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Permeteu-me que agraeixi en primer lloc al director de la Càtedra, 
Joan-Lluís Alegret, la confiança que em va fer de convidar-me a 
impartir aquesta lliçó1. De fet és una confiança renovada, perquè fa 
uns quatre anys que va venir a la Facultat de Ciències Econòmiques 
acompanyat de representants de la Federació de Confraries de 
Pescadors de Girona a encarregar-nos un estudi sobre el sector, i des 

de llavors he anat seguint l’evolució econòmica de la pesca tant a les 
nostres contrades com a Catalunya en general. Valoro molt 
positivament el treball d’aquesta Càtedra; n’hi ha prou de repassar els 
temes tractats a les diferents Jornades de Comercialització del Peix 

(qualitat, diferenciació de productes, experiències comercials) per 
veure que es tracten els temes fonamentals. Per això, vull felicitar el 

director i encoratjar-lo a prosseguir la tasca, perquè el sector ho 
necessita de debò. 
 
Així doncs, basant-me en l’estudi econòmic que vàrem realitzar amb 
companys del departament d’Economia2, m’ha semblat que avui calia 
fer una valoració de la política pesquera i mostrar evidències de la 
situació crítica que viu el sector, amb exemples de la nostra costa. 

 

                                                 
1 Aquest Quadern Blau recull la Lliçó inaugural del curs 2006-2007 de la 

Càtedra d’Estudis Marítims impartida a Palamós el dia 24 de novembre de 2006 

a càrrec de la Dra. Anna Garriga, professora titular del Departament 

d’Economia de la Universitat de Girona. 

 
2
 Els professors  Modest Fluvià i Miquel Carreras, juntament amb els becaris de 

doctorat Anna Teixidor, Albert Saló, Andreu Castro i Ricard Rigall . 
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Em penso que el títol és prou clar, i el subtítol encara més. M’he 

preguntat quina és la política pesquera a Catalunya. Avanço el final: 
no hi he trobat cap iniciativa política. Però, és clar, no fer política 
activa ja constitueix pròpiament una opció: és deixar que el sector de 
la pesca vagi “a la deriva” . Una opció pèssima, tal com explicaré a 
continuació. 
 

Segur que en el cas de preguntar als alcaldes dels municipis de la 
Costa Brava que tenen port si els seria indiferent que els pescadors 
deixessin la feina i desballestessin els vaixells, la resposta seria 
unànime: no. Perquè fins i tot deixant de banda el pes econòmic del 
sector, els pescadors aporten uns atractius turístics molt importants 
per als municipis.  

 

És evident, per exemple, que l’arribada dels vaixells de pesca a port és 
un espectacle per als turistes; i en uns municipis que viuen en gran 
mesura del turisme, si els pescadors no es poden guanyar la vida 
també es perdrà aquest valor econòmic i social. Per tant, la primera 
línia de defensa del sector de la pesca l’hauríem de trobar en la 
política municipal. Però avui posarem deures a tothom, perquè les 
semblances amb la política agrària i la política mediambiental ens 

mostraran les responsabilitats de totes les altres administracions 
públiques.  
 
Quant a l’agricultura, cada any és notícia la gran diferència entre el 

preu que es paga pel producte al pagès respecte del preu de venda al 
consumidor. Així, en el cas de les taronges, el preu del quilo pel pagès 

que les cull és de 0,06 euros i nosaltres a la botiga les paguem a més 
d’un euro. La queixa sistemàtica dels pagesos és que no poden cobrir 
costos. Un altre cas: cada any es parla del preu del quilo de raïm blanc 
per elaborar cava al Penedès, que ara és aproximadament de 0,25 
euros; tenint en compte que amb un quilo de raïm s’elabora una 
ampolla de cava, fem càlculs! I altra vegada els pagesos es queixen 
amb raó que no poden cobrir costos. És clar que els intermediaris i 

elaboradors del producte final s’han de guanyar la vida, però els 
pagesos també.  
 

En aquest context econòmic, el sector agrícola ja s’ha quedat reduït a 
la mínima expressió i encara persisteixen els mateixos problemes, 
perquè tampoc no hi ha una política agrària decidida a Catalunya, 
malgrat que la política europea ho és prou. En fi, està clar que tot això 

no hauria de passar. Els estats membres tenen l’obligació d’evitar la 
pèrdua de poder adquisitiu dels pagesos, i hi ha moltes mesures de 
política econòmica per aconseguir-ho. A Catalunya --pel fet de ser un 
país relativament ric-- arriben molt pocs ajuts europeus, però això 
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només vol dir que les mesures s’han de finançar des de Catalunya 

mateix, tal com es fa en altres països. 
 
En el sector de la pesca aquest tipus de problema és idèntic, però 
també n’hi ha d’altres, i tots requereixen solucions d’àmbit europeu, 
estatal, autonòmic i local. Talment com en l’agricultura, perquè quin 
paper hi pot jugar la política municipal? Ja fa temps que des de 

Brussel·les ens diuen que els pagesos fan una altra funció social 
important pel fet de tenir cura del paisatge, de manera que se n’ha de 
reconèixer el valor. Si cal, encarregant-los feines de mantenir nets els 
camins i marges, per complementar els seus ingressos. És en aquest 
sentit que la política municipal també té un paper rellevant, a més del 
de defensar davant de les institucions superiors els interessos del 

sector agrícola (i pesquer) per mantenir-lo actiu.  

 
Avui, a Palamós, comptem amb el suport de l’alcaldessa per al sector 
pesquer. És un exemple clar de compromís amb els pescadors que cal 
seguir i enfortir. 
 
Buscant altres semblances, ara del sector pesquer amb la política 
mediambiental, voldria parlar de l’aprovació de l’anomenada Xarxa 

Natura 2000, que comporta l’ampliació de determinades àrees 
geogràfiques protegides per garantir la recuperació d’espècies en perill 
d’extinció. A l’Empordà, per exemple, s’ha ampliat moltíssim la zona 
protegida del Paratge Natural de l’Albera, on hi ha sobretot dues 

espècies per recuperar: la tortuga mediterrània i el xoriguer petit. Per 
això la Unió Europea concedeix ajuts econòmics, per tal que es posin 

condicions de protecció efectives i es cobreixin els costos econòmics 
que això suposa. Però resulta que es tramita l’ampliació amb un rebuig 
inicial dels municipis i  col·lectius afectats, no pas per desconsideració 
o desconeixement dels beneficis generals, sinó perquè només se’ls 
apliquen els costos. Ningú no discuteix que representa un benefici per 
al conjunt de la societat catalana, el problema és que en justícia els 
costos d’aquesta política mediambiental no poden recaure només 

sobre els pobles afectats. 
 
A tall d’exemple: no se’ls deixarà construir habitatges, mentre que en 

els pobles del voltant, fora dels límits del Parc, s’hi  podran fer noves 
urbanitzacions amb una publicitat extraordinària que dirà que estan 
situades justament al costat d’un espai natural protegit. Tots sabem 
com repercuteix això en els preus del sòl! En aquest cas, els beneficis 

serien per a uns i els costos per a altres, sense compensacions 
econòmiques efectives. En definitiva, que és bo protegir àrees 
geogràfiques d’interès natural, però s’ha de fer bé, si no es volen 
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generar efectes tan contraproduents com l’empobriment i/o l’abandó 

d’aquells pobles. 
 
Doncs bé, la política pesquera presenta moltes semblances tant amb la 
política agrària com amb la política mediambiental, perquè totes tenen 
un elevat valor social que aquí encara no es tradueix en 
compensacions reals. En canvi, els països europeus avançats fan 

polítiques agràries, pesqueres i mediambientals potents, basades en 
mesures que consoliden els sectors econòmics implicats. 
 
Passant, ara sí, a parlar exclusivament del sector pesquer, val la pena 
de donar un cop d’ull a uns quants titulars d’actualitat: 
 

“El saqueo del mar” anunciava un suplement d’El País publicat el 15 

d’octubre proppassat. El subtítol deia: “El mar está exhausto. El 25% 
de las especies marinas explotadas comercialmente vive al límite de la 
supervivencia o sencillamente se ha agotado. Otro 52% soporta una 
presión más allá de lo sostenible. El atún rojo, la anchoa, el bacalao 
son los nombres que simbolizan este saqueo”. 
 
Diumenge passat en el programa 30 minuts de TV3 van fer un 

reportatge sobre l’excés de captures de tonyina a la Mediterrània. 
Diria, doncs, que a hores d’ara totes les alarmes estan disparades: 
calen actuacions urgents i decidides.  
 

Sembla també que a casa nostra posem fil a l’agulla: “La veda de 
pesca al litoral gironí comença divendres”, titulava el Diari de Girona el 

dia 7 de novembre de 2006. Els subtítols destacats de l’article eren: 
“L’activitat d’encerclament estarà prohibida fins al 9 de gener. Les 
aturades estan regulades per un reglament europeu. Les confraries 
catalanes es regulen amb la normativa espanyola.”  
 
 
Tanmateix, la qüestió és si aquestes aturades resulten suficients. Per 

posar-ho en entredit, n’hi ha prou d’observar en la taula núm. 1 els 
quilos pescats a Palamós des de l’any 1994 al 2005, l’evolució dels 
quals es correspon bastant amb el global de les captures a Catalunya. 

La conclusió és fàcil d’extreure: les captures cauen de manera 
contínua. Del 1994 al 2005 els quilos pescats s’han reduït més de la 
meitat, però alerta!, que la primera alarma ja es va produir durant els 
anys 1996, 97 i 98. Anem tard, doncs. 
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Taula 1: Evolució de les captures (kg) a Palamós, 1994-2005. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya 

 

No tinc coneixements científics sobre reproducció d’espècies ni biologia 
marina, però aquesta evidència és clara. I segur que s’està estudiant 
el problema a Catalunya? El de la tonyina, segons el reportatge de 

TV3, sembla que sí. I el de les altres espècies? Les xifres de captures 
ens diuen que ja s’hauria d’haver fet. 
 
Com a consumidora, com a mare, voldria assegurar que en el futur 

pugui continuar comprant gamba de Palamós, perquè a més d’agradar 
molt als meus fills sé que els alimenta bé. A més, amb els pocs anyets 
que tenen saben distingir clarament la gamba de Palamós d’altres que 
ens arriben de més lluny. En aquest sentit, la riquesa i la varietat del 
peix a la Costa Brava és un valor afegit molt important, que estic 
segura que els cuiners gironins amb estrelles Michelin ens 
confirmarien. 

 

Com a economista m’interessa especialment d’estudiar els efectes 
d’aquesta caiguda de la producció sobre els preus a les llotges i els 
ingressos que generen. Abans, però, m’he de referir al Plan 
Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca. Perquè a la Unió 
Europea hi ha una política pesquera comuna que a través de 

reglaments, directrius i fons econòmics marca en gran mesura les 
polítiques que han de seguir els seus estats membres; després 
cadascun dels estats fa l’aplicació d’aquesta política europea, és a dir, 
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decideix no només les actuacions específiques, sinó també com es 

distribueixen els fons europeus i si se n’afegeixen més al pressupost 
anual. En això consisteix el Plan Estratégico Nacional que presentaré a 
continuació. És un document de treball, un esborrany que fa un 
diagnòstic molt correcte del sector pesquer, de manera que els 
problemes són coneguts i vénen de temps enllà. 
 

Aquest pla defineix d’entrada les debilitats internes del sector, 
enumerant-les en: 
 

- Elevats costos d’explotació. 
- Flota artesana molt nombrosa i vella. 

 

A aquestes debilitats s’hi associa la idea  que cal fomentar l’estalvi de 

combustible i l’ús d’energies renovables, que tenint en compte l’escàs 
rendiment de l’explotació pesquera fa que resulti difícil substituir molts 
dels vaixells actuals per uns de nous i més eficients; per això 
s’estableixen ajudes directes per a la compra de vaixells, prioritzant la 
flota artesana. 

 
- Falta de competitivitat respecte de  les importacions. 

 
- Flota sobredimensionada. 
En altres sectors econòmics també es detecta la falta de 
competitivitat, que juntament amb la sobredimensió de la flota 

exigeix preguntar-se: Quina dimensió volem donar al sector 
pesquer? I a partir d’aquí prendre decisions polítiques en 

conseqüència. 
 
- Falta de mà d’obra qualificada.  
Aquest problema tampoc no és específic del sector pesquer; es 
dóna igualment en alguns sectors industrials. 
 
- Escassa normalització i tipificació dels productes.  

Això implica que cal posar èmfasi en l’etiquetatge i la traçabilitat 
dels productes, és a dir, que quan comprem peix hem de saber 
d’on ve i de quin dia és pescat, de manera que cal un control de 

les vendes. A més, també s’ha de classificar el peix per mides i per 
qualitat, ja que això permet diferenciar preus i augmentar els 
ingressos. Cal fer-ho a la llotja mateix i per a les espècies que 
generen més ingressos als pescadors. 

 
- Inadequat sistema de subhasta a la baixa en primera venda. 
Aquí m’aturaré una estona, perquè és realment bàsic: significa que 
l’actual sistema de subhasta a la baixa no garanteix la 
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competència en preus que seria desitjable a la llotja.  En realitat 

és ben fàcil d’entendre: les dues variables fonamentals que 
determinen el grau de competència en la subhasta són el nombre 
de compradors i la seva interrelació. En la pràctica, doncs, quant 
més gran és el nombre de compradors a la subhasta, menys 
poden influir significativament sobre el preu. Si hi ha pocs 
compradors però competeixen molt entre ells, també pressionaran 

el preu de la subhasta  a l’alça. Ara bé, si resulta que competeixen 
menys o a la pràctica actuen com si es posessin d’acord (perquè 
es troben cada dia i es coneixen perfectament) els preus baixaran 
molt, ja que el seu poder d’influència gairebé és tan gran com si 
només hi hagués un únic comprador. 
 

La variable que ens mesura aquest efecte de la competència o no 

entre els compradors a la llotja és l’índex de concentració de 
mercat. A l’estudi que vàrem realitzar calculàvem un C4 que ens 
mesura el percentatge de les compres fetes a cada llotja pels 4 
principals compradors. Doncs bé, a la taula núm. 2 tenim els 
índexs de concentració de les sis espècies més representatives de 
la pesca a la Costa Brava que són coincidents a totes les llotges. 
La lectura és la següent: entre un 60 i un 80% de les vendes 

d’anxova es concentren només en 4 compradors. S’observa, per 
tant, una major concentració a la subhasta de peix blau, i els 
valors més baixos es donen a la subhasta de rap i lluç. 
 

Taula núm. 2: índexs de Concentració C4 per a sis espècies. 
 

 

Índexs Anxova Sardina GambaEscamarlà Rap Lluç

Més alts 0,80 0,77 0,58 0,35 0,26 0,25

Més baixos 0,60 0,59 0,24 0,22 0,21 0,19
.

Índexs Anxova Sardina GambaEscamarlà Rap Lluç

Més alts 0,80 0,77 0,58 0,35 0,26 0,25

Més baixos 0,60 0,59 0,24 0,22 0,21 0,19
.

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de subasta de l’any 2000. 
Dades obtingudes de les llotges de la Costa Brava.  

 
Els índexs de concentració per a les diferents espècies i llotges, la 
relació entre els compradors i els valors d’elasticitat-preu de la 

demanda de cada port són les característiques que determinen el 
comportament dels preus a la subhasta, amb uns resultats per a la 
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Costa Brava que se sintetitzen a la taula núm. 3 que segueix a 

continuació: 
 
 
Taula núm. 3:  Caracterització de les variables que 
determinen la subhasta 
     

DillunsEls més altsValors 
intermedis

Els més baixosRap i Lluç

DivendresEls més altsValors més 
baixos

Valors intermedisGamba i 
Escamarlà

DillunsEls més baixosValors 
elevats

Els més altsAnxova i 
Sardina

Dia setmana 
en què el 
preu és més 
gran

Preu que 
paguen els 
principals 
compradors

Elasticitat 
preu

Índexs de  ConcentracióEspècies

DillunsEls més altsValors 
intermedis

Els més baixosRap i Lluç

DivendresEls més altsValors més 
baixos

Valors intermedisGamba i 
Escamarlà

DillunsEls més baixosValors 
elevats

Els més altsAnxova i 
Sardina

Dia setmana 
en què el 
preu és més 
gran

Preu que 
paguen els 
principals 
compradors

Elasticitat 
preu

Índexs de  ConcentracióEspècies

  
 

Fixem-nos primer en la tercera columna, que recull el resultat del 
comportament dels principals compradors a la subhasta segons les 
espècies. Ens diu que mentre que en la subhasta de gamba, 

escamarlà, rap i lluç, els principals compradors de les llotges es 
caracteritzen per ser els que paguen uns preus més alts, en la 
subhasta d’anxova i sardina, contràriament, els compradors principals 
es caracteritzen per ser els qui paguen uns preus més baixos. Aquest 
comportament s’explica per les altres variables que es recullen en el 
mateix quadre, i és extensiu a totes les llotges. 

 
La subhasta d’anxova i sardina es caracteritza per:  
 

1.- presentar els índexs de concentració més elevats, és a dir, amb 
pocs compradors, que a la pràctica poden tendir a cooperar entre ells 
per influir sobre el preu de la subhasta. 

 

2.- tenir els valors més elevats d’elasticitat-preu, que indiquen una 
demanda molt sensible al preu, atesa la major amplitud de mercat i la 
presència de més substituts. 
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Per tant, es reuneixen totes les condicions per tal que els principals 

compradors puguin fixar en la pràctica uns preus més baixos a la 
subhasta, tal com efectivament es constata. 

 
D’altra banda, la subhasta de rap i lluç es caracteritza per: 
 
1.- presentar els índexs de concentració més baixos, és a dir, amb 

un major nombre de compradors, que a la pràctica fa menys possible 
que cap d’ells pugui influir sobre el preu de subhasta. 

 
2.- tenir valors d’elasticitat-preu intermedis, és a dir, amb una 

demanda menys sensible al preu, atesa la menor presència de 
substituts al mercat. 

Això explica que en la subhasta d’aquestes espècies els principals 

compradors siguin els qui acaben pagant els preus més elevats. 
 
L’altra situació que també és favorable per a la llotja es veu en la 
subhasta de la gamba i l’escamarlà, amb els índexs de concentració 
intermedis i els valors més baixos d’elasticitat-preu, que donen com a 
resultat que els principals compradors són igualment els qui més 
paguen per aquestes espècies. 

 
Una darrera variable que fins ara no s’ha comentat, i que apareix a la 
quarta columna del quadre anterior, és el dia de la setmana en què el 
preu de subhasta esdevé més elevat. Tot i que pot semblar poc 

interessant, aquest resultat aporta una característica addicional de 
cada espècie: indica els dies de la setmana en què la demanda és 

menys sensible als preus. Per exemple, la proximitat del cap de 
setmana fa que la disposició a pagar per la compra de gamba i 
escamarlà sigui més alta; en canvi, entre setmana la demanda és més 
sensible al preu. 
 
Per tant, la inadequació del sistema de subhasta a què fa referència el 
Plan Estratégico Nacional des d’un punt de vista econòmic està molt 

ben diagnosticat. 
 
Continuant amb la segona part d’aquest Plan Estratégico, s’hi 

defineixen les amenaces externes pel sector pesquer, que són les 
següents: 
 

- Increment del desequilibri de la flota respecte als recursos 

disponibles. Sobreexplotació creixent. Cal una política de 
control permanent dels recursos i la coordinació de polítiques 
pesqueres al Mediterrani. 
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- Costos inadequats en relació a altres flotes competidores. Una 

de les debilitats internes ja comentades són els alts costos 
d’explotació; per tant, la flota no és competitiva. 

 
- Repercussió negativa de les agressions ambientals, fent 

referència a la contaminació marina. 
 

- Creixent competència de les importacions per a les espècies 
més importants. Aquesta competència és relativa. A parer 
meu, el lluç del nord no és competència per al lluç de palangre 
pescat a la Costa Brava. És qüestió de valorar adequadament 
la diferenciació de productes. 

 

- Evolució a l’alça del preu dels combustibles. Aquest és un 

element clau per explicar l’increment de costos d’explotació en 
els darrers anys i, per tant, la pèrdua de rendibilitat 
econòmica. 

 
A la tercera part del Plan Estratégico Nacional s’estableixen els punts 
forts del sector pesquer: 
 

- Acreditada experiència del sector i vocació tradicional. 
 
- Alta qualitat dels productes. 
 

- Gran diversificació de l’oferta. 
 

- Demanda forta i sostinguda dels productes. 
 
- Bona infraestructura i serveis portuaris. 
 
- Producció i xarxa de distribució de peix complementàries. 
Personalment considero que aquest no és un punt fort del sector gironí 
perquè hi ha unes xarxes que no són rendibles per a les confraries de 

la Costa Brava. Calen xarxes alternatives que permetin diferenciar 
millor el producte. 
 

- Flota amb elevat grau d’especialització. 
 
- Representació sectorial molt organitzada. L’organització històrica en 
confraries i ara en la federació, buscant la complicitat amb els 

municipis, ha de permetre una negociació instutucional amb 
representació forta i creïble per defensar els interessos del sector 
davant l’administració pública catalana. 
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El Plan Estratégico Nacional defineix també les oportunitats del sector 

pesquer: 
 

- Desenvolupament d’un programa d’ajust de la capacitat 
pesquera dels recursos. És importantíssim. Cal un Pla de 
Reestructuració del sector que el redimensioni, perquè la 
situació actual no és bona per a ningú. 

 
- Mesures per concentrar l’oferta. Atenció amb les propostes de 

creació de llotges úniques o de concentració de subhastes, que 
en realitat ara ja es produeix per l’ús de mòbils dels 
compradors que assisteixen a diverses subhastes 
simultàniament. Ateses les característiques de les llotges de la 

Costa Brava, això encara generaria pitjors efectes per als 

interessos dels pescadors. El que cal és que entrin nous 
compradors a les llotges, i que siguin competitius. D’aquí bé 
que iniciatives com Giropesca siguin no només raonables sinó 
molt convenients, fins i tot indispensables. És clar que s’hi 
oposen els compradors que influeixen sobre els preus de la 
subhasta, però els interessos dels pescadors són ben legítims. 
En conseqüència, tant des d’un punt de vista legal com 

econòmic és impensable que l’administració pugui bloquejar 
l’entrada d’un nou agent comercialitzador i competitiu a les 
llotges, com Giropesca. Per això, també defenso que cal una 
altra política catalana per a la pesca. 

 
- Extensió de la normalització i tipificació dels productes 

pesquers, així com la seva adequació al mercat. 
 

- Incrementar els plans de gestió. 
 

- Plans de formació i millora de les condicions de treball. 
 

- Desenvolupament de sistemes de regulació de preus. 

 
- Millora de la flota artesanal. 

 

- Millora de les condicions de seguretat i higiene als bucs. 
 

- Millora del medi ambient. 
 

- Foment d’una major presència de la dona en el sector pesquer. 
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- Plans de recuperació d’espècies amb parades temporals 

subvencionades. 
 
La conclusió general és que el Plan Estratégico Nacional fa un 
diagnòstic molt clar del sector, detecta punts forts, punts febles i tot el 
que s’ha de millorar. Ara bé, la part més rellevant del Plan Estratégico 
és la concreció que s’acaba fent per a cada Comunitat Autònoma, 

perquè d’aquí se’n deriven les fonts de finançament. Doncs bé, en 
aquesta taula de prioritats estratègiques Catalunya no és considerada 
prioritària en cap de les polítiques següents: 
 

- Flota. 
 

- Inspecció i control de les activitats pesqueres. 

 
- Garantir la sostenibilitat de les zones de pesca. 
 
- Per millorar la competitivitat del sector pesquer. 

 
- Per a la protecció i millora del medi aquàtic. 

 

En canvi, Catalunya té un cert grau de prioritat en les polítiques de: 
 

- Aqüicultura. Catalunya està ben posicionada en aquesta 
política. 

 
- Garantir la preservació dels recursos humans. Es prioritza 

Catalunya en tots els vessants, que són: garantir l’ocupació 
sostenible i reforçar la posició de les dones, millorar les 
aptituds i actituds professionals i promoure la diversificació 
econòmica del sector pesquer. 

 
- Transformació i comercialització. En aquesta política només es 

prioritza Catalunya en les millores de promoció de la qualitat, 

el desenvolupament de nous mercats i la millora en 
l’abastiment del mercat. En canvi, Madrid i Navarra són 
considerades més prioritàries que Catalunya. 

 
Val a dir, doncs, que els fons europeus continuaran arribant en 
comptagotes i no pas precisament per a les polítiques més 
importants que cal desenvolupar. Qui cal que faci, per tant, una 

veritable política pesquera? El govern català. 
 
Cal tenir en compte que des de fa molts anys els nostres governs 
successius s’han limitat a gestionar els escassos fons europeus 
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destinats a Catalunya, però això no és suficient en absolut, i ara 

menys que mai. Perquè quina és la situació actual a Catalunya? 
Vegem a la taula núm. 4 l’evolució, per al conjunt de les llotges 
catalanes, de les captures i els preus. S’observa clarament una 
tendència a la baixa de les tones de peix i, per contra, una 
tendència creixent dels preus de venda. Això podria donar la 
impressió que l’increment de preus compensa la caiguda de les 

captures, però cal comprovar-ho. 
 
Taula núm. 4: Evolució de captures i preus per a les llotges 
catalanes. 

 

 
 

 
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca  de la Generalitat de 
Catalunya 

 
 
A la taula núm. 5, fent els honors al port que avui ens acull, es 
presenta l’evolució de la xifra de negoci de la llotja de Palamós des de 
l’any 1994 al 2005. Si a la vista del gràfic arribéssim a la conclusió que 
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els ingressos dels pescadors es mantenen, arribaríem a una conclusió 

errònia. La impressió és simplement enganyosa. 
  
Taula núm. 5:  Evolució dels ingressos del port de Palamós, 
1994-2005 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

No hi ha dubte que l’any 2003 pràcticament s’ingressa el mateix que 
al 1995, però aquests valors no es poden comparar directament, 

perquè un euro del 2003 o del 2006 no val el mateix que un euro de 
1995; d’aleshores ençà tots els preus han anat augmentant i ara 
comprem força més car.  
Per tant, la lectura correcta exigeix calcular els ingressos reals, tal 
com hem fet a la taula núm. 6. Aquí es presenten els ingressos reals 
corregits per l’índex de preus al consum de Girona, de manera que 
podem mesurar correctament la capacitat adquisitiva dels ingressos 

totals. 
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Taula núm. 6: Evolució dels ingressos reals al port de Palamós, 

1994-2005 (en €). 
 
 

 
 
 
El resultat? Que des de l’any 2000 al 2005 els ingressos reals cauen 
un 25%, i ja no parlem de l’enfonsada que es va produir en els anys 

1997 i 1998. A més, cal tenir en compte que els costos de producció, 

per l’augment del preu del petroli, també s’han disparat. Ara, doncs, la 
situació econòmica del sector és greu i tendeix a empitjorar. 
 
En definitiva, a les llotges gironines el panorama és el següent: 
 

1) Una caiguda espectacular de les captures de peix. Es tracta de 
sobreexplotació? Calen estudis seriosos que avaluïn el 
problema, amb urgència. 

 
2) Una caiguda espectacular dels ingressos reals (o capacitat 

adquisitiva) del sector pesquer, de manera que calen ajudes 
immediates. 

 
3) Una flota pesquera envellida i un sistema de subhasta 

inadequat. 
 

4) Pràcticament no es reben Fons Europeus d’ajudes al sector, i si 
no ens espavilem Catalunya tampoc no es considera (a 
l’esborrany del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de 
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la Pesca) una Comunitat Autònoma prioritària per a la major 

part de les polítiques pesqueres recomanades per la UE. 
 
La suma d’aquests factors fa imprescindible tota una política catalana 
per a la pesca, atesa la seva importància econòmica, que transcendeix 
àmpliament el sector en sentit estricte i reforça els atractius dels 
municipis turístics. Cal reclamar, urgentment, una política que 

defineixi plans de reestructuració del sector i ajudes immediates per a 
la supervivència econòmica del sector pesquer català. Ara més que 
mai la Generalitat de Catalunya ha de definir la seva pròpia política, 
coherent i decidida, per reflotar la pesca i assegurar que els pescadors 
també s’hi puguin guanyar la vida. 
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