antonio García Allut. Fundació Lonxanet 

•Lydia Chaparro. Fundació ENT 

•Eduard Escolar Bonet. CP Vilanova i la Geltrú 

•Guillem Neguillo Soler. CP Tarragona 

 

Secretària: Raquel del Rosal Gutiérrez 

 

Assistents com a observadors 

•Eva Visauta Girbau. DGPAM 

•Alfredo Piqueras González. CP Sitges 

•José Antonio Monje. CP Calafell 

•Manolo González Llobet. CP Cambrils 
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•Òscar Escolar Sánchez. ICATMAR 

 

Assistents com a espectadors 

•Isabel Vivó Soler. Secretària CP Sitges 

•Clàudia Masdeu Almagro. CP Cambrils 

•Jaume Carnicer Mas. Patró Major de la CP Vilanova i la Geltrú 

Antecedents 

En data 12 de novembre de 2018, el director general de Pesca i Afers Marítims 

signa la resolució d’inici del procediment d’aprovació del Pla de gestió del pop 

roquer (Octopus vulgaris) del litoral de Catalunya central capturat amb cadups 

i nanses i de Constitució del Ple del seu Comitè de Cogestió. 

D’aquesta manera es va iniciar el procediment d’aprovació del Pla de gestió del 

pop roquer vinculat a l’activitat de marisqueig professional desenvolupada per 

les embarcacions d’arts menors, d’acord amb el previst a l’article 8.1 del Decret 

118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a 

Catalunya. 

D’acord amb el previst a l’article 15.3 del Decret 118/2018, de 19 de juny, el 

director general de Pesca i Afers Marítims ha procedit a convocar els membres 

que formen part del Ple del Comitè  a la sessió de constitució del mateix dins 

dels 10 dies hàbils següents a comptar des de la data de l’última notificació de la 

resolució d’inici del procediment d’aprovació del Pla de gestió. La data 

escollida és el 16 de gener de 2019 i el lloc la Confraria de Pescadors de 

Vilanova i la Geltrú a les 16:00 hores de la tarda. 

Ordre del dia 

1.Revisió de la composició del Ple del Comitè de Cogestió del Pla de Gestió del 

pop roquer del litoral de Catalunya central capturat amb cadups i nanses. 

Modificació de l’annex de la “Resolució d’inici del procediment d’aprovació del 
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Pla de gestió del pop roquer del litoral de Catalunya central capturat amb 

cadups i nanses”. 

2.Recompte d’assistents per a la constitució del Ple del Comitè de Cogestió. 

3.Nomenament del president del Ple que ho serà també del Comitè de Cogestió. 

4.Proposta per a la incorporació com a membre del Ple de WWF, dins l’àmbit de 

les entitats mediambientals i socials. 

5.Convidar a MSC (Marine Stewardship Council) a participar com a 

observadors, tant a les sessions del Ple com a les de la Comissió Tècnica. 

6.Nomenar els representants que constituiran la Comissió Tècnica, responsables 

en primera instància de l’elaboració del Pla de Gestió. 

7.Convocatòria de la primera sessió de treball de la Comissió Tècnica per al 

proper dijous 24 de gener de 2019, en la que es convoca com a “espectadors” a 

tots els pescadors que estiguin interessats, ja que MSC farà una presentació del 

projecte Medfish de preavaluació d’aquesta pesquera. 

8.Precs i preguntes. 

Temes tractats 

Desenvolupament de la sessió de constitució del Ple 

Obre la sessió el director general de Pesca i Afers Marítims, explicant que és el 

tercer comitè de cogestió que es crea després dels de la sèpia de les badies de 

Pals i Roses i el del cranc blau de les Terres de l’Ebre. Explica que el mes de 

juny de 2018 es va aprovar el Decret sobre el model de governança de la pesca 

professional a Catalunya, que té dos eixos prioritaris, un l’establiment de plans 

de gestió i l’altre l’aplicació del model de cogestió. Informa que es disposa de 18 

mesos per realitzar el pla de gestió, juntament amb un programa 

socioeconòmic. Comunica que a través de l’ICATMAR (Institut Català de 

Recerca per a la Governança del Mar), i dins del programa de mostreig previst 

per als propers tres anys, també es farà el seguiment del pop roquer. 
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El director també comenta que el pop roquer és un recurs molt agraït, que té 

mercat. Per tant, és interessant aconseguir el segell de qualitat de MSC. 

En segon lloc, la cap de la Secció de Gestió de la Pesca i el Marisqueig fa una 

explicació del Decret de Governança. Explica la composició del Ple i la Comissió 

Tècnica (CT). 

A continuació es comenten els següents punts de l’ordre del dia: 

1. Constitució del Ple del Comitè de Cogestió i modificació de l’annex de la 

Resolució 

Abans de l’inici de la constitució del Ple del Comitè de Cogestió, la DGPAM 

informa que l’annex de la Resolució d’inici del procediment d’aprovació del Pla 

de gestió del pop roquer del litoral de Catalunya central s’ha de modificar, ja 

que segons l’article 15.2 el nombre màxim de membres del ple equival al doble 

del nombre d’àmbits que l’integren, i cada membre està representat per un 

màxim de dues persones. En aquest cas, i per error, l’annex constava de 12 

membres pels 5 àmbits existents i, per tant, no és correcte. 

Un cop modificat l’annex de la Resolució, la composició del Ple del comitè de 

cogestió queda integrada pels membres i representants que es relacionen per a 

cadascun dels àmbits definits en les cinc lletres següents: 

 

a)Àmbit del sector de les arts fixes i arts menors vinculats al Pla, format pels 2 

membres següents: 

I.Membre: Pescadors de la submodalitat de cadups i nanses de Vilanova i la 

Geltrú. Representat per 1 pescador/a (PROVÍNCIA DE BARCELONA). 

A la sessió assisteixen els següents representats del sector pesquer: 

EDUARD ESCOLAR BONET  

II.Membre: Pescadors de la submodalitat de cadups i nanses de Tarragona. 

Representat per 1 pescador/a (PROVÍNCIA DE TARRAGONA). 
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A la sessió assisteixen els següents representants del sector pesquer: 

GUILLEM NEGUILLO SOLER 

b)Àmbit de les confraries de pescadors i les seves federacions, format pels dos 

membres següents: 

I.Membre: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona que 

estarà representat pel seu president/a i pel seu secretari/a. 

A la sessió no pot assistir cap membre. 

II.Membre: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona 

representada també pel seu president/a i pel seu secretari/a. 

A la sessió assisteix el president de la FTCPB: 

ANTONIO MARZOA NOTLEVSEN 

c)Àmbit col·lectiu científic. Aquest àmbit està integrat per un únic membre, 

l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC). Representat pel director 

del Departament de Recursos Marins Renovables i per un dels investigadors/res 

del mateix departament. 

A la sessió assisteixen els següents representants: 

JOAN B. COMPANY CLARET 

ROGER VILLANUEVA LÓPEZ 

d)Àmbit de les entitats mediambientals i socials: 

I.Membre: Fundació ENT. Amb un representant. 

A la sessió assisteix el següent representant: 

LYDIA CHAPARRO 

II.Membre: Fundació Lonxanet. Amb un representant. 

A la sessió assisteix el següent representant: 
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ANTONIO GARCÍA ALLUT 

III.Membre: WWF (World Wildlife Fund). Amb un representant. 

A la sessió no pot assistir cap representant. 

e)La Direcció General de Pesca i Afers Marítims, com a cinquè àmbit, estarà 

representada per les persones titulars de la Direcció General de Pesca i Afers 

Marítims i del Servei de Recursos Marins. 

A la sessió assisteixen els següents representants: 

SERGI TUDELA CASANOVAS 

JORDI RODON PERIS 

2. Recompte d’assistents per a la constitució del Ple del Comitè de Cogestió 

D’acord amb l’article 15.4 del Decret 118/2018, de 19 de juny, en la sessió de 

constitució han de ser presents dos terços del nombre total de membres del ple, 

amb un mínim d’una persona per membre. Un cop comprovada la 

representació d’un mínim dels 2/3 del membres, es declara legalment constituït 

el Ple del Comitè de Cogestió del Pla de gestió del pop roquer del litoral de 

Catalunya central capturat amb cadups i nanses.  

3. Nomenament del president del Ple i del Comitè de Cogestió 

Un cop constituït el Ple i d’acord amb el previst a l’article 15.4 lletra “a” es 

procedeix al nomenament del president del Ple, que ho és, a més, del Comitè de 

Cogestió. 

Es proposa que el president del Ple sigui l’Eduard Escolar Bonet, pescador de la 

Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, el qual dedica el 85% de la pesca 

al pop roquer.  

ACORD: S’escull per unanimitat a l’Eduard Escolar com a president del Ple i 

del Comitè. 

4. Proposta per a la incorporació com a membre del Ple de WWF, dins l’àmbit 

de les entitats mediambientals i socials. 
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La DGPAM proposa incloure com a membre del Ple a WWF (World Wildlife 

Fund) dins l’àmbit de les entitats mediambientals i socials. 

S’informa que, segons el Decret 118/2018, sobre el model de governança de la 

pesca professional a Catalunya, es poden afegir membres al Ple sempre i quan 

el nombre màxim de membres del ple no sobrepassi el doble del nombre 

d’àmbits que l’integren, tal i com s’esmenta a l’article 15.2 del Decret. 

ACORD: S’acorda que entri a formar part del Ple l’entitat WWF, dins l’àmbit de 

les entitats mediambientals i socials. 

5. Convidar a MSC a participar com a observadors, tant a les sessions del Ple 

com a les de la Comissió Tècnica. 

El director general de Pesca i Afers Marítims explica què és el segell de qualitat 

de MSC (Marine Stewardship Council). Comenta que MSC és una organització 

internacional que certifica productes de pesca sostenible, la qual realitza a 

determinades pesqueres una preavaluació gratuïta. Remarca l’interès de tenir 

aquesta certificació, ja que això permetria obrir nous mercats i podria donar 

més valor al producte. 

ACORD: Es proposa convidar a MSC a participar com a observadors, tant a les 

sessions del Ple com a les de la Comissió Tècnica del Pla de gestió del pop 

roquer del litoral de Catalunya central capturat amb cadups i nanses, tal i com 

recull l’article 15.9 del Decret 118/2018. 

La Fundació ENT recorda, en aquest punt, que s’ha de potenciar la sobirania 

alimentària (potenciar el mercat local). 

6. Nomenar el representants que constituiran la Comissió Tècnica, responsables 

en primera instància de l’elaboració del Pla de gestió. 

La composició de la Comissió Tècnica serà la següent: 

- Sector pesquer: Eduard Escolar (CP de Vilanova i la Geltrú) i Guillem 

Neguillo (CP de Tarragona). 

- Col·lectiu científic: Roger Villanueva (ICM) i Òscar Escolar (ICATMAR). 
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- Entitats mediambientals i socials: Antonio García (Fundació Lonxanet) i 

Lydia Chaparro (Fundació ENT). 

- DGPAM: Jordi Rodon (Cap del Servei de Recursos Marins) i Eva Visauta 

(tècnica del Servei de Recursos Marins). 

Actuarà com a secretària de la Comissió Tècnica la cap de la Secció de Gestió de 

la Pesca i el Marisqueig del Servei de Recursos Marins. 

ACORD: S’acorda que els representants de la Comissió Tècnica pel que fa al 

sector pesquer siguin rotatius, a proposta del patró major de la Confraria de 

Pescadors de Vilanova i la Geltrú, en Jaume Carnicer. Els mateixos pescadors 

ens informaran com van fent les rotacions. 

7. Convocatòria de la primera sessió de treball de la Comissió Tècnica 

ACORD: S’acorda convocar la primera sessió de treball de la Comissió Tècnica 

el dijous 24 de gener de 2019 a la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú 

a les 17:00 hores. En aquesta primera sessió de treball s’acorda convidar com a 

espectadors a tots els pescadors que estiguin interessats, ja que MSC farà una 

presentació del projecte Medfish per explicar els objectius i metodologia 

d’aquest programa, així com el treball concret que representaria per a la 

pesquera del pop la seva participació en el projecte                         
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Acta de la reunió (Data: 24/01/2019) 
 

Data: 24/01/2019 

Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió del pop roquer del litoral de 
Catalunya central capturat amb cadups i 
nanses   

Hora inici: 17:00 Hora final: 20:00 

Lloc: Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú 

Assistentes:  

Per part del sector pesquer de la modalitat de cadups i nanses  

•Eduard Escolar Bonet. CP Vilanova i la Geltrú 

•Guillem Neguillo Soler. CP Tarragona 

 

Per part del col·lectiu científic 

•Òscar Escolar. ICATMAR 

•Roger Villanueva López. ICM-CSIC 

 

Per part de les entitats mediambientals i socials 

•Lydia Chaparro. Fundació ENT 

•Antonio García Allut. Fundació Lonxanet 

 

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) 

•Jordi Rodon Peris. DGPAM  

•Eva Visauta Girbau. DGPAM 

•Raquel del Rosal Gutiérrez. DGPAM (Secretària) 

 

Assistents com a observadors 
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•Julio Agujetas. MSC 

•Itziar Segarra. DGPAM 

•Raúl García. WWF (membre del Ple i observador de la Comissió Tècnica) 

 

Assisteixen, en qualitat d’espectadors convidats a les presentacions de l’estudi sobre 
la població del pop i a la presentació de MEDFISH, diversos pescadors de les 
confraries implicades en el Pla de gestió. 

Ordre del dia 

En aquesta primera sessió de treball, es convoquen a tots els interessats a 

assistir-hi en qualitat d’espectadors, ja que MSC (Marine Stewardship Council) 

farà una presentació del projecte Medfish (programa de pre-avaluació d’aquesta 

pesquera). A  més a més, Òscar Escolar, tècnic d’ICATMAR, farà una 

presentació dels resultats del seu màster titulat “Estructura poblacional i cicle 

reproductor d’Octopus vulgaris Cuvier, 1797 (Cephalopoda: Octopodidae) en la 

costa central catalana”. 

Temes tractats 

1.Presentació per part de MSC i WWF del projecte Medfish 

Julio Agujetas (MSC) i Raúl García (WWF) exposen el projecte Medfish. Aquest 

consisteix en fer una anàlisi de les pesqueries utilitzant els estàndards de MSC 

com a eina i així determinar quines mesures s’han de dur a terme per tal 

d’impulsar millores en la gestió i en la sostenibilitat i, finalment, poder assolir la 

certificació.  

A mode informatiu s’exposen les diferents fases de les que consta el projecte: 

Fase 1: Mapeig i descripció; Fase 2: Pre-avaluació; Fase 3: Plans d’acció; Fase 4: 

Aplicació i noves pesqueres, i remarquen l’avantatge de poder gaudir d’una 

pre-avaluació de la pesquera, per tal de destacar els punts forts i els punts febles 

d’aquesta. 

Es fa especial esment al fet que des del projecte s’incentiva la comercialització 

dels productes de pesca sostenible. En aquest sentit comenten l’èxit en la 
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comercialització del que va ser la primera pesquera de pop amb certificació, la 

pesquera de pop amb nanses d’Astúries.  

Es comenta també un seguit de comerços que venen productes amb certificació 

MSC, i es subratlla el fet que els productes amb aquesta certificació assoleixen 

preus més elevats al mercat. 

2.Presentació per part d’Òscar Escolar del treball de final de màster relacionat 

amb l’estructura poblacional i cicle reproductor del pop roquer.  

Òscar presenta els resultats obtinguts en el seu treball de final de màster (UB- 

Octubre 2018) amb títol “Estructura poblacional y ciclo reproductor de Octopus 

vulgaris Cuvier, 1797 (Cephalopoda:Octopodidae) en la costa central catalana”. 

Els principals resultats obtinguts, d’interès per aquest pla de gestió, són els 

següents: 

- El pop és una pesquera molt rellevant a nivell mundial. En valors generals les 

captures de pop estan disminuint, tot i que l’esforç pesquer i els preus van en 

augment. 

- Com a novetat comentar que durant el mostreig es van capturar juvenils de 

pop roquer, la qual cosa permet tenir coneixement sobre el cicle del pop i saber 

la distribució de les diferents etapes del seu desenvolupament. 

- Pel que fa als pics de reproducció s’ha vist que les femelles tenen un pic de 

reproducció que comprèn des de març fins l’octubre, mentre que els mascles 

són madurs durant tot el període de mostreig. Pel que fa la mida, els pops més 

grans van ser capturats durant els mesos de maig, juny i juliol, mentre que els 

més petits van ser capturats durant els mesos de setembre a octubre. 

- Les embarcacions d’arrossegament obtenen pops de mida més petita en 

comparació amb els individus obtinguts amb arts de pesca artesanal. 

3.Presentació per part de Itziar Segarra de l’anàlisi de les dades de captures del 

2017 i 2018. 
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Itziar Segarra fa un repàs de les captures en euros i euros/kg de les captures del 

2017 i 2018 a Catalunya i a la zona central amb més detall.  A l’any 2018 el preu 

mig del pop a Catalunya ha estat de 8,43 euros/kg. 

Pel que fa a l’art de pesca amb què es captura aquest pop, les estadístiques ens 

mostren que el  47% del pop capturat a Catalunya prové de la flota d’arts 

menors i el 34% prové de l’arrossegament.  

Al mes d’octubre on les captures en kg presenten un pic, coincideix amb una 

reducció del preu d’aquest, la qual cosa indica que s’ha de controlar l’excés de 

descàrregues per tal de mantenir el preu del pop.  

Finalment, comentar que el 19% i el 20% de les captures de pop del 2018 a 

Catalunya en kg i euros respectivament, corresponen a les captures realitzades 

per les embarcacions d’arts menors integrants del Pla de Gestió del pop roquer 

a la zona central. 
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Acta de la reunió (Data: 07/05/2019) 
 

Data: 07/05/2019 

Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió del pop roquer del litoral de 
Catalunya central capturat amb cadups i 
nanses   

Hora inici: 16:00 Hora final: 19:00 

Lloc: Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú 

Assistentes:  

Per part del sector pesquer de la modalitat de cadups i nanses  

•Eduard Escolar Bonet. CP Vilanova i la Geltrú 

•Jaume Gaseni Llaó. CP Tarragona 

 

Per part del col·lectiu científic 

•Òscar Escolar Sánchez. ICATMAR 

•Roger Villanueva López. ICM-CSIC 

 

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) 

•Jordi Rodon Peris. DGPAM 

•Eva Visauta Girbau. DGPAM 

•Raquel del Rosal Gutiérrez. DGPAM (Secretària) 

 

Assistents com a observadors 

•Jeremías Guillamon. CP Vilanova i la Geltrú 

•Jaume Figueras. CP Vilanova i la Geltrú 

Ordre del dia 
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1.Nova Ordre que regula el marisqueig del pop amb cadups i nanses. Ordre 

ARP/71/2019, de 10 d’abril. 

2.Revisió de les propostes del pla de gestió que es van debatre en la darrera 

reunió (acabar d’acordar l’hora d’entrada i sortida de port, vedes, etc.). 

3.Precs i preguntes. 

Temes tractats 

1.Nova Ordre que regula el marisqueig del pop amb cadups i nanses. Ordre 

ARP/71/2019, de 10 d’abril. 

La DGPAM fa un breu resum de la nova Ordre que regula el marisqueig del 

pop roquer amb cadups i nanses, remarcant que és una ordre amb mesures 

bàsiques, on cal destacar els dos mesos de veda a l’any, el pes mínim del pop 

roquer establert en 1kg i la limitació d’ormeigs a 200 nanses i 1.000 cadups per 

embarcació. No obstant això, l’ordre dona autoritat al comitè per gestionar la 

veda i els ormeigs segons la zona. 

La DGPAM explica el projecte Medfish (projecte de WWF i Marine Stewardship 

Council). Transmet als pescadors els avantatges de la preavaluació, ja que ho fa 

una empresa de manera gratuïta i t’informa del que has de fer per aconseguir la 

certificació de MSC. Un cop feta la preavaluació, si es vol aconseguir la 

certificació es subvencionaria tot amb fons FEMP. Aconseguir la certificació 

permetria a la pesquera poder-se obrir a nous mercats i diferenciar-se. 

2.Revisió de les propostes del pla de gestió que es van debatre en la darrera 

reunió 

Limitació d’ormeigs 

-Cambrils i Tarragona: 700 cadups i 300 nanses 

-Vilanova i la Geltrú: 600 cadups i 400 nanses 

-Torredembarra, Sitges i Calafell: tan bon punt arribin a un acord ens ho 

notificaran 
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Horari 

S’acorda que l’hora de sortida de port sigui a les 4:00 hores i l’hora d’entrada a 

port a les 13:00 hores per a totes les embarcacions incloses en el pla de gestió del 

pop roquer. 

Vedes 

El Roger Villanueva torna a explicar que després de dos anys de seguiment de 

pop roquer i aquest tercer, poden concloure que el pic de maduració d’aquesta 

espècie és al maig, juny i juliol i, per tant, és quan les femelles posen els ous. Per 

tant, la veda hauria de ser durant aquests mesos. 

Les confraries de pescadors de Cambrils i Tarragona comenten que ells faran 

veda total durant els mesos de juliol, agost i setembre. Per a la resta de 

confraries del pla es farà una veda de femelles durant els mesos de juliol i agost. 

3.Precs i preguntes 

El sector pesquer de Vilanova i la Geltrú informa que l’embarcació Ciudad  de 

Llavaneras incompleix constantment. Demanen més inspecció. S’acorda que la 

Direcció General de Pesca i Afers Marítims demanarà les caixes blaves 

d’aquesta embarcació al Servei de Control i Acció Marítima. 

  



Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 

493 
 

Acta de la reunió (Data: 05/06/2019) 
 

Data: 05/06/2019 

Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió del pop roquer del litoral de 
Catalunya central capturat amb cadups i 
nanses   

Hora inici: 16:00 Hora final: 18:40 

Lloc: Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú 

Assistentes:  

Per part del sector pesquer de la modalitat de cadups i nanses  

•Eduard Escolar Bonet. CP Vilanova i la Geltrú 

•Guillem Neguillo Solé. CP Tarragona 

 

Per part del col·lectiu científic 

•Òscar Escolar Sánchez. ICM-CSIC 

•Roger Villanueva López. ICM-CSIC 

 

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) 

•Jordi Rodon Peris. DGPAM 

•Eva Visauta Girbau. DGPAM 

•Raquel del Rosal Gutiérrez. DGPAM (Secretària) 

 

Assistents com a observadors 

•Jaume Gaseni Llaó. CP Tarragona 

•Carles Torrente Caparrós. CP Tarragona 

•Manolo González Llobet. CP Cambrils 

•Pol Fortuny Pons. CP Torredembarra 
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Ordre del dia 

1.Revisió de les vedes per establir definitivament el tipus (total o femelles) i 

mesos de veda de cada confraria.  

2.Establiment de les sessions per ensenyar a diferenciar entre mascles i femelles. 

3.Darrera revisió de l’esborrany del pla de gestió. 

4.Precs i preguntes. 

Temes tractats 

1.Revisió de les vedes per establir definitivament el tipus (total o femelles) i 

mesos de veda de cada confraria 

Un cop parlat amb totes les confraries, s’estableixen les següents vedes per a les 

diferents confraries: 

-Vilanova, Sitges i Calafell: veda de femelles els mesos de juliol i agost. 

-Tarragona, Cambrils i Torredembarra: veda total els mesos de juliol, agost i 

setembre. 

2.Establiment de les sessions per ensenyar a diferenciar entre mascles i femelles 

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims comenta que el Servei de Control 

i Acció Marítima expressa que serà més difícil controlar una veda de femelles i 

que s’haurà de responsabilitzar el pescador. 

Com a proposta es comenta que els propis pescadors es vigilin entre ells. En 

aquelles confraries on es faci veda de femelles, hi haurà dos pescadors de la 

mateixa confraria que es responsabilitzaran de revisar les captures dels 

companys i assegurar que no hi ha femelles entre les captures desembarcades. 

També es comenta la possibilitat que aquell que no compleixi amb la mesura 

pot perdre el permís especial de pesca per a pop tot un any. Els científics de 

l’ICM insisteixen que la veda de femelles serà com un permís especial per poder 

pescar en temps de veda. 
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El sector científic demana que els inspectors rebin també la formació que es 

durà a terme per diferenciar entre mascles i femelles i així puguin fer un control 

de la veda de femelles. 

S’acorda que la sessió de formació per aprendre a diferenciar entre mascles i 

femelles sigui el dia 19 de juny de 2019 a Vilanova i la Geltrú. 

3.Precs i preguntes 

a)Fins a la data, les confraries de pescadors de Torredembarra, Sitges i Calafell 

no havien informat de la limitació dels ormeigs per al marisqueig de pop 

roquer. En aquesta reunió informen de com quedarà finalment:  

-Sitges: 600 cadups i 400 nanses 

-Calafell: 600 cadups i 400 nanses 

-Torredembarra: 400 nanses 

b)Els representants de la Confraria de Pescadors de Cambrils demanen que 

quedi clara la divisòria entre Cambrils i l’Ametlla de Mar en el pla de gestió. 

c)El sector científic (ICM) explica que els han concedit un projecte de larves de 

pop i que estan a l’espera de rebre una resposta sobre un projecte d’esculls que 

volen posar a 50 metres de profunditat. 

El punt 3 previst en l’ordre del dia no es tracta en aquesta reunió. 
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Acta de la reunió (Data: 19/06/2019) 
 

Data: 19/06/2019 

Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió del pop roquer del litoral de 
Catalunya central capturat amb cadups i 
nanses   

Hora inici: 11:30 Hora final: 19:30 

Lloc: Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú 

Assistentes:  

Per part del sector pesquer de la modalitat de cadups i nanses  

• Tots els membres del pla de cogestió 
Per part del col·lectiu científic 

•Òscar Escolar Sánchez. ICM-CSIC 

•Roger Villanueva López. ICM-CSIC 

 

Ordre del dia 

-          A les 11.30 hores al moll de Vilanova, on s’ensenyarà el protocol per 

distingir mascles i femelles de pop roquer als pescadors a mesura que 

desembarquin les captures. 

-          A les 16.00 hores, a la sala de reunions de la Confraria de Pescadors de 

Vilanova i la Geltrú, es repetirà l’explicació i s’exposaran les condicions per a 

poder participar en la veda de femelles de pop roquer.  
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Acta de la reunió (Data: 25/09/2019) 
 

Data: 25/09/2019 

Assumpte: Comitè de cogestió del pla de 
gestió del pop roquer del litoral de 
Catalunya central capturat amb cadups i 
nanses   

Hora inici: 11:00 Hora final: 15:00 

Lloc: Direcció General de Pesca i Afers Marítims (Dr.Roux 80) 

Assistentes: Julio Agujetas (MSC), Jordi Rodón (Direcció General de Pesca) i Oscar 
Escolar (ICATMAR) 

 

Ordre del dia 

Revisió de la preavaluació de la pesqueria de pop de nansa y cadup del litoral 

central de Catalunya de MSC. 
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6. Reunió previa de creació de Comitè de Cogestió del Pla de gestió del 
pop roquer al delta de l'Ebre capturat amb cadups i nanses 

Acta de la reunió (Data: 04/06/2019) 
 

Data: 04/06/2019 

Assumpte: Jornada Tècnica- Pla Anual 
2019 de Transferència Tecnològica. Gestió 
del pop roquer, Octopus vulgaris. El cas 
del delta de l'Ebre 

Hora inici: 15:30 Hora final: 20:00 

Lloc: Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Rápita 

Assistentes:  

 

Ordre del dia 

15.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació 

16.00 h Presentació de la Jornada 

Sra. Àngela Seira Sanmartín. Sub-directora General de Pesca i Aqüicultura. 

16.15 h Biologia del pop roquer (Octopus vulgaris) i seguiment de la seva 

població a la costa central catalana durant els darrers dos anys 

Sr. Òscar Escolar Sánchez. ICATMAR i ICM-CSIC. 

Sr. Roger Villanueva López. ICATMAR i ICM-CSIC. 

17.00 h La pesquera del pop a Sant Carles de la Ràpita 

Sr. Evaristo Beltran Añó. Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita 

“Verge del Carme”. 

17.30 h Situació actual del pop roquer al Delta de l’Ebre i perspectives de futur 

Sr. Jordi Rodon Peris. Cap del Servei de Recursos Marins. DGPAM. 

18.15 h Cloenda de la Jornada 

Sra. Àngela Seira Sanmartín. Sub-directora General de Pesc 
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7. Reunions i formacions internes de l’equip tècnic 

Acta de la reunió (Data: 26/11/2018)                                                                                
 
Data: 26/11/2018                                                                                Assumpte: Reunió d’equip 

Hora inici: 10:00 Hora final: 11:00 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Anabel, Jordi, Mariona, Marc, Cristina, Claudio, Joan, Oscar, David, 
Arnau, Marta 

 

Ordre del dia 

1. Protocols de mostreig 

2. Introducció de dades 

Temes tractats 

Mostreig 

-Protocols mostreig d’arrossegament (a bord)  

-Protocols per processar les mostres de rebuig al laboratori 

-Protocols de lluç 

-Protocols de  sonso, sardina i seitó actualitzats.  

-S’han lliurat els calendaris de mostreig per novembre i desembre i s’ha parlat 

sobre els propers embarcaments Roses, Tarragona i Arenys encara està pendent 

de confirmar amb quina embarcació es farà. 

Introducció de dades: 

-Presentació de l’excell que es fara servir per introduir les dades. 
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Acta de la reunió (Data: 05/12/2018)                                                                              
 
Data:  05/12/2018                                                                              Assumpte: Reunió d’equip 

Hora inici: 10:00 Hora final: 11:30 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Anabel, Jordi, Mariona, Marc, Cristina, Claudio, Joan, Oscar, David, 
Marta 

 

Ordre del dia 

1. Comentar el primers tres embarcaments 

Temes tractats 

Reunió per comentar com havien anat els 3 primers mostrejos: Roses, Tarragona 

i Arenys de mar. 

Conclusions 

-Es va acordar que per a crustacis s’agafaria una submostra (per pesca i classe 

de talla) del total que surt a la barca, en aquesta submostra hi hauria d’haver 

com a mínim 30 individus (els que portarem al laboratori per fer el biològic), la 

resta d’individus de la submostra els mesurarem a la barca (màxim 80) si no 

tenim temps de mesurar tota la submostra que hem fet els portem cap el 

laboratori. Això de moment només ha passat amb la gamba petita i hem vist 

que amb ½ caixa tenim tots els individus que necessitem (per processar al 

laboratori i mesurar a la barca). 

-Per crustacis: les dades de les talles dels 30 individus (per pesca i classe de 

talla) que hem agafat  per fer biològic també s’hauran d’incorporar a la fulla de 

càlcul de talla-freqüència ja que la submostra que fem a la barca incorpora 

aquests individus.  
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Acta de la reunió (Data: 11/01/2019)                                                                           
 
Data: 11/01/2019                                                                           Assumpte: Reunió d’equip 

Hora inici: 9:30 Hora final: 13:00 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Jordi, Mariona, Marc, Oscar, Arnau, Marta i Ana Aventin 

 

Ordre del dia 

1. Funcionament de l’Atri 

Temes tractats 

Com introduir dietes, com fitxar i com demanar cusos 
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Acta de la reunió (Data: 14/01/2019)                                                                              
 
Data:  14/01/2019                                                                              Assumpte: Reunió d’equip 

Hora inici:  10:00 Hora final:  12:00 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Anabel, Batis, Jordi, Mariona, Marc, Cristina, Claudio, Joan, Oscar, David, 
Jose Antonio, Mireia, Marta 

 

Ordre del dia 

1. Nous protocols de mostreig per a peix blau 

2. Calendaris de mostreig del gener 

Temes tractats 

Nous protocols de mostreig per a peix blau i calendaris de mostreig del gener. 

Conclusions 

-Peix blau: en els nous mostrejos s’haurà d’incloure la mesura de la quantitat de 

greix com a índex qualitatiu, s’ha concretat que es farà un material de suport 

per poder homogeneïtzar criteris durant el processament de les mostres al 

laboratori. 

-Quan es demanin les dades de les captures de l’encerclament s’ha de demanar 

la posició de la barca, estaria bé poder tenir contacte amb el pescador per a que 

ens digui on s’ha pescat exactament la mostra de peix blau. 

-S’ha recordat que els elasmobranquis que surtin durant els embarcaments tant 

a la fracció comercial com a la del rebuig s’han de sexar. 

-S’ha recordat que totes les dades biològiques de les especies objectius han de 

tenir unes dades relacionades de distribució de talles.  
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Acta de la reunió (Data: 28/01/2019)                                                                            
 
Data: 28/01/2019                                                                            Assumpte: Reunió d’equip 

Hora inici:  14:30 Hora final:  15:00 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Anabel, Jordi, Mariona, Cristina, Claudio, Joan, Oscar, David, Marta 

 

Ordre del dia 

1. Introducció de dades 

Temes tractats 

Introducció de dades nova versió Excel 

Conclusions 

Els canvis a la nova versió d’Excel són els següents: 

- Afegir els camps Sexe i Estat Sexual per posar tota la informació de talla-

freqüència dels crustacis a la pestanya talla-freqüència i no al rebuig. És a dir, 

que les dades ja introduïdes dels crustacis s’han de complimentar amb sexe i 

estat sexual.  

- Afegir la columna greix per la sardina i el seitó al biològic. 

- Afegir moments mínim i màxim a la pestanya embarcament per poder afegir 

la profunditat mínima i màxima de l’embarcament pel pop.  

- Afegir la temperatura de l’OBSEA pel pop a Vilanova.  

- Espècies afegides (rebuig i comercial) 

- Mireia Silvestre afegida com a responsable de la introducció de dades de la 

fracció rebuig  
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Acta de la reunió (Data: 30/01/2019)                                                                              
 
Data: 30/01/2019                                                                              Assumpte: Formació interna de l’equip 

Hora inici: 12:30 Hora final: 13:30 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Mariona, Cristina, Claudio, Joan, Oscar, David, Marc, Ricardo, Marta 

 

Ordre del dia 

1. Com sexar i mesurar la galera 

Temes tractats 

Formació a càrrec del Dr. Pere Abelló 

Conclusions 

-S’ha explicat com sexar la galera Squilla mantis, els mascles tenen dos 

hemipenis que surten de l’últim parell de potes i les femelles tenen unes franges 

blanquinoses aparents a la zona ventral.  

-S’ha explicat com mesurar la galera Squilla mantis, s’utilitzarà el peu de rei i es 

mesurarà el tòrax, col·locant una part en una protuberància que surt just darrere 

dels ulls (centre del cefalotòrax) i l’altre al final del cefalotòrax. 
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Acta de la reunió (Data: 05/02/2019)                                                                              
 
Data: 05/02/2019                                                                              Assumpte: Formació interna de l’equip 

Hora inici: 11:00 Hora final: 13:00 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Mariona, Cristina, Claudio, Joan, Oscar, David, Marc, Jordi, Toni, Marta 

 

Ordre del dia 

1. Formació d’identificació d’espècies 

Temes tractats 

Formació a càrrec del Dr. Toni Lombarte 

Conclusions 

S’ha fet un repàs de les principals espècies que es poden trobar de les famílies: 

Muglilidae, Soleidae i Sparidae, ressaltant les principals diferències per a la 

identificació de les espècies a bord de les embarcacions d’arrossegament. 

Aquestes són espècies que podrien sortir en el mostreig de St. Carles de la 

Ràpita ja que és un mostreig que es fa a menys profunditat (entre 30 i 80 m). 
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Acta de la reunió (Data: 27/02/2019)                                                                               
 
Data: 27/02/2019                                                                               Assumpte: Reunió d’equip 

Hora inici: 15:00 Hora final: 17:00 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Mariona, Claudio, Joan, Oscar, David, Marc, Jordi, Ricardo, Mireia, 
Anabel, Batis, Toni, Marta. 

 

Ordre del dia 

1. Preparació reunió general del projecte el 7/3/2019 

Temes tractats 

-S’ha discutit com presentar els resultats a la reunió general del projecte el dia 7 

de març, quin tipus d’anàlisi fer i tipus de gràfics a mostrar pels diferents 

equips. 

-S’ha establert un ordre del dia per la reunió. 
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Acta de la reunió (Data: 07/03/2019)                                                                               
 
Data: 07/03/2019                                                                               Assumpte: Reunió d’equip 

Hora inici: 11:00 Hora final: 17:30 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Ricardo, Jose Antonio, Jordi, Claudio, Anabel, Joan B. Company, Toni, 
Roger, Marta Coll, Paloma, Pilar Sánchez, Montse, Pilar Olivar, Davis, Mireia, Joan, 
Arnau, Fernando, Mariona, Marc, Amalia, Oscar, Marta. 

 

Ordre del dia 

1. Presentació de l’estat de progrés del projectes 

2. Mostrar els anàlisis preliminars dels mostrejos realitzats així com el 

progrés dels diferents grups de treball del projecte. 

Temes tractats 

Coordinació general i divulgació, presentació dades preliminars dels mostrejos 

d’arrossegament, encerclament i arts menors, avaluacions, bloc bioeconòmic, 

sistemes d’Informació, sistemes d’Informació Geogràfica i pesca recreativa. 

Conclusions 

- Identificar les zones de pesca a partir dels mapes d’esforç (estaria bé 

tenir-ho per les properes pesques) 

Per a la propera reunió general incorporar: Incorporar més fotos, dades de 

biomassa 

Pròxima agenda 

-Concretar reunió amb la generalitat (proposta de fer mínim 1 cop l’any) (Abril 

2019) 

- Informe finals d’anys (desembre 2019) 

-Informe socioeconòmic (?)  
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Acta de la reunió (Data: 24/04/2019)                                                                               
 
Data: 24/04/2019                                                                               Assumpte: Reunió d’equip 

Hora inici: 10:00 Hora final: 12:00 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Ricardo, Jordi, Claudio, Anabel, Joan B. Company, Toni, Roger, Paloma, 
Pilar Sánchez, Montse, Pilar Olivar, David, Mireia, Joan, Arnau, Mariona, Marc, 
Amalia, Oscar, Marta 

 

Ordre del dia 

1. Reunió mensual de seguiment del projecte 

Temes tractats 

S’ha discutit sobre les dades que s’hauran de presentar en la propera reunió de 

projecte que es realitzarà a la generalitat: presentar les dades obtingudes dels 

mostrejos fins el mes de Maig, presentar un petit dossier de feina feta amb 

mostrejos, assistència a als comitès de co-gestió, i altres activitats com l’enquesta 

de socioeconòmic. 
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Acta de la reunió (Data: 08/05/2019)                                                                               
 
Data: 08/05/2019                                                                               Assumpte: Reunió d’equip 

Hora inici: 10:00 Hora final: 12:00 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Ricardo, Jordi, Claudio, Anabel, Toni, Pilar Sánchez, Montse, David, 
Mireia, Joan, Arnau, Mariona, Marc, Oscar, Marta. 

 

Ordre del dia 

Presentació de l’enquesta socio-econòmica per enquestar a la flota pesquera 

catalana  
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Acta de la reunió (Data: 25/06/2019)                                                                               
 
Data: 25/06/2019                                                                               Assumpte: Reunió d’equip 

Hora inici: 9:00 Hora final: 14:00 

Lloc: DARP Gran Via 

Assistentes: Jose Antonio, John, Claudio, Ricardo, Mireia, Joan, Marc, Mariona, Arnau, 
Jordi, Anabel, Joan B. Company, Toni, Sergi, Angela, Jordi, Itziar, Ana, Raquel, 
Ariadna, Anna, Paloma, Sergi, David, Marta, Oscar, Montse, Pilar, Abelló, Esperança 

 

Ordre del dia 

1. Reunió seguiment 6 mesos de projecte SAP  

Temes tractats 

-Proposta de 2 reunions per any, proposta de fer la propera al Decembre 

després d’entregar l’informe anual. 

-Mostreig petits pelàgics es planteja algun embarcament per veure com 

funciona aquesta pesquera. Problemes detectats: com es fa el tratge. 

-Saber quines barques comercialitzen G. melastomus, i S. Canicula 

-Saber si realment les captures de lluç estan aumentant (es parla d’un aument 

del 70%) 

-Participació icatmar al forum de cogestió anual que es realitzarà anualment 

-Cada pla de cogestió ha d’incorporar un programa socioeconòmic 

-Concretar quines dades periòdiques es transmeten 
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Acta de la reunió (Data: 22/07/2019)                                                                               
 
Data: 22/07/2019                                                                               Assumpte: Reunió d’equip 

Hora inici: 9:30 Hora final: 12:45 

Lloc: ICM-CSIC 

Assistentes: Claudio, Ricardo, Mireia, Joan, Marc, Mariona, Arnau, Jordi, Anabel, Joan 
B. Company, Toni, David, Marta, Oscar, Eve, Clea 

 

Ordre del dia 

1. Reunió mensual projecte SAP  

Temes tractats 

-Limitació del preu de l’allotjament per els treballadors del CSIC, a partir d’ara 

no hi haurà la limitació de 67euros. 

-Els encarregats de les pesques/peix blau s’encarregaran de que dissecció quedi 

net i endreçat  

-Es farà un mostreig de peix blau cada 3 mesos 

-A mitjans de novembre s’ha d’entregar un informe anual amb dades 

analitzades a més també s’haurà d’entregar un informe d’activitats. 

-En cada embarcament s’ha d’omplir l’estadill de dades de la xarxa. 

-A Palamós porten normalment xarxa de 50mm però el els mostrejos fins ara els 

hem fet amb xarxa de 40mm. L’embarcació de l’Ametlla Peret i Paquita porta 

una mena de “sobrecop”. S’haurà de parlar de com considerem aquestes 

anomalies. 

-Durant els mostrejos s’ha detectat que la categorització no és homogènia, 

s’hauria d’intentar fer un exercici amb les dades que tenim (dels mostrejos i de 

venta) per intentar aportar en l’homogeneïtzació de les categories. 

  



Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 

512 
 

8. Reunions estudi socioeconòmic  

Acta de la reunió (Data: 27/02/2019)                                                            
 
Data: 27/02/2019                                                           Assumpte: Estudi Socioeconòmic 

Hora inici: 11:00 Hora final: 13:00 

Lloc: DGPAM C/ Dr. Roux 80, 5a planta 

Assistentes: Toni Lombarte, Anabel Colmenero, Pilar Tudó, Martí Puig, Joan Sala, 
Arnau Dedeu, Jordi Ribera, Mariona Garriga, Joan B. Company 

 

Ordre del dia 

Establiment d’objectius del pla de l’estudi socioeconòmic sobre la flota pesquera 

comercial catalana 

Temes tractats 

Converses inicials sobre els objectius generals de l’estudi socioeconòmic 
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Acta de la reunió (Data: 18/03/2019)                                                            
 
Data: 18/03/2019                                                           Assumpte: Estudi Socioeconòmic 

Hora inici: 11:00           Hora final: 13:00 

Lloc: ICM 

Assistentes: Toni Lombarte, Anabel Colmenero, Joan Sala, Arnau Dedeu, Jordi Ribera, 
Mariona Garriga, Joan B. Company 

 

Ordre del dia 

Reunió interna sobre de coordinació de l’equip dedicat a l’estudi socioeconòmic 

sobre la flota pesquera comercial catalana 

Temes tractats 

1. Plantejament estratègic sobre com satisfer els objectius plantejats a la 

reunió amb la DGPAM 

2. Coordinació dels recursos humans dedicats a l’estudi i repartiment de 

responsabilitats 

3. Converses inicials sobre l’obtenció d’assessorament d’experts 
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Acta de la reunió (Data: 19/03/2019)                                                            
 
Data: 19/03/2019                                                           Assumpte: Estudi Socioeconòmic 

Hora inici: 11:00          Hora final: 13:00 

Lloc: DGPAM C/ Dr. Roux 80, 5a planta 

Assistentes: Toni Lombarte, Anabel Colmenero, Joan Sala, Arnau Dedeu, Jordi Ribera, 
Mariona Garriga, Joan B. Company + DGPAM 

 

Ordre del dia 

Proposta de pla d’execució de l’estudi socioeconòmic 

Temes tractats 

1. Proposta i discussió de l’estratègia a adoptar per desenvolupar l’estudi 

2. Replantejament d’objectius 

  



Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 

515 
 

Acta de la reunió (Data: 11/04/2019)                                                            
 
Data: 11/04/2019                                                           Assumpte: Estudi Socioeconòmic 

Hora inici: 10:00 Hora final: 12:00 

Lloc: ICM 

Assistentes: Joan Sala, Arnau Dedeu, Jordi Ribera, Mariona Garriga  

 

Ordre del dia 

Reunió interna de desenvolupament de continguts de l’estudi socioeconòmic 
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Acta de la reunió (Data: 25/04/2019)                                                            
 
Data: 25/04/2019                                                           Assumpte: Estudi Socioeconòmic 

Hora inici: 11:30 Hora final: 13:00 

Lloc: ICM 

Assistentes: Joan Sala, Arnau Dedeu, Jordi Ribera, Mariona Garriga  

 

Ordre del dia 

Reunió interna de desenvolupament de continguts de l’estudi socioeconòmic 
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Acta de la reunió (Data: 06/05/2019)                                                            
 
Data: 06/05/2019                                                           Assumpte: Estudi Socioeconòmic 

Hora inici: 12:30 Hora final: 13:30 

Lloc: ICM 

Assistentes: Joan Sala, Arnau Dedeu, Jordi Ribera, Mariona Garriga  

 

Ordre del dia 

Reunió interna de seguiment i desenvolupament de continguts de l’estudi 

socioeconòmic 
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Acta de la reunió (Data: 08/05/2019)                                                            
 
Data: 08/05/2019                                                           Assumpte: Estudi Socioeconòmic 

Hora inici: 10:00 Hora final: 12:00 

Lloc: ICM 

Assistentes: Claudio, David, Joan, Ricardo, Marc, Marta, Oscar, Mariona, Arnau, Jordi, 
Mireia, Pilar Sanchez, Montse, Toni, Anabel 

 

Ordre del dia 

Reunió de presentació del pla de treball a l’equip sencer d’ICATMAR 

Temes tractats 

Discussió sobre els continguts de l’enquesta i validació dels mateixos 
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Acta de la reunió (Data: 04/06/2019)                                                            
 
Data: 04/06/2019                                                           Assumpte: Estudi Socioeconòmic 

Hora inici: 11:30 Hora final: 13:00 

Lloc: ICM 

Assistentes: Joan Sala, Arnau Dedeu, Jordi Ribera, Mariona Garriga  

 

Ordre del dia 

Reunió interna de seguiment i desenvolupament de continguts de l’estudi 

socioeconòmic 
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Acta de la reunió (Data: 18/06/2019) 
 
Data:  18/06/2019 

 

Assumpte: Reunió amb experts en 
socioeconomia pesquera 

Hora inici: 10:00 Hora final: 12:45 

Lloc: ICM  

Assistentes: Dr Franquesa, Dr Alegret, Joan B. Company, Toni Lombarte, Anabel 
Colmenero, Jordi Ribera, Mariona Garriga, Arnau Dedeu, Joan Sala, Alba Muntades  

Ordre del dia 

1. Presentació del projecte SAP al Dr Franquesa i Dr Alegret. 

2. Presentació del grup de treball, l’origen i estat de l’estudi socioeconòmic 

3. Repàs de la metodologia 

4. Continguts de l’enquesta 

5. Acords i propers passos 

Temes tractats 

Punts 1 i 2: Es presenta el projecte SAP i com s’hi emmarca l’estudi 

socioeconòmic. També els assistents i el grup de treball encarregat de preparar 

el document que es treballarà a la reunió. 

3.  Consideracions metodològiques 

Es detallen les idees al voltant de l’estudi que els doctors franquesa i alegret aporten al 

respecte... 

Alegret: Quin objectiu perseguim amb l’enquesta? No queda ben reflectit en les 

preguntes a establertes al document: 

• Rendibilitat empresa pesquera 

• Equilibri socioeconòmic, sostenibilitat de les tripulacions 

• No queda clar en el contingut de l’enquesta. P.ex. Analitzar en 

profunditat el sistema de parts perquè determina el funcionament 

econòmic de l’estructura pesquera. 
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Ha de quedar clar d’entrada per tal de poder encarar quines preguntes i com 

fer-les.  

Anàlisi port a port de l’estructura socio-eco 

No hi ha perspectiva de gènere 

Agafar el màxim de dades objectives p.ex. esforç amb VMS més exactitud que 

d’enquestes. Com menys informació necessitem treure de les enquestes millor. 

S’ha de fer un esforç previ en intentar recopilar el màxim d’informació útil de 

confraries, la generalitat i altres fonts per minimitzar la informació provinent de 

l’enquesta.  

Arnau; presenta l’estat de la qüestió i la Mariona els objectius 

Problema en diferencies entre la sistematització de la informació econòmica 

entre pescadors i arts de pesca. Hi ha embarcacions que tenen una estructura 

molt empresarial i que per tant tenen uns bons registres de la seva activitat 

econòmica i altres que no, especialment en arts menors. Si donem rangs els que 

ho tenen menys sistematitzat faran molt biaix en funció de les opcions de 

resposta que es donin. 

Molta diversitat en la flota. Cal tenir-la ben classificada per poder estructurar el 

mostreig. Cobrir totes les modalitats de forma representativa. Complicar el 

mínim possible la vida a la gent. Classificar bé la flota per poder fer enquestes 

molt dirigides.  

Molta casuística en el repartiment des beneficis, s’ha de tenir una conversa amb 

els armadors per poder captar tots els possibles acords entre armadors i 

mariners. Aprofitar l’entrevista per intentar detectar l’economia submergida. 

Disputa de la força de treball per petits “arreglos” que no son directament 

relacionats amb la remuneració econòmica. Pagar menjar, millors tractes 

personals, ravalla → impossible detectar-ho amb enquestes en paper i 

impersonals. És necessari parlar de tu a tu amb les persones entrevistades.  
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Caracteritzar molt bé la flota i posteriorment seleccionar la mostra. Dins de les 

pròpies arts poder fer classificacions acurades. També és interessant preguntar 

com s’autoclassifiquen dins les confraries.  

Causes d’amagar guanys: tema fiscal però també per temes culturals dins el 

sector; està mal vist ser bon pescador i mal vist ser mal pescador, ningú vol 

reconèixer els extrems. Alguns que tampoc ho saben els seus guanys per 

desconeixement. En el cas de peix blau, p.ex persones migrants que deixen 

dormir a la barca, tractes indetectables amb classificacions de paper.  

Molt diferent si es armador i patró o estan separats. Els patrons incrementen 

p.ex els guanys si augmenten la seva part. Sistema de repartiment de 

compensacions diferent a nivell de cada barca. Aproximació a ingressos prèvia. 

Necessària una fotografia general. 

Hi ha molta casuística però al final la rendibilitat econòmica de les 

embarcacions acaba sent la mateixa. Per molt que la metodologia sigui molt 

diferent quan es fa la sistematització de la informació provinent d’enquestes hi 

ha més homogeneïtat del que sembla.  

Parlar amb un pescador sobre un altre pescador conegut pot aportar molta 

informació. 

Quina motivació tenen en donar-nos les dades econòmiques? Com podem 

explicar el perquè de les enquestes que estem fent per tal de motivar les 

respostes? La gestió de dies de pesca dins el MultiAnnual Plan, 10% reducció 

d’esforç en X anys. Necessitem saber com estan econòmicament per poder 

afrontar aquesta reducció que ens ve a sobre. Necessitem saber l’estat econòmic 

de la flota per poder aplicar aquestes reduccions i la confraria també necessita 

saber-ho.  

Secretariat confraries poc fiables. Tot i que també estan al punt de mira pels 

processos d’unificació de confraries. Històricament el sector pesquer ha jugat a 

amagar informació però li hauríem de donar la volta: o ens dones informació 

per justificar la teva activitat pesquera en un patrimoni públic o ha de tenir 

conseqüències en el repartiment de l’esforç i dies de pesca. Per prendre 
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decisions d’unificació de confraries petites sobretot, necessitem la informació 

acurada i que ens les facilitin. Hem de tenir una llarga conversa amb secretaris 

per saber tota la informació que tenen registrada des de les confraries i no cal 

que preguntem. 

Barques de pesca que no pesquen i barques que no són de pesca que sí que ho 

fan. 

Problema econòmic en la venta fora de llotja, el més perjudicial per la confraria 

per dues raons: sense pagar comissió de confraria i circuit pervers de baixada 

de preu. El preu de les ventes fora de llotja va en funció del marcat a llotja en el 

moment, però al augmentar les ventes fora de llotja cau el preu del producte a 

dins i per tant també s’acaba venent més barat a fora. Tot i així a curt termini els 

surt rentable.  

Algunes confraries tampoc els interessa passar per llotja si son quantitats de 

peix i econòmiques molt petites. P.ex. la llagosta.  

No podem voler filar molt prim d’entrada. Iterativament podem anar 

investigant a llarg termini. També hem de saber mesurar quina informació 

prioritzem.  

Possibilitat de fer la divisió de l’enquesta les parts més compromeses en 

entrevistes individuals i les que no ho són tant en més comunes o en paper.  

Donar el paper als armadors abans que surtin a pescar al matí i quan tornin 

repassar-la amb ells i mantenir la xerrada. S’ha de crear un ambient propici per 

motivar-los a respondre. No podem pretendre fer entrevistes abans que surtin a 

pescar ni quan arriben abans que venguin. Ha de ser un cop hagin venut i 

motivar-los (pica-pica?) perquè es quedin.  

Començar a fer prova pilot en una confraria que sapiguem que funciona per 

part de la generalitat. Necessitem la cobertura de la generalitat (director 

general) per anar a fer aquest tipus de preguntes i estudi a les confraries. Primer 

només a la que fem la prova pilot. Primer la Generalitat s’ha d’adreçar a les 

confraries. Primer només parlar amb la confraria que farem la prova pilot. Port 

no massa complicat ni proper: Vilanova? 
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Institut social de la marina per demanar dades al voltant de les despeses de 

personal i seguretat social.  

Responsable de confraria ha de tenir un rol amb les tripulacions. 

4. Continguts de l’enquesta 

Annex el document sobre el qual s’ha treballat el contingut. 

1. Dades personals i de l’embarcació 

Minimitzar al màxim el que preguntem, ho sabem quasi tot. MOLT 
IMPORTANT  el valor actual de l’embarcació. El que els pescadors creuen que 
val → Valor de la inversió pesquera a Catalunya. Dada interessant per la gestió. 

2. Modalitat de pesca. 

Ho sabem pel cens. Però està bé fer una pregunta oberta aquí perquè expliquin 
la seva art. Tant per arrossegament com encerclament com arts menors. Que 
xerrin sobre la seva modalitat de pesca. Posteriorment intentarem fer una 
classificació en funció d’això.  

3. Navegació i esforç 

En arrossegament i encerclament podem treure les hores a mar, les hores 
pescant de cada embarcació a través dels VMS, no cal preguntar-ho. SÍ que cal 
preguntar les hores de treball a terra. 

Per arts menors ens centrem en les característiques de la jornada i la distància 
habitual de pesca. No cal preguntar els dies per mes que es dediquen a cada 
submodalitat, és una informació que podem extreure de les dades de captures 
(métiers?). 

Personal a terra que ajuda a totes les embarcacions? Economia de supervivència 
al voltant d’això? Segurament no és una part de l’economia que sigui rellevant. 

4. Tripulació 

Dividir les artesanals per la quantitat de dedicació estacional. A través de 
métiers.  
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Important comptabilitzar el nombre de llocs de treball que dona cada barca. 
Preguntar si quan hi ha baixes es cobreixen o no. Difícil registrar els canvis 
entre embarcacions.  

Hores treballades per jornada 

Major part d’arts menors tenen un sol tripulant 

Interessant saber quin criteri fan servir per seleccionar algú a bord  

Atenció a l’estacionalitat a l’hora de simultanejar amb altres activitats 
econòmiques. Important el traspàs de personal a altres fonts d’ingressos com 
per exemple treball per embarcacions recreatives. Fer una pregunta oberta per 
veure què expliquen sobre això i captar-ne la casuística. 

Reduir les informacions que podem treure dels rols de tripulació. En la relació 
entre ells preguntar només si hi ha alguna relació familiar entre els tripulants. 
No fa falta entrar en més detall. També preguntar el % dels ingressos familiars 
que provenen de la pesca (opcions en percentatge) 

5. Costos d’explotació 

- Combustible: Treure la info de les confraries tot el que puguem. No totes les 
confraries ho gestionen o ho controlen  quines confraries son? Una idea pot ser 
treballar amb les confraries que sí que ho gestionin perquè el consum per 
embarcació és similar. Les confraries que no controlen el carburant és molt 
difícil de treure la info perquè ho gestiona l’empresa privada. La confraria 
avança els diners de les embarcacions i tenen les factures que després cobren a 
les embarcacions. D’aquesta manera hi ha pescadors que no saben la quantitat 
de litres o euros que gasten (“ja passaran la factura”) 

Costos de personal 

MOLT IMPORTANT preguntar quin sistema de repartiment a la part fan i com 
el fan. Quins costos d’explotació repercuteixen a la tripulació? Quins tractes 
tenen amb els mariners a banda dels econòmics? Millor tracte a bord, ravalla... 

Ravalla: bossa de peix que no es queda el patró. Una part de la remuneració en 
espècies. A l’inici es compensava els baixos ingressos amb menjar. Amb sous 
més estables se n’adonen que ho poden vendre i tenir ingressos extres. 
Actualment es pot vendre la ravalla a la llotja i els ingressos de la venta van 
directament al mariner, s’estalvien la feina de vendre-ho ells tot i que paguen el 
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% de llotja. En un primer moment era peix petit i de menys valor però 
actualment pot ser qualsevol cosa, p.ex si no poden acabar d’omplir una caixa o 
parts trencades de qualsevol espècie  preguntar quines espècies hi inclouen? 

Altres despeses lligades a l’explotació:  

Llista oberta. Depèn molt de l’art de pesca i és interessant saber si repercuteixen 
aquests costos als treballadors o no.  

Inversió 

Compra de motor: molts cops no saben el valor real perquè  

El motor quants anys fa que no te l’has canviat? 

Valor de l’embarcació en global 

Valor de manteniment de l’embarcació, l’electrònica... 

A l’hora de preguntar els costos deixar clar que s’ha d’estipular algun període 
temporal de referència de la dada. 

6. Captures 

7. Relació amb altres usuaris: pregunta oberta. Afegir aqüicultura Mapejat de 
conflictes.  

*Informació bàsica per la gestió: 

Capital invertit 

Deute que hi ha 

Acords i propers passos 

1. Alegret i Franquesa ens passen models d’enquesta que ja han fet en 

estudis previs 

2. Sistema de ravallla. Mostrejadors comencen a preguntar i sondejar al 

voltant del repartiment de beneficis. 

3. Demanar rols a confraries 

4. Anar de la ma de la generalitat a les confraries 

5. Començar per Vilanova 

6. Personalitzar més les enquestes a través dels metiers 
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7. Emmarcar la informació en el Multiannual Plan i reestructració 

administrativa 

8. Proves pilots 

Farem una reunió amb la Itzíar de la Generalitat per comentar l’estat de la 

qüestió i demanar la informació que puguem treure de la generalitat i reduir la 

necessària a demanar a l’enquesta.  

Un cop feta la prova pilot tornarem a quedar amb Franquesa i Alegret per 

analitzar-ne els resultats i veure com procedir. 
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Acta de la reunió (Data: 26/06/2019)                                                            
 
Data: 26/06/2019                                                           Assumpte: Estudi Socioeconòmic 

Hora inici: 10:00 Hora final: 12:00 

Lloc: ICM 

Assistentes: Joan Sala, Arnau Dedeu, Jordi Ribera, Mariona Garriga, Alba Muntades, 
Conrad Messeguer, Joan B. Company, Toni Lombarte, Anabel Colmenero 

 

Ordre del dia 

Reunió amb el patró de Roses Conrad Messeguer per presentar la proposta 

d’enquesta socioeconòmica sobre la flota 

Temes tractats 

1. Discussió sobre els continguts de l’enquesta 

2. Explicació sobre les dinàmiques laborals del sector, els costos de 

l’activitat i el repartiment de beneficis 
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Acta de la reunió (Data: 21/07/2019)                                                               
 
Data: 21/07/2019                                                            Assumpte: Estudi Socioeconòmic 

Hora inici: 10:00 Hora final: 12:00 

Lloc: ICM 

Assistentes: Joan Sala, Arnau Dedeu, Jordi Ribera, Mariona Garriga, Joan B. Company, 
Toni Lombarte, Anabel Colmenero 

 

Ordre del dia 

    1. Formació Jordi Rodon de les mesures de gestió pesquera a la costa catalana 

(previ a la prova pilot a Vilanova) al personal que realitzarà les enquestes 

    2. Pla de comunicació: 

        a. Disseny de la carta del director general per informar a les confraries de 

l’estudi socioeconòmic 

        b. Reunió secretari Vilanova per validació de continguts i metodologia 

d’enquesta 

    3. Enviar la informació: 

        a. Excel comptabilitat confraries 

        b. Relació de les titulacions relacionades amb l’activitat pesquera 

        c. Llista de tripulants per embarcació (provinent de les llistes de persones 

enrolades per les vedes temporals) 

        d. Registre històric d’autoritzacions de canvis de motor 

        e. Relació del valor d’embarcacions segons el GT  
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Acta de la reunió (Data: 26/07/2019) 
 
Data:  26/07/2019 
 

Assumpte: Reunió amb els tècnics de la Direcció 
General de Pesca per a l’estudi socioeconòmic 

Hora inici: 11:30 Hora final: 14:00 
Lloc: Direcció General de Pesca  
Assistentes: Itziar Segarra, Pilar Todó, Jordi Rodon, Raquel del Rosal, Martí Puig,  
Joan B. Company,  Anabel Colmenero, Jordi Ribera, Mariona Garriga, Arnau Dedeu, 
Joan Sala 

Ordre del dia 

6. Presentació del pla de treball 

a. Exposició de la feina feta i de l’estratègia a seguir  

b. Presentació de l’apartat econòmic per armadors 

c. Presentació de l’apartat social per la tripulació 

d. Explicació de l’entrevista personal 

7. Discussió sobre pla de comunicació  

8. Preguntes de continguts, fonts de dades 

Temes tractats 

- S’apunta a la necessitat de definir els objectius i el plantejament de 

l’explotació de les dades que s’obtindran de l’estudi socioeconòmic 

- Es repassa el pla de treball i els contingut dels tres documents que 

configuren l’enquesta a la flota pesquera (Annex 1, 2 i 3). Tant els tècnics 

de la Direcció General com del ICM-CISC com el grup de treball de 

l’estudi socioeconòmic fan les consideracions/correccions que creuen 

oportunes en cada un dels punts de l’enquesta. 

- Es discuteixen i s’acorden les fonts de dades per a l’estudi que pot 

proporcionar la generalitat (veure acords) 

- Es detecta la necessitat de formació en legislació de l’activitat pesquera a 

Catalunya a les persones que realitzaran les enquestes a port.  

Acords 

1. Formació Jordi Rodon de les mesures de gestió pesquera a la costa 
catalana (previ a la prova pilot a Vilanova) al personal que realitzarà les 
enquestes 
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2. Pla de comunicació: 
a. Disseny de la carta del director general per informar a les 

confraries de l’estudi socioeconòmic 
b. Reunió secretari Vilanova per validació de continguts i 

metodologia d’enquesta 
3. Enviar la informació: 

a. Excel comptabilitat confraries 
b. Relació de les titulacions relacionades amb l’activitat pesquera 
c. Llista de tripulants per embarcació (provinent de les llistes de 

persones enrolades per les vedes temporals) 
d. Registre històric d’autoritzacions de canvis de motor 
e. Relació del valor d’embarcacions segons el GT 
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Acta de la reunió (Data: 18/09/2019)                                                            
 
Data: 18/09/2019                                                           Assumpte: Estudi Socioeconòmic 

Hora inici: 10:00 Hora final: 12:00 

Lloc: DGPAM C/ Dr. Roux 80, 5a planta 

Assistentes: Toni Lombarte, Anabel Colmenero, Pilar Tudó, Martí Puig, Joan Sala, 
Arnau Dedeu 

 

Ordre del dia 

Seguiment del pla de l’estudi socioeconòmic 

Temes tractats 

- Concreció de les dates d’execució del pla de comunicació 

- Modificacions de contingut de les enquestes 

Conclusions 

1. S’acorda la jornada de formació impartida per en Jordi Rodon durant la 

primera quinzena d’octubre. 

2. Es concreta la data de la trobada de Itziar i Batis amb el patró major de 

Vilanova pels dies 25/26 de novembre 

3. S’acorda que el DG escriurà una carta comunicant l’estudi abans de la 

reunió agendada del 25/26 de novembre 

4. S’acorda que l’equip de la Pilar Tudó farà un escrit explicatiu dels 

objectius de l’estudi per comunicar-lo als patrons 

5. L’equip ICATMAR s’ha compromès a redactar un text curt explicatiu de 

les accions concretes que es faran amb els patrons, de cara a informar-los 

dels continguts de la jornada per avançat 

6. Modificació de continguts de l’enquesta:  

a. Modificació dels títols de pesca (Federic Valls concretarà quins 

títols interessa incorporar) 
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b. Modificació de la pregunta sobre el sistema de recollida selectiva 

(Itziar concretarà el format de la pregunta)  

7. Per les enquestes de format entrevista pels pescadors d’arts menors, s’ha 

acordat incorporar un mapa físic al final del qüestionari perquè indiquin 

els caladors habituals de pesca. Aquests mapes no serà analitzat, sinó 

que serà entregat directament a Martí Puig.  

Pròxima agenda 

1. 25/26 novembre 2019: reunió Batis i Itziar amb el patró major de vilanova 

2. Primera quinzena d’octubre (data a concretar): Sessió de formació als 

enquestadors impartida per Jordi Rodon. 

3. 27 gener 2020: Jornada d’enquestes al Port de Vilanova 
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9. Reunions pesca recreativa  

Acta de la reunió (Data: 10/04/2019)                                                  
 
Data: 10/04/2019                                                  Assumpte: Pesca Recreativa 

Hora inici: 9:30 

 

Hora final: 11:00 

 

Lloc: ICM 

 

Assistents:  

Arnau Luk Dedeu, Joan B. Company, Toni Lombarte, Oscar Sagué 

 

Ordre del dia 

Presnetació del progrés del monitoreig in-situ 

Temes tractats 

1. Validació del format i continguts de l’enquesta in-situ d’IFSUA 
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Acta de la reunió (Data: 12/04/2019)                                                  
 
Data: 12/04/2019                                                  Assumpte: Pesca Recreativa 

Hora inici: 9:30 

 

Hora final: 12:00 

 

Lloc: ICM 

 

Assistents:  

Joan Ylla, Jordi Ribera, Arnau Luk Dedeu, Joan Ramon Vidal, Joan B. Company, 
Anabel Colmenero, Toni Lombarte, Oscar Sagué 

 

Ordre del dia 

1. Presentació i validació de continguts de l’enquesta online 

2. Presnetació del progrés del monitoreig in-situ 

3. Exposició dels objectius del treball de Tecnoambiente  

Temes tractats 

2. Validació del format i continguts de l’enquesta preliminar online, el 

monitoreig in-situ d’IFSUA, i el treball de suport de Tecnoambiente. 
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Acta de la reunió (Data: 07/06/2019)                                                  
 
Data: 07/06/2019                                                  Assumpte: Pesca Recreativa 

Hora inici: 9:00 

 

Hora final: 11:00 

 

Lloc: DGPAM 

Assistents:  

Joan Ylla, Jordi Ribera, Arnau Luk Dedeu 

 

Ordre del dia 

1. Posada al dia de la nova tècnica contractada per la gestió de la pesca 

recreativa  

Temes tractats 

1. Actualització de la nova técnica al Pla Estratègic acordat per ICATMAR i 

la DGPAM pel monitoreig de la pesca recreativa 
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Acta de la reunió (Data: 28/06/2019)                                                  
 
Data: 28/06/2019                                                  Assumpte: Pesca Recreativa 

Hora inici: 9:30 

 

Hora final: 11:30 

 

Lloc: DGPAM 

Assistents:  

Joan Ylla, Jordi Ribera, Arnau Luk Dedeu 

 

Ordre del dia 

Posada al dia de la nova tècnica contractada per la gestió de la pesca recreativa  

Temes tractats 

1. Repàs del pla de treball pel monitoreig de la pesca recreativa 

2. Explicació la prova pilot i el model continu al detall 
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Acta de la reunió (Data: 10/07/2019)                                                  
 

Data: 10/07/2019                                                  
Assumpte: Reunió tècnica sobre el 
monitoreig de la pesca recreativa amb la 
Dra. Ana Gordoa 

Hora inici: 10:00 

 

Hora final: 14:00 

 

Lloc: CEAB - CSIC 

Assistents: Arnau Luk Dedeu i Ana Gordoa 

 

 

Ordre del dia 

Temes tractats 

Sistemes de monitoreig de la pesca recreativa, implementació i explotació de dades.  
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Acta de la reunió (Data: 07/08/2019)                                                           
 

Data: 07/08/2019                                                           
Assumpte: Implementació del protocol de 
recollida de dades contínua per la pesca 
recreativa 

Hora inici: 9:00 Hora final: 11:00 

Lloc: Direcció General de Pesca, Carrer Dr. Roux 80.  

Assistentes: Joan Ylla, Ariadna Purroy, Jodri Ribera, Arnau Dedeu 

 

Ordre del dia 

3. Solucions per la implementació del protocol: coordinació entre 

organismes, sol·licituds d’informació de les llicències, protocols de 

seguretat i ús de dades personals 

4. Proposta d’estudi del Port de Barcelona 

Temes tractats 

1. Canvis al formulari de la llicència 

2. Extractes Mensuals d’informació del registre de llicències 

3. Legalitat i obligacions en l’ús de dades personals. Llei de Protecció de 

Dades 

4. Direcció de correu des del que s’envien les enquestes i protocol SMTP 

Conclusions 

1. S’han acordat els punts a ampliar del formulari i el format preferent en què 
s’hauria de fer 

2. S’ha acordat que es farà una consulta mensual al CTTI per extreure les dades 
necessàries. Cal definir els camps requerits en aquesta petició. 

3. En Joan Ylla presentarà al departament legal els arguments conforme tenim la 
obligació de fer la recollida de dades en els termes proposats. S’han plantejat les 
opcions de  

4. Es proposarà l’enviament de les enquestes a través del correu de 
pescarecreativa@gencat.cat. El protocol SMTP permet certificar la validesa del 
correu per fer aquest tipus d’enviaments, i l’empresa Qualtrics permet 
l’aplicació d’aquest protocol. 

mailto:pescarecreativa@gencat.cat
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5. S’estudiarà la possibilitat de fer una proposta de disseny experimental per 
l’estudi proposat sobre l’efecte dels dragatges de sorra sobre la pesca recreativa. 

 

Pròxima agenda 

1. Reunió de Joan Ylla, Ariadna Purroy, Jodri Ribera, Arnau Dedeu amb l’àrea TIC 

per la implementació  dels canvis acordats 

2. Reunió del Grup de treball de la Pesca Recreativa de la DGP – ICATMAR i 

serveis contractats per posar en comú la feina feta. 
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Acta de la reunió (Data: 19/09/2019)                                                  
 

Data: 19/09/2019                                                  

Assumpte: Posada en comú del progrés 
dels treballs d’estudi i monitoreig de la 
pesca recreativa encarregats a ICATMAR, 
IFSUA i Tecnoambiente. 

 

Hora inici: 9:30 

 

Hora final: 12:00 

 

Lloc: DGPAM. C/ Dr. Roux 80, 5a planta. 

Assistents:  

Toni Lombarte, Joan Ylla, Ariadne Purroy, Joan Ramón Vidal, Oscar Sagué i Arnau 
Luk Dedeu 

 

Ordre del dia 

5. Posada en comú del progrés dels projectes respectius 

6. Discussió sobre el disseny experimental del mostreig de la pesca 

recreativa que farà el Port de Barcelona 

Temes tractats 

1. Estat dels mostrejos online i a peu de platja: resultats de les campanyes 

de mostreig i previsió de l’anàlisi de dades. 

2. Resum del projecte d’espècies vulnerables de Tecnoambiente. 

3. Necessitat de la continuació dels mostrejos a peu de platja de cara al 

Programa de Monitoreig Permanent 

4. Discussió sobre les opcions de finançament del punt 3. 

5. Posada en comú del disseny experimental del mostreig de la pesca 

recreativa del Port de Barcelona 

Conclusions 
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1. Cal mantenir els mostrejos in situ (a peu de platja) com a eina de reforç i 

validació del sistema de recollida de dades online.  

2. Aquests han de començar el Gener de 2020 i tenir una durada d’un any, 

acabant al Desembre de 2021 

3. Acordats canvis en el qüestionari de l’enquesta del Port de Barcelona  

Pròxima agenda 

1. Reunió dijous 14 de Novembre a les 16:00 a Dr. Roux. Grup de Treball de 

la Pesca recreativa 

2. Reunió acordada però no ajendada de ICATMAR – Pesca Recreativa + 

Enginyer informàtic (Arnau i Jordi) amb Joan Ylla, Ariadne Purroy i el 

servei de l’àrea TIC encarregat de la modificació del portal de les 

llicències. 
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10.  Reunions de coordinació                               

Acta de la reunió (Data: 03/12/2018)                                                  
 

Data: 03/12/2018                                                 Assumpte: Estat del Projecte 

Hora inici: 11:00 

 

Hora final: 18:00 

 

Lloc: Dr. Ferran 13, RUBÍ 

Assistents:  Anabel Colmenero, Joan B. Company, Antoni Lombarte, Laura Recasens 

Ordre del dia 

1. Estat del Projecte 

Temes tractats 

1. Inici del programa de mostreig 

2. Riscos Laborals 

3. Conveni CSIC/Generalitat 

4. Fitxes espècies comercials 

5. Informe ICATMAR 

6. Ordinadors i Furgoneta ICM-CSIC 

7. Acords interns Confraries 

Conclusions 

El mostreig ja està en marxa. S’ha de confirmar la barca de Roses. El Director de 

l’ICM i el Director General de Pesca haurien d’anar a Madrid per tal de tirar 

endavant el Conveni. En Claudio Barria s’encarregarà de les fitxes de les 

espècies ajudat per en David Nos en el tema del català. Ordinadors/Furgoneta 

s’ha de parlar amb l’Àlex d’Administració-ICM. Es farà un escrit a les 

Confraries demanant els acords interns reforçat per telèfon (Laura), recopilació 

a càrrec de la Marta Blanco.   
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Acta de la reunió (Data: 15/01/2019)                                                  
 
Data: 15/01/2019                                                 Assumpte: Estat del Projecte 

Hora inici: 11:00 

 

Hora final: 18:00 

 

Lloc: Dr. Ferran 13, RUBÍ 

 

Assistents:  Anabel Colmenero, Joan B. Company, Antoni Lombarte, Laura Recasens 

Ordre del dia 

1. Estat del Projecte 

Temes tractats 

1. Conveni CSIC/Generalitat 

2. Informe ICATMAR 

3. Ordinadors i Furgoneta ICM-CSIC 

4. Acords interns Confraries 

5. Repartiment tasques Joan Sala i Mariona Garriga 

6. Presentació projecte a La Ràpita 

7. Reunió Madrid VMS 

8. Mostreig 

Conclusions 

S’ha fet el viatge a Madrid pel tema del Conveni i s’ha enviat el mateix a Pedro 

de Arcaute. L’informe ICATMAR està en procés d’aclariment amb la Raquel del 

Rosal i la Maria Novella de la Direcció General. S’insisteix en el tema 

ordinadors/furgoneta del CSIC, es diu que la furgoneta hauria d’haver arribat el 

gener. L’escrit a les Confraries ja està enviat. En Joan Sala s’ha de documentar 

sobre els temes GIS amb el José Antonio, Jordi Ribera i Francesc Maynou i la 

Mariona Garriga ha de rebre formació en Stock Assessment. Pel que fa al 
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mostreig a la zona Sud, L’Ametlla i la Ràpita, s’ha d’adequar el mostreig a les 

particularitats locals, en ambdues localitats s’afegeix la galera (Squilla mantis) 

com espècie objectiu i el llagostí (Penaeus kerathurus) a la Ràpita. En ambdues 

localitats es modifica el mostreig de manera que es faran pesques de plataforma 

i la pesca de talús mig (gamba) es farà addicionalment només a l’Ametlla. En el 

mostreig fet a  Tarragona falta la pesca de plataforma. Es remarca que per a les 

mostres d’encerclament, sardina/seitó, s’ha de tenir la posició de la barca. 
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Acta de la reunió (Data: 19/02/2019)                                                  
 
Data: 19/02/2019                                                 Assumpte: Estat del Projecte 

Hora inici: 11:00 

 

Hora final: 18:00 

 

Lloc: Dr. Ferran 13, RUBÍ 

 

Assistents:  Anabel Colmenero, Joan B. Company, Antoni Lombarte, Laura Recasens 

Ordre del dia 

1. Estat del Projecte 

Temes tractats 

1. Estat de despeses del Pressupost 

2. Estat del mostreig 

3. Camps base de dades 

4. Xerrada informativa a Xàbia 

5. CoIP’s del projecte  

6. Pressupost ICATMAR 2019 

7. Formació per a subhastadors 

8. Jornada de comercialització 

9. Socioeconòmic 

10. Acords interns Confraries 

Conclusions 

S’està executant el pressupost amb normalitat, es detecten algunes partides de 

les que es demanarà aclariment a Administració. El mostreig de les espècies 

objectiu s’està desenvolupant bé amb algunes dificultats d’encaix.  S’han 

d’acabar de definir alguns camps de la base de dades, caldria la fondària real en 

metres enlloc del tipus de fons i el camp Rebuig/Acompanyant, s’hauria de 
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canviar per Rebuig/Comercial, hauria de quedar molt clar el que es rebutja i el 

que es comercialitza. En el mostreig del peix blau s’està demanant posició i 

fondària. Es farà una xerrada pels pescadors de Xàbia a l’abril, hi aniran en Joan 

B. Company i n’Antoni Lombarte. S’ha d’enviar carta a Madrid sol·licitant que 

siguin coIP’s del projecte FEMP: Marta Coll, Joan B. Company, Antoni 

Lombarte, Laura Recasens, Pilar Sánchez i Roger Villanueva, es demanarà 

certificació a la DGPAM per adjuntar a la carta. S’ha fet el pressupost 

ICATMAR 2019. S’ha de fer d’aquí a uns mesos un curs d’identificació 

d’espècies pels subhastadors de les llotges, per tal de millorar la correcta 

identificació de les espècies comercials. El proper 22 de febrer es proposa reunió 

amb en Joan Sala, Mariona Garriga i Arnau Dedeu, per tractar del tema 

socioeconòmic. S’han rebut alguns acords interns de les Confraries, s’espera 

poder completar aquest tema. 

Pròxima agenda 

1. Estat de despeses del Pressupost 

2. Proposta de distribució de responsabilitat entre els membres de l’equip 

3. Possibilitat de Congressos i Cursos per a l’equip 

4. Preparació Jornada Tècnica del juny a la DGPAM 

5. Contracte Borsa de Treball 
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Acta de la reunió (Data: 07/03/2019)                                                  
 
Data: 07/03/2019                                                Assumpte: Estat del Projecte 

Hora inici: 11:00 

 

Hora final: 18:00 

 

Lloc: Dr. Ferran 13, RUBÍ 

 

Assistents:  Anabel Colmenero, Joan B. Company, Antoni Lombarte, Laura Recasens 

Ordre del dia 

1. Estat del Projecte 

Temes tractats 

1. Estat de despeses del Pressupost 

2. Proposta de distribució de responsabilitat entre els membres de l’equip 

3. Possibilitat de Congressos i Cursos per a l’equip 

4. Preparació Jornada Tècnica del juny a la DGPAM 

5. Contracte Borsa de Treball 

Conclusions 

Es revisa detalladament l’execució del Pressupost del projecte. Es demanaran 

aclariments sobre els pagaments a Roses per tal d’aclarir els que corresponen al 

FEMP/PESCAT i els del GALP. Aclariment sobre el pagament d’una avaria de 

la furgoneta si correpon pagar al nostre projecte. Despeses de fungible, vestuari 

i serveis diversos correctes. S’han de treure les despeses d’en Jacopo Aguzzi que 

no corresponen al nostre projecte. Es constata la diferència entre el pressupostat 

i el concedit en el projecte FEMP/PESCAT. Com que finalment es va concedir 

menys diners del que s’havia pressupostat, el que representa en el 2018 9000€ 

menys i per a 2019 i 2020 55000€ menys cada any, s’hauran de reajustar les 

despeses. Es proposa distribuir especialitzacions entre els membres de l’equip 
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en base a les espècies objectiu i les comunitats d’organismes. S’acorda facilitar a 

cada membre de l’equip la possibilitat d’assistència a 1 congrès i 1 curs 

anualment. Per a la Jornada Tècnica a la DGPAM es distribueixen les tasques: 

Anabel Colmenero, exposició del mostreig, protocols, etc, cada equip de 

mostrejadors farà una exposició de pesques realitzades, comercialització  i talles 

de les espècies objectiu de la seva zona. Joan Sala eines GIS: mapes distribució 

espècies, rendiment econòmic, etc. Mariona Garriga métiers per port i 

reconstrucció sèries captures/talles espècies. Jordi Ribera desenvolupament base 

de dades i Web. Arnau Dedeu, pesca recreativa. El contracte pendent de la 

Borsa de Treball segueix el seu curs però continua pendent.  
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Acta de la reunió (Data: 25/03/2019)                                                  
 
Data: 25/03/2019                                                 Assumpte: Estat del Projecte 

Hora inici: 11:00 

 

Hora final: 18:00 

 

Lloc: Dr. Ferran 13, RUBÍ 

Assistents:  Anabel Colmenero, Joan B. Company, Antoni Lombarte, Laura Recasens 

Ordre del dia 

1. Estat del Projecte 

Temes tractats 

1. Contracte Borsa de Treball 

2. Article Tècnic revista de la Conselleria 

3. Propera reunió a la DGPAM 

4. Control despeses Pressupost. Comptes SAP per coIP. 

5. Seguiment del mostreig 

6. Petits pelàgics 

Conclusions 

El contracte del projecte a través de la Borsa de Treball del CSIC continua en 

tràmit, s’està retrassant més del compte entre Gerència i Direcció del ICM. Ens 

demanen de preparar un article tècnic per a la revista de la Conselleria, 

s’encarregarà la Laura de preparar-lo. S’està preparant la reunió tècnica a la 

DGPAM pel 17 de juny seguint amb la previsió de l’anterior reunió. Les 

despeses del pressupost s’ajusten al que estava previst. Es preveu que cada coIP 

del projecte tingui uns diners assignats per a les despeses dels seus objectius 

particulars. El mostreig continua seguint el pla previst. El 29 de març es 

constituirà el Comitè de Cogestió dels petits pelàgics del golf de Roses, es 

preveu de fer un embarcament a l’abril a L’Escala.   
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Acta de la reunió (Data: 29/04/2019)                                                  
 
Data: 29/04/2019                                                 Assumpte: Estat del Projecte 

Hora inici: 11:00 

 

Hora final: 18:00 

 

Lloc: Dr. Ferran 13, RUBÍ 

Assistents:  Anabel Colmenero, Joan B. Company, Antoni Lombarte, Laura Recasens 

Ordre del dia 

1. Estat del Projecte 

Temes tractats 

1. Reunions periòdiques del SAP 

2. Càlculs base de dades 

3. Peix Blau 

Conclusions 

Es proposen les reunions periòdiques de l’equip SAP l’últim dilluns de cada 

mes. Pel que fa als càlculs que s’han d’incloure a la Base de Dades, aquests 

haurien de ser: les freqüències de talles estandarditzades i una representació 

gràfica de les mateixes, les relacions talla/pes de les espècies de forma dinàmica, 

càlcul de la biomassa comercial, incloure les talles de primera maduresa, gràfics 

d’espècies, de rebuig i de composició de la comunitat. Mapes dinàmics 

d’evolució setmanal, mensual, anual de les captures a partir dels VMS. S’ha fet 

una jornada de presentació de resultats dels projectes de recerca sobre l’estat del 

Peix Blau a Cataluna i a la Mediterrània Nord Occidental el 13 d’abril a l’ICM, 

amb presentacions per part dels científics i l’administració de Joan B. Company, 

Jordi Rodón, Àngela Seira, Marta Coll, John Ramírez, Sergi Tudela i per part 

dels pescadors d’Antoni Abad.  



Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 

552 
 

Acta de la reunió (Data: 24/05/2019)                                                  
 
Data: 24/05/2019                                                 Assumpte: Estat del Projecte 

Hora inici: 11:00 

 

Hora final: 18:00 

 

Lloc: Dr. Ferran 13, RUBÍ 

 

Assistents:  Anabel Colmenero, Joan B. Company, Antoni Lombarte, Laura Recasens 

Ordre del dia 

1. Estat del Projecte 

Temes tractats 

1. Base de dades del mostreig 

2. Article Tècnic revista de la Conselleria 

3. Divulgació 

4. Furgoneta 

5. Presentació ICATMAR Museu Marítim 

6. Conveni CSIC/Generalitat 

7. Mostreig 

8. Acords interns Confraries 

9. Propera reunió a la DGPAM 

10. Control despeses Pressupost. 

Conclusions 

S’han corregit alguns errors en les dades entrades a la Base de Dades. Per a 

l’article tècnic de la Conselleria falta signar autoritzacions i enviar fotos del 

personal que hi intervé. Laura Recasens ha estat entrevistada per Ràdio Girona-

Ser. Vindrà un periodista grec de Brusel·les per fer un reportatge sobre la 

cogestió, se l’ha d’acompanyar. Per a la presentació que es farà a Xàbia es farà 
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un esquema genèric del projecte i es parlarà de la gestió del vedat del lluç de 

Roses i de la gamba de Palamós. La furgoneta de l’ICM encara no està 

disponible a causa de successius errors de l’empresa subministradora. El 20 de 

juny es farà una reunió al Museu Marítim on es presentarà ICATMAR. El 

Conveni CSIC/Generalitat es troba encallat, la Generalitat no accepta les 

modificacions fetes pel CSIC. Hi ha hagut una incidència en el mostreig de 

Roses i s’ha perdut una mostra de rebuig, s’hauria de pujar un dia 

addicionalment per poder recuperar la mostra perduda. S’ha de buscar 

substitució en l’equip per la baixa maternal de la Cristina, es proposa l’Eve 

Galimany. La DGPAM ha mapejat els acords interns de les Confraries i els ha 

inclòs en un informe intern. S’estan acabant de preparar les presentacions per a 

la jornada del 25 de juny a la DGPAM, s’exposaran les freqüències de talles, 

biomasses, pesca recreativa, comitès de cogestió, de la presentació de l’apartat 

socioeconòmic s’encarrega la Mariona. Respecte al pressupost, les despeses en 

dietes són correctes, s’ha d’incloure l’IVA a les factures dels pescadors. 
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Acta de la reunió (Data: 03/07/2019)                                                  
 
Data: 03/07/2019                                                 Assumpte: Estat del Projecte 

Hora inici: 11:00 

 

Hora final: 18:00 

 

Lloc: Dr. Ferran 13, RUBÍ 

 

Assistents:  Anabel Colmenero, Joan B. Company, Antoni Lombarte, Laura Recasens 

Ordre del dia 

1. Estat del Projecte 

Temes tractats 

1. Pressupost ICATMAR 

2. Cursos 

3. Visita CEAB Blanes 

4. Resum reunió DGPAM 

5. Contracte substitució Cristina 

6. Furgoneta 

7. Reunió amb John Ramírez 

8. Logos ICATMAR/SAP 

9. Petits pelàgics 

10. Estudiants per ajudar a l’estiu 

11. Mostreig 

Conclusions 

S’exposa el pressupost ICATMAR per al 2019 i es veu un document enviat per 

en Jordi Rodón on es veuen les despeses corresponents als contractes menors i 

es valora la possibilitat de restructurar algunes partides. Es valora la possibilitat 

de fer un curs de Fotografia Científica i d’adquirir una càmera bona. S’ha de 
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programar una visita al CEAB de Blanes per tractar el tema de la pesca 

recreativa i dels invertebrats del mostreig, hi anirien en Joan B. Company i 

n’Antoni Lombarte. La reunió tècnica a la DGPAM va anar molt bé i es valora 

molt positivament. S’ha d’enviar un correu als coIP’s pel tema de la substitució 

de la Cristina, se n’encarrega la Laura Recasens. Ja tenim la furgoneta CSIC, del 

procediment per fer-la servir se n’encarrega Anabel Colmenero. La reunió amb 

en John Ramírez per tractar els temes d’avaluació dels stocks es programa per 

finals de juliol. S’està treballant en els logos ICATMAR/SAP, s’esperen 

propostes de la DGPAM. Es tracten els temes a discutir a la propera reunió del 8 

de juliol del comitè de petits pelàgics del golf de Roses, el nostre objectiu seria 

aconseguir informació sobre l’efecte de la pesca a la comunitat i de la fracció no 

comercial, es proposa un embarcament trimestral a L’Escala. S’informa de la 

incorporació aquest estiu, juliol i agost, de l’estudiant Clea Abelló. El mostreig 

continua desenvolupant-se sense incidències remarcables. 
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Acta de la reunió (Data: 02/09/2019)                                                  
 
Data: 02/09/2019                                                 Assumpte: Estat del Projecte 

Hora inici: 11:00 

 

Hora final: 18:00 

 

Lloc: Dr. Ferran 13, RUBÍ 

 

Assistents:  Anabel Colmenero, Joan B. Company, Antoni Lombarte, Laura Recasens 

Ordre del dia 

1. Estat del Projecte 

Temes tractats 

1. Desenvolupament del mostreig 

2. Cursos  

3. Reunió de treball a la DGPAM 

4. Estudiants 

5. Saló Nàutic 

6. Projecte pesca recreativa 

7. Seguiment pressupost 

Conclusions 

El mostreig continua endavant. Es canviarà la barca de Roses, es tornarà a la 

barca del Ramon i per a la gamba es farà un mostreig addicional com a 

L’Ametlla d’una persona amb una gravadora. Es  valora canviar la barca de 

Tarragona però de moment no es farà. S’aprova que en Jordi Ribera es matriculi 

del màster d’Oceanografia i Gestió del Medi Marí a fer en dos anys per no 

perjudicar la feina del projecte. Es proposa que la Mariona i l’Anabel facin el 

setembre el curs de l’ICES d’assessment. A la reunió del 18 de setembre amb la 

Itzíar es tractarà del curs a desenvolupar pels subhastadors (identificació 
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d’espècies i calibres), de l’enquesta del socioeconòmic que es prepara per a 

Vilanova (Mariona i Arnau) i de la possibilitat de moure diners del pressupost 

entre partides. Les estudiants que van estar a l’estiu (Marta i Clea) ja han 

marxat. De cara al proper any es diu de no acceptar estudiants per tant poc 

temps sinó estudiants de pràctiques o de màster amb una temàtica concreta i 

dirigida per un investigador. El 12 d’octubre es presentarà l’ICATMAR dins del 

Saló Nàutic, s’han de preparar presentacions resumides en base al que es va 

presentar el juny a la reunió tècnica a la DGPAM. Des del port de Barcelona es 

demana col·laboració en un projecte de pesca recreativa on hi participa en Joan 

Illa, s’accepta la col·laboració si només es tracta d’assessorar i el tècnic que 

contracti el projecte rebi una formació per part de l’Arnau Dedeu. Les despeses 

del projecte segueixen el pressupost i el Clemente haurà de preparar les 

justificacions, d’això en farà un seguiment l’Anabel.  
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