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Ciències Socials: Geografia i Economia 
Autores:               Montserrat Puig 

    Montserrat Termens 
2. SER O NO SER PESCADOR 
 
 
    

 
En Miquel està cursant 4t 
ESO. S’està plantejant 
què estudiar l’any que 
ve, però els estudis no li 
van massa bé. No sap 
què fer? 
 
Ahir va estar parlant amb 
la seva mare sobre els 
seus estudis. La seva 
mare li va dir que s’havia 
d’esforçar més per tal 
d’aprovar l’ESO. Li va fer 
el comentari de que a 

ella no li pagaven gaire al cosidor on treballava. Sempre ha considerat que 
havia deixat perdre l’oportunitat de ser infermera, què és el que realment li 
hagués agradat ser. També li parlà sobre el seu pare, li va explicar que sovint 
estava angoixat perquè la feina no depenia d’ell, sinó del mar i la quantitat de 
peix que pescava o bé podia pescar. El seu pare és pescador. Alguns mesos el 
seu pare no cobrava gaire perquè les coses no anaven bé. 
 
En Miquel pensa 
que treballar 
d’alguna cosa que 
et proporciona la 
natura ha de ser 
molt enriquidor. Ell 
no es veu tancat en 
un despatx tot el 
dia. Malgrat el que 
li havia comentat la 
seva mare, s’està 
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plantejant si seguir la tradició familiar del pare, del seu avi i del seu besavi. És 
pregunta quines deuen ser les avantatges i els inconvenients de ser pescador. 
Li caldrà fer una recerca per trobar resposta als seus nombrosos dubtes. 
L’ajudareu? 
 

 
 
 
Seguirem una sèrie de passos per informar-nos sobre aquesta professió. 
 
 
1. En Miquel s’ha posat a buscar informació a internet i a “la plataforma 
moodle”. Vosaltres també podeu fer-ho. Les pàgines que podeu consultar són 
les següents, i si s’escau, podeu utilitzar-ne altres: 
 

o www.xtec.net/fp    
o www.edu365 

 
 Una vegada feta una primera  ullada sobre els estudis relacionats amb la 

pesca heu de confeccionar una taula que especifiqui els estudis necessaris 
i els complementaris què es poden fer. 

 
 Exposeu a la classe els resultats obtinguts. 

 
2. Gràcies a la informació que tenim a la “plataforma moodle” podrem conèixer 
la situació del mercat laboral del sector pesquer. Tanmateix, abans d’escollir 
una professió convé comprovar quin és el comportament i les tendències del 
mercat laboral en el sector què buscarem feina. Responeu el que se us demana 
a continuació: 
 

 Què s’entén per mercat laboral? 
 

 Quina és la composició del mercat laboral? 
 

 Definiu població activa. 
 

Pescar demana esforç i coneixement del medi; és un treball arriscat i perillós, 
en què la dependència del pescador davant els elements naturals assoleix 
una dimensió especial i a voltes fins i tot mística. 
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 A partir del gràfic La pesca a Catalunya (plataforma 
moodle) 

 
 Comenteu l’evolució de l’ocupació en el 

sector pesquer  (1986-1999) 
 
 Quin és el marge d’edat que comprèn més 

població activa en el sector pesquer a 
Catalunya? I a Espanya? 

 
 Hi ha gent jove què es dedica a la pesca? 

Justifiqueu la resposta. 
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3. Ara ja hem conegut el què hauria d’estudiar el nostre protagonista i quina és 
la situació del sector pesquer en el mercat laboral. Però exactament quines són 
les feines i tasques que podria fer en Miquel en una embarcació? 
 
Podeu visitar el Port de Palamós i els Museu de la Pesca o d’una altra localitat 
de la costa i entrevistar algun pesacdor. 

 
 
El dia a dia  de la pesca i dels pescadors,  com a activitat econòmica i com a 
col·lectiu amb identitat, és ple de reptes i el seu futur passa per com siguem 
capaços de mantenir un equilibri amb la natura. 
 
4. Hi ha feines molt dures i altres no tant. Treballar dur no sempre significa 
obtenir molts diners a canvi. També sabem pel que li ha explicat el seu pare 
que el sou pot minvar segons els mesos i la quantitat de peixos pescats. Tot 
seguit us proposem fer una anàlisi de les jornades laborals d’aquesta professió. 
 
En la visita al Museu de la Pesca de Palamós que us hem proposat en la qüestió 
anterior, podeu aprofitar per prendre nota de l’horari laboral que fan els 
pescadors segons quina sigui la seva feina i les seves responsabilitats (trobareu 
4 filmacions sobre el dia a dia de pescadors de diferents arts de pesca) 
 
Descriviu quins són els horaris de feina i les retribucions obtingudes segons 
cadascuna de les feines que es fan en el vaixell en una jornada laboral habitual. 
 
 
5. La gestió de la pesca pot afectar tres àmbits principals  que es combinen 
segons sigui la política pesquera de cada país: l’accés als recursos, l’esforç de 
pesca i les captures. Busqueu informació d’aquests tres àmbits a Catalunya amb 
l’ajut del Moodle: La Pesca a Catalunya. 
 
 
6. En Miquel sap que el seu pare és membre d’una Confraria de Pescadors 
Ajudeu-lo a trobar informació sobre que representes aquestes organitzacions. 
Moodle: Ports i ciutats a Catalunya o bé través d’Internet. 
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a) Què és una confraria? 
 

b) Quantes n’hi ha a Catalunya? 
 

c) Si en Miquel viu a Palamós. Pot formar part d’una 
confraria? 

 
d) Palamós, situat al litoral català del Baix Empordà té un 

port. Avui en dia es defineix un port com un lloc on s’hi 
desenvolupen activitats comercials, pesqueres, esportives 
i/o de recer. Atenent a aquesta definició heu d’explicar 
cada una d’aquestes activitats considerades com a normals 
dintre de les activitats portuàries. 

 
Si s’escau, podeu donar-li consells sobre quines són les 
captures que podrà pescar en l’entorn de Palamós? 

 
 

 
7. La tieta Montserrat ha passat uns dies de vacances a casa d’en Miquel. Cada 
dia llegeix més d’un diari. Un dia però, es va quedar molt garratibada en llegir 
la informació d’un article. Va retallar l’article per dur-lo al pare d’en Miquel i 
demanar-li el seu parer. Atès que el pare d’en Miquel està treballant, haureu de 
ser vosaltres els qui en doneu la vostra opinió. Per ajudar-vos, podeu començar 
a llegir el contingut de l’article i tot seguit respondre les qüestions que teniu a 
continuació: 
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LA VANGUARDIA – Divendres 31 de Març de 2006 
 

LA MULTIPLICACIÓ DELS PEIXOS 
 

EL CONSUMIDOR PAGA 12 VEGADES MÉS DEL QUE COBRA EL 
PESCADOR PER KILO DE SARDINA 

 
 
RAMON FRANCAS  
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Les sardines ho tenen tot. Es troben 
en abundància (un  dia qualsevol 
poden pescar fins a 15.000 caixes 
de 12 quilos a Catalunya, encara 
que la mitjana es situa en 4.000 
caixes diàries), són saludables i el 
seu preu és més que econòmic. De 
tota manera, la sardina viu una crisi 
de preus que ha fet saltar totes les 
senyals d’alarma. El propi director general de Pesca de la Generalitat, Martí Sans, 
reconeix que “amb la sardina tenim un problema important, ja que és saludable i és 
bona de gust, però el seu preu és excessivament barat”. 
 
A més a més, aquest preu ha anat clarament a la baixa aquest últim any, fins arribar a 
l’extrem de què el patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, ha 
qualificat que el preu que es paga és un “insult”. A la llotja de la capital del Garraf s’ha 
arribat a pagar als pescadors la setmana passada tres euros per una caixa de 12 
quilos. I aquesta mateixa setmana s’ha arribat a pagar una mitja de 4,5 euros la caixa. 
Tanmateix, en la majoria de mercats públics de Vilanova la sardina es venia ahir a 2,70 
euros el quilo i el barat a 3 euros el quilo. 
 
El director general de pesca de la Generalitat recorda que la sardina és l’aliment que 
proporcionalment al seu pes més àcids grassos omega-3 proporciona, uns àcids que 
contribueixen a reduir els nivells de triglicèrids de la sang i a disminuir la pressió 
arterial. De fet, els esquimals i japonesos, que mantenen un consum molt elevat de 
peix blau, tenen la taxa de mortalitat per malalties cardio-vasculars més baixa. La crisi 
del preu de la sardina està provocant desercions entre les tripulacions de la flota que 
es dedica a la pesca del peix blau, qüestió que preocupa al sector. 
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Domènech Bardí, patró de la barca Domingo juntament amb el seu germà, assegura 
que l’anxova els ha permès compensar la crisi del preu de la sardina. Bardí explica que 
la manca d’anxova en el Cantàbric ha fet que l’anxova catalana s’arribés a vendre “pel 
doble i fins i tot pel triple” del que és habitual. 
 
Segons dades de la Generalitat, la meitat de les captures pesqueres que es realitzen a 
Catalunya tenen un preu a les llotges inferior als 2 euros per quilo. Tanmateix, aquests 
peixos senzills el preu dels quals no supera els 2 euros per només acaben suposant el 
15% dels ingressos. Sans insisteix en què “s’hauria de menjar més sardina” –es 
recomana menjar peix blau dos cops per setmana- i afirma que s’hauria de fer més 
publicitat dels beneficis de consumir-ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font d’àcids omega-3 
 
- Les sardines són una bona font de proteïnes, són riques en grasses insaturades 
(destaquen les de la família omega-3) i tenen vitamines A,D i B12 i també minerals 
(iode, ferro, manganès i calci). 
 
- Són útils per controlar el pes, per protegir el cor i aporten beneficis per al reuma, 
la osteoartritis, malalties inflamatòries, dolors pectorals cíclics i malalties de la pell. 
 
- Augmenten la vasodilatació arterial i disminueixen els risc de patir trombosis. 
Tanmateix, les persones que pateixen excés d’àcid úric (gota) han de limitar el seu 
consum. 
- S’ha de tenir en compte que el seu contingut de colesterol és elevat (100 mg/100 
g) 
 
- Les sardines en llauna tenen més grassa, són un 40% més calòriques que les 
fetes a la brasa sense oli. 

A la primavera són més bones 
 
A la costa catalana la sardina és més apreciada durant la primavera i l’estiu, 
que són les èpoques de l’any en que els exemplars adults s’acosten més a la 
costa buscant menjar. En canvi, en altres punts del litoral espanyol la sardina 
no agrada durant aquesta època de l’any tal com diu la dita:” Sardinas en 
Mayo, còmalas el diablo” o “quien quiera mal a su vecina, dele en Mayo una 
sardina”. Durant la primavera i l’estiu és quant les sardines són més plenes a 
Catalunya, i porten un grau de grassa més elevat que fa que siguin més 
gustoses. De novembre a març, durant l’època de reproducció, el peix blau 
emigra cap a les aigües més profundes. 
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Ara, ja podeu respondre les qüestions següents: 
 

a) Anomeneu dues propietats de les sardines. 
 
b) Feu una relació entre la quantitat de sardines i el preu d’aquestes en 

el mercat. 
 

c) Considereu equilibrat el preu que es paga al pescador i el preu que en 
paga el consumidor en el mercat. Per què? 

 
d) En cas que el pare d’en Miquel pesqui sardines. Creieu què la situació 

que està vivint és bona? 
 

e) Consulteu al Moodle: La Pesca a Catalunya. Quines activitats 
econòmiques poden complementar la professió de pescador? 

 
 
f) Quina serà l’opinió d’en Miquel? Ajudeu-lo a pensar mesures per 

millorar, si s’escau, aquesta situació.  
 
 
 
8. Tenim en Miquel molt engrescat, sembla que cada vegada va obtenint més 
informació d’aquesta professió. Ara bé, es pregunta si el mar i els peixos que hi 
viuen es poden veure amenaçats per l’activitat humana. Busqueu informació al 
Moodle: La Pesca a Catalunya i informeu en Miquel sobre aquesta situació. 
 

 
9. Finalment elaborareu una taula en la que especificareu cinc aspectes positius 
i cinc de negatius de la professió de pescador. 
 
 
10. Dibuixeu un mapa conceptual, amb tota la informació obtinguda, que ajudi 
a en Miquel a organitzar i sistematitzar totes les tasques que ha de fer per 
decidir-se a seguir la tradició familiar. 
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CONCLUSIÓ: QUINA FEINA RECOMANARÍEU A EN MIQUEL SEGONS LES 
DADES OBTINGUDES? PER QUÈ? 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ: 
 
Per ampliar el vostre treball i si voleu aportar més informació de la vostra feina, 
seu us proposa que graveu amb vídeo quan sortiu al carrer a fer les enquestes, 
les enquestes fetes als estudiants del vostre centre, el treball fet a l’aula i si 
s’escau, la visita al Museu de la Pesca de Palamós. En finalitzar, agafeu totes les 
filmacions fetes i feu-ne un muntatge o presentació en DVD. 
 


