
MOCIÓ DE PROTESTA CONTRA LA NOVA NORMATIVA ESTATAL QUE REGULA ELS DIES DE 

PESCA D’ARROSEGAMENT A LA MEDITERRÀNIA I QUE NO HA TINGUT EN COMPTE EL PLA DE 

GESTIÓ DE LA GAMBA COM A FACTOR CORRECTOR EN EL REPARTIMENT. 

 

La pesca és un pilar fonamental de l'economia blava del nostre territori marítim i 

sustenta un ric i complex sistema socioeconòmic, cultural i ecològic únic que vertebra, 

nodreix i proporciona identitat a les nostra comunitat costanera. Aquest sistema 

complex va entrar en crisi en la dècada de 1990, quan es va iniciar una progressiva i 

sostinguda reducció de les captures unida a un declivi de el teixit productiu, amb les 

implicacions socials i econòmiques que això comporta. L'adopció del reglament europeu 

sobre gestió de la pesca demersal a la Mediterrània occidental, l’any 2019, parteix del 

reconeixement d'aquesta situació crítica per primera vegada, tractant d'establir un 

esquema d'intervenció que recondueixi el sistema cap a la sostenibilitat. Malgrat 

aquestes aparents bones intencions, i després de prop de dos anys d'aplicació, el sector 

pesquer de Catalunya, i especialment el de Palamós, constaten amb alarma com, contra 

tota lògica, la continuïtat de la pesca i el seu sector, es troben a dia d'avui més 

compromesos que mai. 

Els pescadors de Palamós es senten molt decebuts amb les administracions estatals i 
europea per no haver tingut en compte en la nova normativa, que estableix un pla de 
gestió per la conservació dels recursos pesquers demersals en el mar Mediterrani, el 
treball que porten fent els pescadors des del 2013 amb la primera publicació del Pla de 
Gestió de la Gamba de Palamós. 
 
Els pescadors de Palamós ja van iniciar l’any 2007 un procés de reorganització del 
sistema extractiu amb la finalitat de desenvolupar una pesca sostenible. Després d’un 
treball conjunt de pescadors, Direcció General de Pesca de la Generalitat, representants 
de l’àmbit científic i organitzacions no governamentals, al 2013 es va fer la primera 
publicació del Pla de Gestió de la Gamba de Palamós en la que es regula: 
 
 - Limitació dels dies de pesca instaurant una parada de 2 mesos cada any. 
 - Limitació de les hores de pesca. 
 - Limitació de la pesca en els caladors de gamba. 
 - Modificació de les característiques de l’art de pesca per tal de fer una pesca més 
selectiva, implementant el cop de malla del 50 i unes noves portes sense contacte amb 
el fons marí. 
-  Ajust de la capacitat de la flota. 
 
Aquest Pla de Gestió de Palamós ha donat uns resultats extraordinaris confirmats pels 
molts estudis realitzats amb instituts d’investigació i universitats que evidencien els bons 
resultats d’aquestes accions. 
 
Els pescadors n’estan molt orgullosos, però a la vegada se’ls  genera un sentiment de 
frustració degut a la falta de reconeixement que han tingut per part de les 
administracions competents. 
 



Des de la Confraria de Pescadors de Palamós es generen algunes preguntes de les quals 
difícilment es podrà tenir resposta: 
 
 - En quin punt ens trobaríem si les altres flotes pesqueres del Mediterrani haguessin 
començat a reaccionar quan ho vam fer nosaltres? 
-  Per què no s’ha tingut en compte a l’hora de l’assignació dels dies de pesca, la 
disminució de l’esforç pesquer que portem acumulat en tots aquests anys? 
 
El pla de gestió per a la conservació dels recursos pesquers demersals a la Mar 
Mediterrània deixa als pescadors palamosins en una situació insostenible, reduint 
l'esforç pesquer encara més del que ja havien fet ells des del 2013. 
 

Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Palamós, en nom de la Confraria de pescadors de 

Palamós, acorda: 

- Demanar al “Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación” l’elaboració d’un 

pla global de pesca de la Mediterrània, que tingui en compte les especificitats 

dels ports i confraries que ja fa temps que treballen en pro de la sostenibilitat. 

 

- Demanar al “Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación” que intercedeixi 

en la reforma del reglament europeu sobre gestió de la pesca demersal en el 

mediterrani occidental. 

 

- Demanar al “Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación” la reforma de 

l’ordre ministerial que regula l’assignació de les jornades de pesca, i que ha 

perjudicat clarament als pescadors de Palamós i el Baix Empordà. 

 

- Demanar al “Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación” la territorialització 

de la gestió en el marc del nou reglament, ja que això permetrà fer una acció més 

eficient i evitarà tensions entre territoris. 

 

- Demanar ajudes econòmiques pel sector per poder realitzar la transició envers 

la sostenibilitat sense posar en risc el futur del sector pesquer a Palamós i al Baix 

Empordà. 

 

- Demanar que els fons europeus “Next Generation” tinguin uns incidència directa 

i generosa en aquest procés de transformació cap a la sostenibilitat del sector 

pesquer. 

 

- Fer arribar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Empordà, a l’Àrea de medi 

ambient de la Diputació de Girona, a la Direcció General de Pesca de la 

Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de Pesca del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 


