
LA PESCA: ELS ASPECTES SOCIALS

Caries Das

Introducció

Una forma efica<; per interprelar la imponancia sócio
económica d'una aClivilal producliva es coneixer la
imponancia absoluta i relaliva deis lreballadors del seClOr
re5pecle al lolal deis aClius de la coHeclivilal objecle de
¡'eSludi,
L'any 1978 les aclivilals pesqueres calalanes donaven
feina a 5,884 persones, el 0.25 W. deis aClius calalans
segons les dades de la laula 1, Segons les 'dades de la laula
2 les xifres son sensiblemenl superiors, 8,664 pescadors
('any 1978, cosa que fa pujar el percenlalge al 0,37 '.1(, deis
aClius,
La diSlribucio espacia1 d'aquesls es irregulaL els valors
relalius maxims els lrobem en els pons eXlrems del
lilOral. en canvi. els valors absolulS presenten una dislri
bucio mes equitaliva,
En linies 01011 generals hom poi dir que' la lendencia
general ha estal descendenl. el nombre IOlal de persones
vi nculades a la pesca ha anal decreixenl. Aixó ha eslal per
lres motius conOuenls, que aCluen alhora: ler, una
lendencia a abandonar les aCllvilals pesqueres pel seu
mateix perill i dificultal. 20n, I'exislencia d'una compelén
cia creixenl pel que fa a les oportunilalS de lreball a les
indust ries i serveis I 3er, la perdua de valor de les
eSI'ruclures pesqueres lradicionals, Aquesla ultima consi
deració creiem que és molt importan! i seguramenl les
aClUals lendencies modernilzadores podriel1 explicar un
cert afermamel11 i fans i 101 signes de recuperacio (Iaula 2)
facils de percebre en els darrers anys.
Els canvis radicals en el ¡ipus de pesca, elllre els quals
hem de destacar en primer Iloc la desaparició de la vela,
donaren IIoc a una IOlal transformació social del mon
pesquer: I'aparicio del mOlor comporta un grau mes alt en
el nivell d'especialilzació lanl pel que fa a ('liS d'aquesl
com al de la maleixa embarcació, Per altra banda, cal
assenyalar lambé que el canvl en la forma de fer la pesca
-abando de I'encesa, i de la majoria deis melodes lípica·
rnenl anesans com els sardinals, les sol les, els palangres,
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les nanses i d'altres- compona que un bon nombre de
pescadors deixessin lIur oficio ja que els nous quillals I les
leranyines son capa<;os de desenvolupar un esfor<; de
pesca moll més gran, amb un nombre de barques i de
personal moll més redUlI, Aquesla minva, afavorida pels
incemius ofens per allres indtiSlries mes punyenls com
es, per exemple, la de la conslrucció, es va anar_
aCCenlual1l en la segona pan deis primers cinquanla anys
d'aquesl segle i es va eSlabilttzar després d'acorL! <lmh la
nova eSlralegia pesquera. Per allra banda. en Ill'-{I,h II\lcs
del lilOral calala, els pescadors matenl(;n lIn(l .:ena
alternan<;a amb les feines del campo conreaven la lérra i
pescaven al mar vei. Aixó era especialmem imponam en
alguns pons del Iiloral nord. En allres pons els mariners
oblenien un cen ajul economic lIogal1l-se en algun ofici al
capvespre. Alxó permelé una incidencia més gran de genl
pescadora en el percenlalge treballador en les coste~

menys indusI rialilzades.
Duranl els darrers any' cal consta lar un fel moll
remarcablc: la lendéncia lIeugeramenl progressisla de la
pesca com a aClivilal -Cúnlranarnem a la impressió
generalilzada de pentiria en la producció pesquera-,
encara que la captura \OIal anual hagi anal augmel1lanl a
poc a poc, Certamenl que al darrera de 10\ aixó hi ha la
presencia del fon eSlimul economic que comporta el
COnSlal1l augmel1l del preu del peix i en panicular el d'al·
gunes especies de peix de fans. Aquesl estimul ha donal
pas a un milloramenl progressiu de la pesca de róssec.
cada cop mes polel1l i Sofislicada. i a una major grandaria
deis ans de leranyina: en dues paraules, a un nou
afermamenl de les aClivllals pesqueres, En la columna
"Iolals" de la laula 2 es compara el nombre de pescadors
duram els anys 1976,77 i 78 i, encara que molt lIeuger, en
lermeS generais, es veu un augmenl en el nombre de genl
dedicada a'la pesca. En la majoría deis pons de pesca
aquesla lendencia a millorar es ben perceplible: entre
allres raons, les modernes embarcacions, aixi com els
110US siSlemes de pesca, fan aquesla aClivilal relativameril
mes cómoda i rnenys perillosa al maleix lemps que els
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guanys són for~a mes elevals. qui cal assenyalar dos fets
imponanls: en primer Iloe que aquesta estabililzació s'ha
produll 101 i que la fona mecanllzacló que hi va haver en
la pesca de la leranyma ha via quasl redull a la meitat el
nombre de IrlpulanLS, el qual va passar de 20- 22 a 12·14. i
en segon lloe, moll darreramenl. cal conslatar un impor·
tanl increment del nombre de barques que es dediquen de
nou a aquelles modalila IS que havien esta! abandonades
anys enrera ¡que avui es lornen a practicar a ¡'empara de
la moderna mecanització. Aixo ha permes que un bon
nombre de pescadors conllnueSSln en aCliu o reprengues·
sin cenes activitals pesqueres, ulililzani generalmenl
pellles embarcacions dedicades anys enrera al róssec. ja
que avui es lroben amb dificullals da anl la fona
compelencia de les grans barques 1 ¡ambe per rae de
certes mesures de lipus administrafiu que els impedeixen
aquesl tipus de pesca.
Examinan! amb delall les variacions segons el tipus de
barques ¡ de pesqueres s'observa una fona tendencia a
I'estabililal duran\ el lrienni i solamenl un marcal
incremenl pel que fa a les barques grans. de més de 50
Tm de regi lre brul. Sembla tambe que pel que fa a les
tripulacions de les barques peliles -menys de 25 Tm- es
delecta una pelila disminució deis lripulanls de les
barques obsoleles que ben segur es deu a I'abandó d'a·
quest tipus de barques. Possiblemen! els lripulanls de les
barques obsoleles han passal a formar pan de la
lripulació de les mes grans. Pel que fa als diferenls lipus
de pesca, hem d'assenyalar que es loma afer palesa la
tendencia a I'eslabililal. Cal remarcar el fel que la majoria
pescadors de róssec es lroba a la provincia de Tarragona
menlre que els diferems departaments de Barcelona i
Girona manlenen un nivell inferior.
Pel que fa a ¡'edal de les barques cal esmentar el fel que en
:es barques de menys de cinc anys de vida es nOla una
sensible disminució en el nombre de pescadors, possible
menl a causa del millor equipamenl lécnic de les barqucs
modernes, cosa que permel un millor equipamem huma.
Com a resum d'aquesla descripció global cal assenyalar
que, si be lingue lloe fins no fa gaire una forta disminució
del nombre de pescadors. en el present el nombre le
lendencia a manlenir-se praclicament conSlanl i amb
fones manifeslacions de vilalilal i d'imercs de I'elemem
hu ma -armadors. palrons, mOloristes i mariners-, per
manlenir i fer anar endavant la parl eXlractiva de la
pes~, Sois aixó explica, per una pan. la siluació d·eslabi·
lilal de les lécniques de pesca en les di verses modalitals
practicables a la costa catalana. TOI aixó es el resullat
d'una pan de ¡'elevat nivell del pescador calala. i d'allra
banda del fon eslimul que componen els preus realmenl
elevats de les diferents classes de peix.
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La dlstribucló deIs pescadors en els diferenls departa
menls marltims

Port de la Selva. El nombre lOlal de pescadors es el més
baix de 10t el liloral calala. La majoria lreballa en barques
petiles i de mes de vine anys, dedicals a pesqueres de lipus

nesanal. en proporcions que son pniclicamenl del
maleix ordre en els lres conceptes. Segueix en imponan
cia el rossec i despres la pesca a la teranyina.

Roses, La pe ca es aqui important i el nombre de
pescadors creixenl. 'hi ha molts que estan enrolals a les
barques de róssec, Mes de la meital van en barques
peliles, i el nombre deis pescadors enrolats a les barques
d'edal miljana, de deu a vint anys. es moll gran; aixó
prova que la pesca manle una gran importancia de fa ja
un grapal d'anys. De fel es un deis ports en que s'ha nolal
des de fa lemp una forta lendencia al desenvolupamenl
lane pel que fa al róssec com a la lIum. Hi ha molles
barque.<; de mes de 50 TRB, la majoría de róssec.

PaJamós, La situació general es semblanl. a grans Irels, a
la drescrita en el cas de Roses peró a PaJamós. on el
nombre lotal de barques es inferior. el personal adscril a
barques de menys de cinc anys de vida es praclicamem el
doble. Ben al Gontrari el nombre de pescadors enrolats en
les barques grans. de mes de 100 TRB. es moll mes peti\.
A Palamós ¡'exislencia d'un pon, conSlruil principalnienl
per a I'induslria surera, afavori I'inicial desenvolupamem
de la pesca amb barques de mOlor al mateix lemps que
desapareixien les barques de vela que, practican! diferents
lipus de pesca. s'escampaven per lotes les platges i calés
de la zona. Palamós es un deis primers ports que acolli
pescadors vinguls de més al sud. de l'Ebre en avall.

anl Fellu de Gulxols. Una gran pan deIs pescadors es
repaneixen enere la pesca al lIum, la leranyina. i les
pesqueres anesanals, Són aproximadament la meila! els
qui es dediquen al rÓssec. Encara que el nombre de
pescadors embarcats en les barques mes velles él
imponam, les diferencies no sóc lan marcades com en els
depanamems suara esmenlants. Per altra banda. un gran
nombre estan enrolaLS en barques petíles, de menys de
25 TRB. Cal dir que entre els quatre pons que s'inclouen
en el departament -Tossa de Mar, Sant Feliu de Gui.xols,
Llorel i Blanes-, el segon practica especialmenl la pesca
de lIum. amb algunes barques de róssec mes avial pelites;
a Tossa i L10rel el mes imponant el lIum. A Blanes hi ha
un nombre importanl de les de rossec de gran lonatge i
elevada pOlencia.



Mataró. La desaparicio de bon nombre de barques de
róssec. que eren pujades a la sorra cada dia despres de la
feina, ha eSlal possiblemenl la causa del fel que bona part
deis homes del mar eSliguin inclosos enlre els qui pesquen
amb eslris diversos. Aixó lambe-c constata qua n hom le
comple del major nombre de pescadors inscrits en les
barques més antigues. Per conlra, es ben segur que el
conlinu Il1cremenl del personal que es dedica a la pesca de
róssec le I'explicacio del ron desenvolupamenl del pon
d'Arenys de Mar, d'origen recenl, pero que ha aglulinal
una gran pan d'aquesl lipus de pesca en la COSla del
Maresme. Aixó tambe es veu en el lipus de vaixell; els
d'enlre 50 i 100 TRB son els que han augmental de
manera més clara pel que fa al nombre de pescadors a
bordo En, general cal conslatar un cen augmenl en el
nombre de persones que es dediquen a les diverses
lasques pesqueres duranl els anys 1976, 77 i 78.

Barcelona, Encara que Barcelona inclou Badalona, pon
que lingue gran importancia els darrers anys, aixi com
alguns pelils ports al sud, el pon pesquer de Barcelona lé
per ell maleix una gran imponancia. Son molles les
barques de róssec grans i peliles que hi lenen la base, així
com les de lIum i lambé una gran varielal de barqueles
deSlinades a una unio d'oficis diferems. Aquí es dona,
pOlser amb mes il1lensilal que a cap altre pon. una forta
presencia de gelH d'allres 1I0cs de l'Eslal espanyol, amb
una diferencia importallt: mentre que en molls d'allres
pons la gent rorana acaba arrelant, a Barcelona molts son
lan sois passavolanls que s'enlornen a lIur poble lan aviat
la lemporada de pesca s'ha acabal; molts d'aquesls homes
son de les barques que pesquen al "tim. Aixó no vol dir,
peró. que una bona pan no acabin quedam-se a 'Barcelo
na. En aquest semit cal assenyalar que el major nombre
de persones dedicades a la pesca ho fan a la pesca del
lIum: un 63 %. Aquestes barques són generalmenl pelites
i for<;:a amigues, El personal destinal al róssec ha
augmental una mica encara que el nombre de pescadors
és molt inferior.

Vilanova, Ja a la costa de Ponem. es nOla en aquest pon
una predominan<;:a de la pesca al lIum encara que menys
marcada que a Barcelona. Tambe el róssec i les barques
de pesqueres diverses son importants. La pesca de la
sardina i el seilo ha ocupat un bon nombre de persones
lenint compte que la costa i la plataforma són cada cop
més favorables a aquesta pesca a mesura que ens
apropem cap al sud. El nombre LOtal de pescadors ha
augmental en un 5 % en els lres anys consideratsn cosa
que diu molt a favor d'una activitat en general menystin
guda en els lemps d'ara. Algunes embarcacions de gran
lonatge, més enlla de 50 TRB, tenen personal qualificat i,
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a més, són una indicació de la bona salut de la industria
pesquera en el districle. Tanmaleix mol tes de les barques
menudes eslan escampades per les platges velnes on.
desproveides de pons adequats es lroben impossibilítades
per dt:senvolupar una forta i moderna aClivilal pesquera
amb gent qualilicada técnicamenl.

Tarragona. És, ben segur, el pon calala de mes
imponancia pel que fa a la pesca. El nomhre de pescadors
normalment malriculats en les diferenls embarcacions és
el més all de lot el litoral calala. na xifra miljana de
1.650 homes e111re 1976 i 1978 indica ben c1aramelll
el que comenlem. És illleressanl assenyalar que en el
districte tarragoni, principalment en el pon de Tarragona,
el nombre de persones dedicades a la pesca de róssec i a la
de lIum és quasi el mateix. Aixó remarca la importancia
d'ambdues aClivilals. Aixi maleix ens cal significar que
un bon nombre de pescadors eslan malriculals en embar·
cacions mitjanes, scguramenl dedicades a la pesca del
lIum i a la del rossec petit. Cal afegir-hi un nombre
considerable de grosses embarcacions de rossec, enlre 50 i
mes de 100 TRB. que sostenen una pan imporlJlll de la
marineria dedicada a aquesla aClivital. mes " INeIl\'~ al
50%. .

Tortosa. En realital la referencia a Tonosa es puramelll
adminislrativa,' ja que el pon més imponant es el de
I'Amellla de Mar, moll interessam pel que fa a la pesca de
rossec i 11 la de lIum, L'alLre 1I0c de 'pesca important es
I'Ampolla, pelil refugi per a les barques que treballen amb
ginys anesanals, La genl embarcada a les barques de Hum
es menys imponalll que l'enrolada a les de rosscc. D'a
qucsles darreres a l'Ametlla n'hi ha de 01011 grosses i
modernes i hom pot dir que la major pan deis mariners
dedical a aquesta pesquera pertanyen a aquestes bar·
queso El nombre de mariners inscrils a les barques de
lIum és estable i rnenys imponanl i el de persones que es
dediquen a pesqueres diverses ~ també menor.

Sant Caries de la Rapita. Quan a l'alLre COStal del della dí
l'Ebre s'observa la dislribució de la gelll marinera, el
primer que crida I'alencio és la manca de pesca de lIum
12 persones-o cosa que significa que hi deu haver una
sola barca. Ben al comrari. la major pan deis pescadors
estan enrolals a les barques de rossec: 432 l'any 1978.
Aquesl nombre és moll superior al de les persones dedi
cades a pesqueres diverses 10t i que tant a les aigües del
golf deIs Alfacs com a la plalja de le Ca es d'Alcanar. no
s'hi lroben normalmem ernbarcacions de rossec grans.
Aixó diu moll a favor del desenvolupament de la pesca de
róssec en el pon de Salll Caries dedicada a explotar les
aigue de fora deis Atracs.



Taula 1
[Is pescadors. per comarques, el 1978

Comarques
L'Emporda (All i Baix)
La Selva
El are me
El Barcelonés

'Garrar
El Baix Penedés
El Tarragonés 1
El Baix Camp
El Baix Ebre
El MOnlsia
Catalunya

Pescadors

1.109
393
415

1.014
377

90

1210

607
669

5.884

% sobre % sobre
pescadors de població activa
CataJunya comarcal

18.80 1,90
6,67 1,15
7.05 0,45

17,23 0,10
6,40 1,30
1,53 1,00

20,56 1,00

10,32 1,90
11,36 2,20

100,00 0,25

Comarca
L"All Emporda
El Baix [mporda
La Selva
El Maresmc
El Barceloné
Garrar
El Baix Penedés
El Tarragoné
El Baix Camp
El Baix Ebre
El :Vlonlsiá

laula 3
Les confraries de pescadors

per comarques

Con fraries- ports

Llanca, e! Pon de la Selva. Cadaqués, Rose. I'Escala.
L' slanil. Palamós, SI. Feliu de Guixols
Tossa. LIorel. Blanes
Calella. SI. PoI, Arenys de .\1ar. Malaró
Monlgal. Badalona. Barcelona
Silges. Vilanova i la Geltrú
Calarel!
Tarragona, Torredembarra
Cambrils
L'Amellla de Mar, I'Ampolla
SI. Carie de la Rápita. les Case d'Alcanar
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Taula 2.1
Els pescadors segons els tipus de pesca

Tipus de pesca Total
Distrlctes Anys Pescadors
pesquers Róssec L1um Divers.

1976 80 26 149 255
El Pon de la elva 1977 93 26 139 25

1978 9 26 134 258

1976 303 150 383 836
Rose 1977 35\ 135 388 874

1978 374 130 380 884

1976 323 140 212 675
Palamós 1977 355 137 198 690

1978 371 1 2 200 703
1976 132 240 240 612

Sant Felill de 1977 130 241 246 617
GlIix Is 1978 139 239 253 631

1976 193 146 300 639
Mataró 1977 213 180 315 708

97 225 180 314 719

976 29 942 23\ 1.471
Bar el na 977 311 922 240 1.473

978 309 920 228 1.457

976 175 351 249 775
ilanova i la 977 17 349 25 785

Gcllru 97 197 349 276 22

976 679 664 313 1.656
Tarragona 977 6 O 654 269 1.603

97 674 674 267 1.615

976 313 167 301 7 1
TorLosa 977 317 174 2 9 780

978 337 170 286 793

976 456 229 685
Sanl Caries de la 977 432 12 232 676
Rápita 97 432 12 243 687

976 2.952 2.826 2.607 8.385
Catalunya 1977 3.060 2.830 2.574 8.464

1978 3.156 2.832 2.581 8.569
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Taula 2.2.
EIs pescador segons el tonatge deis vai el!

Tonatges
Districtes Any TotaJ
pesquers <25 25-50 50-lOO > 100

1976 196 48 13 257
'1 Pon de la elva 1977 181 48 31 260

197 176 60 24 260

1976 548 102 1)6 71 857
Ro e 1977 561 107 166 79 913

197 52 117 179 79 903

1976 332 106 119 18 575
PCl la I1lÓ 1977 415 106 1S1 1 690

197 404 122 159 1 703

1976 513 49 55 17 634
Sanl Feliu de 1977 SI 49 55 17 639
Guixol 1978 525 49 62 17 653

1976 491 66 2 639
¡\llataró 1977 540 60 102 708

197 539 71 109 719

1976 1.095 292 4 1.471
Barcelona 1977 1.0 5 292 96 1.473

1978 1.065 2 5 107 1.457

1976 664 111 15 10 800
Vilanova i la 1977 672 111 15 10 808
Gcllrú 197 692 11 25 10 45

1976 941 466 189 4 1.66
Tarragona 1977 860 460 217 64 1.601

197 857 46 214 76 1,61 S

1976 445 219 99 20 7 J
T rl sa 1977 465 207 125 20 817

197 434 221 133 34 22
1976 O 126 159 20 685

lo Caries de la 1977 370 135 I 9 32 676
Rapila 197 385 J 19 151 32 687

1976 5.605 1.585 951 220. 8.361
Catalunya 1977 5.667 1.581 1.097 240 8.585

1978 5.605 1.630 1.163 266 8.664
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Taula 2.3
El pe eadors segon I'antiguitat deIs vai ells

Antiguitat (anys)
Di. trietes Anys Total
pe quers >20 10-20 5-10 < 100

1976 151 66 2 12 257
El P n de la Selva 1977 161 40 27 12 240

197 187 40 23 10 260

1976 365 280 148 65 858
R e 1977 )85 319 ¡ 10 79 89)

197 )9 41 63 54 93)

1976 ))4 10 12) 110 675
PaJamos 1977 )43 1J6 O 1) 1 690

1978 )50 128 118 107 70)

1976 )17 1) 1 116 70 6)4
Sal1l Feliu de 1977 )22 1)9 123 55
Guixol 197 62 124 1)4 )) 65)

1976 ) 1 124 2 4 6J5
:Vlalaró 1977 424 150 6 4 70

1978 451 IJO 82 )6 689

1976 6 5 4)0 215 141 1.461
Bar elona 1977 702 441 209 121 1.473

197 740 )4 212 107 1.407

1976 354 146 13) 167 800
itanova i la 1977 )70 140 167 1) I 808

Geltru 197 405 124 184 131 845

1976 676 214 409 359 1.65
Tarragona 1977 621 226 442 18 1.607

1978 654 231 490 240 1.615

1976 2 O 1) 1 192 180 7 3
Tonosa 1977 278 152 221 166 817

1978 271 164 209 17 822

1976 291 175 119 100 685
l, artes de la 1977 286 171 109 110 676

Rapila 1978 309 I 9 92 97 687

1976 3.843 1.795 1.565 1.252 8.446
Catalunya 1977 3.892 1.914 1.574 1.171 8.551

1978 4.127 1.896 1.608 993 8.624
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