
LA FLOTA PESQUERA

Caries Das 3.05.02

Int,roducció

La nota pesquera en les cosles catalanes ha evolucional
considerablemenl de comen9ament de segle en9a A la
primera meilal d'aquesl, els quasi primers vinl-i-cinc
anys, es caracterilza per la gran importancia de les
parelles del bou, de les barques que es dedicaren a la
pesca a ['encesa, aixi com per una gran varietat de
barques destinades a la pesca miljarwant diversos lipus de
ginys anesanals enlre les quals cal esmenlar les dedicades
a la pesca amb palangres, el caros per al maneig deIs arts
de pesca de platja i les barques de sardinal, elllre les més
caraclerístiques. A poc a poc van apareixer els motors
d'explosió, que donaren major segurelat a la navegacio i
provocaren el progressiu abando de la vela, Pa
ral'lelamelll van apareixer els "quillats", nom que fa
referencia a la forma quillada del buc, el contrari del ti pus
de fons pla. Aquest canvi de forma sois s'introdui en les
barques de rossec, i seria molt darreramenl que aquestes
formes afectarien lambe les embarcacions dedicades a la
pesca de leranyina. L'us de les portes en ['art de rossec
simplifica notablemenl aqueSl lipus de pesca ja que a
partir de Ilur implantació desaparegueren les parelles~

cada barca pogue arrossegar el seu propi art.
De ['any vinl-i-cinc als anys cinquanla lingueren lloc lres
fets mol! imponanlS: en primer !loc la implantacia
gradual de les barques quillades, suara esmenlades, en la
pesca de rossec, barques dotades de motors d'explosió
monocilindrics Les parelles, els tipus de Ilagul i armat de
vela llatina, i no cal dir la propulsio a vela en general,
quedaren delinitivament arraconats. Els baus, com s'ano
menen aquestes barques, incrementaren a poc a poc la
seva capacitat i potencia. Tanmateix, totes, les barques
conservaren un aspecte molt caracterisllc que encara es
pot trobar en els ports de pesca de Catalunya. El segon
punt fa referencia a la llarga i dificultosa implantació de la
teranyina o art de cercle. que es val de la Ilum per tal de
concentrar i atraure el peix, especialmenl sardina i seiló.
Fins als anys cinqual1la encara es conservava ['us deis

sardinals, 'especialment durant els mesos d'hivern, a la
Costa de Llevan\. Aquesta lluita fou veritablement sag
nant. Les barques emprades eren encara de fons pla i moll
amples, ben caracteristiques en la seva forma, Avui
encara se'n troben for~a. La maquina no era gajre potenl i
calia un gran nombre de mariners per tal d'endegar "an
molt gran i pesan\. Finalment, el tercer fet fou la lenta
pero progressiva depressió en rus deis tipus de pesca que
hom considerava artesanals ~ardinals, palangres, nan
ses, arts de plalja, ele- que sois romangueren. en situa
cions moll paniculars com és, per exemple, la pesca de la
lIagosta amb nanses, Fins aqui les barques es construi'ren
unicamenl de fusta~ ['acer encara no era emprat en
aquests afers.
Finalmenl, els' lrenta anys darrers mostren tambe les
seves panicularilals: aquestes son fonamentalment la
continuada millora de la lecnologia de la pesca tant pel
que fa a la barca, al motor i als elements de siluació i
comunicació com al mateix giny de pesca. En el cas de les
barques de rossec primer s'observa un augment cada
vegada més accelerat de la pOléncia deis motors. Més lard
augmenla tambe el tonalge general de la barca i fan
aparicio les primeres barques construldes emprant I'acer
seguint els models deis grans vaixells, Avui son freqüents
les barques de bou de més de 100 Tm de registre i amb
motors d'entre 500 i 1.000 HP. Aquests motors son
diessel. de molls pistons i molt revolucionats. Pero no
acaba aquí J'evolucio; molles d'aquestes barques estan
dotades amb moderns sistemes de prospeccio acústica per
tal de detectar el fons i fins i tot les moles depeix. radar:; !
allres sistemes de navegadó, situacio i comunicació. El
torn per enrotllar el cable -la "maquinilla"- ha augmen
lat de potencia i en conseqüencia, ha canviat el seu propi
sistema motriu: avui en la majoria, predomina la
propulsió hidraulica. No solen mancar altres accessoris
que ajuden a la recollida de I'an. Pero hj ha quelcom més
a assenyaJar: ha canviat I'aspecte general de les barques,
les .de rossec mes modernes han perdut faspecle caracte
ristic deis quiJlats que les han precedides. Les barques de'



pesca a la lIum, les leranyines, lambé han evolucional en
aqúests úllims anys, A poc a poc, aquelles barques amples
i de fons pla foren subSlilu'ides per barques quillades,
semblanls a les del rossec prove'ides de sislemes moderns
per tal de facililar la navegació i la pesca.
La lIum, necessaria per tal d'assegurar la concenlració del
peix s'oblingué en els primers anys a panir de fanals de
carbur i lins fa poc d'acetile. que en I'aclualital han estal
canvials per la Ilum produ'ida per la combuslió del bUla i
lambe, en algunes ocasions, per generadors eleclrics.
Generalment, la barca principal en la pesca del cercle és
I'encarregada de lransponar I'an sempre moll voluminós
i les caixes per estibar el peix. La barca gran va
acompanyada d'una o dues barques més peliles -bolS- on
van insla1-lalS els fanals de la lIum, lres per bol. amb una
pOlencia lIuminosa lotal d'unes 24.000 bugies, xifra que
esta més o menys SOlmesa a reglamentació. Com ja s'ha
dil, aquestes barques també han experimenlal una cena
millora lecnologica encaminada a una major i més facil
oblenció de la pesca. En primer 1I0c han instaHal un eSlri,
com un "ruló", accional hidrilUlicamenl, que facilita la
recollida de I'an, cosa que ha permés reduir substancial
mel1L el nombre de lripulams de cada unital, el qual ha
passal de 20-40 homes a uns 14, Per altra banda, I'ús deIs
sistemes de sondatge i delecció acúslica per lal de millorar
la dClecció del pei>; permel una més gran possibililal d'exil
en cada vol. La sagola, encarregada de cenyir l'an per la

.pan baixa, en I'aclualilal és recollida miljan~anl un lorn
especial, cosa que fa menys pesada aquesta operació.
Resuminl, hom pOI constalar com de mica en mica les
barqut:s dt: pesl:a a la lIum van adquirinl la maleixa forma
que les més modernes de rossec. Cal assenyaJar lambé
que les barques dedicades a aquesles pesqueres eren
generalment les més amigues de la conlrada, mogudes
per mOLOrs de baixa pOlencia, i en els momenlS aCluals
sembla que hom les vol augmenlar de manera imponan\.
Duranl els primers anys del present segle, com ja s'ha
esmental més amunl, entre les diverses pesqueres hi eren
moll abundanls les dedicades a la pesca artesanal. pero
anaren desapareixent de manera progressiva lins quasi
estar absents en la majoria deis pons de pesca. Avui,
pero, hom constala una cena lendencia a vigorilzar
alguns d'aquesls lipus de pesca com són. per exemple, els
palangres i els lresmaUs. Amb aquesl ti un cen nombre de
barques anligues. generalmem de lonalge redull, s'han
anal equipam amb els eSlris adienls a Ji d'aconseguir un
més alt nivell de mecanilzació deis corresponems lipus de
pesca com ja és normal en allres paisos, Algunes
d'aquesles embare,acions eren, Jins fa pocs anys, les mes
petiles embarcacions de róssec anomenades correnlmenl
"arraslrillos" i avui es dediquen -despres d'haver

abandonal el rossec i sempre amb difícullalS de tipus
adminisl.ratiu, a causa precisamenl de Ilur tonalge redull
a allres activilats pesqueres més adienls com, per
exemple, les abans esmentades.

Am\lisi de les caracteristiques de les flotes en les dife
rents zones

El Port de la Selva, En aquesta redUlda eSlrUClura
portuária hom lroba bona pan de les barques de pesca
que lreballen al nord del cap de Creus, Pel que fa a les
barque de rossec, de fel aquesles pertanyen a L1an~a

pero busquen refugi dins la badia del Pon de la Selva
prolegides, encara que malamenl, per un port rudimen
lari, En aquesta zona. aproximadamenl un 25 % de les
bar4ues no arriben a 25 TRB i lenen mes de 10 anys de
vida, La majori'a d'aquesles barques es dediquen a la
pesca amb Ilum i altres aClivilals com petiles pesqueres,
bOlS auxiliars, etc. Al contrari, les 12 barques de róssec
són baSlanl mes grans i potents i moll mes modernes.
Tanmateix les barques conslru'ldes els darrers anys
mOSlren una potencia miljana no pas gaire elevada, a ren
torn deis 88,6 HP.

Roses. Les estadisLiques corresponenlS al districte de
Roses de fel lenen en comple les barques adscriles
principalmem als porlS de Roses i de I'Escala. Les embar
cacions de rossec són les que lenen un major tonatge, més
potencia i, per allra banda, són lambé les de conslrucció
més moderna. La for~a de propulsio ha passal de 24,5 HP
en les embarcacions que lenen més de 20 anys a 199,7 de
miljana en les construldes els darrers cinc anys. Com en
10lS els pons de pesca, si be destaquen les barques de
róssec, són majoria les peliles i amigues dedicades a'
diversos ofícis, Les unitals dedicades a la pesca amb Hum
son numericamenl ror~a imponams -22- si be lIur
polencia es manlé redu·ida. D'acord amb la fona empenla
que la pesca ha experimenlal, a Roses trobem 7 barques
de mes de 100 TRB amb una palencia miljana de 781.4
HP.

PaJamós, En aquesl pon cns és possible conslalar una
lendencia que a grans trelS recor-da I'assenyalada per als
dos pons abans descrilS i que per allra banda cal
considerar la mes general en lota la COSla calalana, Cal
assenyalar, pero. que es delecta una majar pOlencia de les
barques, especialmenl marcada en les barques que
pesquen amb "an de cercle, que presenten un valor milja
de 140.5 HP, netamenl superior al trobal a Roses i al Pon
de la Selva. Cal també nOlar que les barques que foren
conslruldes de lOa 20 anys enrera, tenen molors relaliva-
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pesca a la 1Ium, les leranyines, lambe han evo.lucional en
aqüesls úhims anys. A poc a poc, aquelles barques amples
i de fons pla foren substilu'ídes per barques qui1lades,
semblanlS a les del róssec prove'ides de sislemes moderns
per tal de facililar la navegació i la pesca.
La lIum, necessaria per tal d'assegurar la concentració del
peix s'oblingue en els primers anys a panir de fanals de
carbur i fins fa poc d'acelile, que en l'acluaJital han estal
canvialS per la Ilum produ'ida per la combuslió del bUla i
lambeo en algunes ocasions, per generadors electrics.
Generalmenl, la barca principal en la pesca del cercle es
J'encarregada de transponar I'an sempre molt voluminós
i les caixes per estibar el peix. La barca gran va
acompanyada d'una Odues barques mes peliles -bots- on
van inslaHals els fanals de la Ilum, lres per bOl, amb una
potencia lIuminosa lotal d'unes 24.000 bugies, xifra que
esta mes o menys SOlmesa a reglamenlació, Com ja s'lla
dil, aquesles barques tambe han experimental una cena
mi1l0ra tecnológica encaminada a una major i mes facü
obtenció de la pesca. En primer 1I0c han instaHal un estri,
com un "ruló", accionat hidraulicamem, que facilila la
recollida de I'an, cosa que ha permes reduir substancial·
menl el nombre de tripulants de cada unital, el qual ha
pas al de 20-40 homes a uns 14. Per allra banda, I'ús deis
sislemes de sondalge i detecció acúslica per tal de mi1l0rar
la delecció del peix permet una mes gran possibilital d'exil
en cada vol. La sagola, encarregada de cenyir I'an per la
.pan baixa, en I'actualitat es recollida miljancanl un 10m

especial, cosa que fa menys pesada aquesla operació.
Resumint, hom pol constatar com de mica en mica les
barqu~s U~ pesca a la lIum van adquirint la maleixa forma
que les mes modernes de róssec. Cal assenyalar també
que les barques dedicades a aquestes pesqueres eren
generalmenl les més antigues de la conlrada, mogudes
per mOlors de baixa pOlencia. i en els momenls aCluals
sembla que hom les vol augmentar de manera imponan!.
Duranl els primers anys del presem segle, com ja s'ha
esmentat més amunt, entre les di verses pesqueres hi eren
moll abundanls les dedicades a la pesca anesanal, peró
anaren desapareixenl de manera progressiva fins quasí
eslar absenls en la majoria deis ports de pesca. Avuí,
peró, hom constata una cena lendencia a vigorilzar
alguns d'aquesls lipus de pesca com són, per exemple, els
palangres i els Iresmalls. Amb aquest fi un cen nombre de
barques antigues, generalmenl de lonalge redui"!, s'han
anal equipanl amb els estris adienlS a fi d'aconseguir un
mes all nivell de mecaniLZació deIs corresponems lipus de
pesca com ja es normal en allres palsos. Algunes
d'aquesles embarqlcions eren, fins fa poes anys, les més
pelites embarcacions de rossec anomenades correnlmem
"arraslrillos" i avui es dediquen -després d'haver

abandonal el róssec i sempre amb dificullalS de lipus
adminiSI.faliu, a causa precisamem de lIur lonalge reduíl
a allre aClivilals pesqueres mes adienls como per
exempJe, les abans esmentades.

AnaJisi de les característiques de les Rotes en les dife
rents Iones

El Port de la Selva. En aquesla reduida eSlrUCLUra
ponuaria hom lroba bona pan de les barques de pesca
que lreballen al nord del cap de Creus. Pel que fa a les
barqlles de róssec, de fel aquestes penanyen a LlanCa
peró busquen refugi dins la badia del Pon de la Selva
prolegides, encara que malamenl, per un pon rudimen
lari. En aquesla zona, aproximadamem un 25 % de les
barques no arriben a 25 TRB i lenen mes de 10 anys de
vida. La majorí'a d'aquesles barques es dediquen a la
pesca amb Ilum i altres activilals com peliles pesqueres,
bOIS auxiliars, elC. Al comrari. les 12 barques de róssec
són bastanl mes grans i polellls i moll mes modernes.
Tanmaleix les barques conslru'¡des els darrers anys
moslren una pOlencia miljana no pas gaire elevada, aren·
10m deis 88,6 HP.

Roses, Les estadisliques corresponenlS al districle de
Roses de fel tenen en comple les barques adscriles
principalmenl als porlS de Roses i de rEscala. Les embar·
cacions de rossec són les que lenen un major lonatge, mes
pOlencia i, per allra banda, són lambé les de conslrucció
mes moderna. La for~a de propulsió ha passal de 24,S HP
en les embarcacions que lenen mes de 20 anys a 199,7 de
miljana en les conSlru'ides els darrers cinc anys. Com en
IOIS els pons de pesca, si bé deslaquen les barques de
róssec, son majoría les peliles i amigues dedicades a'
diversos oficis. Les unitats dedicades. a la pesca amb llum
son numericament for~a imponanls -22- si be llur
pOlencia es mamé reduida. D'acord amb la fona empenta
que la pesca ha experimental, a Roses lrobem 7 barques
de mes de 100 TR B amb una polencia mi!ja na de 781,4
HP.

Palamós, En aquesl pon ens es possible conSlalar una
tendencia que a grans lrets recor-da I'assenyalada per als
dos pons abans descrilS ¡que per allra banda cal
considerar la mes general en lOla la cosla calalana. Cal
assenyalar, per.o, que es delecta una major palencia de les
barques, especialmenl marcada en les barques que
pesquen amb I'an de cercle, que presenten un valor miljá
de 140,5 HP, netamenl superior al lrobal a Roses j al Pon
de la Selva, Cal tambe nOlar que les barques que foren
eonstruides de lOa 20 anys enrera, lenen mOlOrS relaliva·
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ment polenls i una potencia m.iljana de 125,4 H P, siluació
deguda. possiblemenl, al ret que a Palamós es manireslá,
abans que en els allres lIocs de la costa, una millora de
l'explotació, que despres queda un xic eSlancada.

San! Feliu de Guíxols. En aquesl depanament COSlaner
cal anOlar un rel imponanl: erllre les barques de rÓsscc.
les més grans es lroben en el pon de Blanes. menlre que
pel que ra a la pesca al Ilum les plalges de Liorel i el pon
de San! Feliu son d'interes. Les lendéncies moslrades per
les direrenls modalilats de pesca són moll similars a les
indicades per als pons anteriors. si be cal assenyalar una
mes elevada pOlencia pel que ra a les barques de cercle o
de llum. IJJ.2 HP. fel que s'ha esdevinguI no fa gaire
com a resullal de la lransformació de les amigues peliles
barques lradicionals. Igual com en el cas de les barques de
róssec hom conslala que el més gran dinamisme es lroba
en el pon de ·Blanes. on no sois hi lrobem les barques
majors I mes ben equipades sinó que han evolucional
allres tipus de pesca a més deis lradicionals como per
exemple, cenes rormes artesanals.

Mataró. En realilal Malaró no es allra cosa que la cap
<;alera del deparlamenl marilim l. per lamo cal no idel1líli
cal' les xirres amb aquesla ciulal ni quasi amb cap de la
majoria de les plalges que abans li'1gueren un cen renom
pescador. La majoria d'aquelles barques de plalja han
desaparegulo romanen com a resldus que van agonilzanl
lentamenl. A ra be. 10la aquesla davallada queda no sois
cOl1lrapesada sino engrandida si es le en comple ¡'impor
lanl i rapid desenvolupamelll pesquer del pon d'Areny
de Mar. És en aquesl pon, de recem conSlrucció -le uns
(renta anys- on s'ha concentral i desenvolupat la pan
més signilica¡iva per a la pesca del dislricle i. en
panicular. les pesqueres de róssec i de cercle. Les
quarama barques de róssec que liguren en la laula
adjunla es lroben loles en aquesl pon i la majoria són de
conSlrucció,relalivament recen!. Cal deslacar que el poder
de pesca d'aquestes barques. consideral com l'acció
conjuma del lonalge i de la polencia. resulla relalivamenl
baix. possiblemenl a causa de la barreja en els lipus de
pesca de les conslruccions reles els darrers anys.

Barcelona. Una gran concel1lració de barques de lipus
varial lenen per base el pon de Barcelona i possiblemenl
calgui destacar ralt percenlalge de barques de pesca de
cercle: 78 barques de lonalge baslanl reduil peró bastanl
pOlems. cosa que esta d'acord amb les rones captures
d'espécie pelagiques: sardina i seiló. Les barques de
róssec anys enrera eren de dos tipus: una gran quamilal
de barques pelites i unes poques de mes capacilal. La
lendencia aClual marca una fona disminució de les

primeres aixi cam un conslanl augment de la pOlencia de
les segones. encára que no s'hagin assolit coles lan altes
com en allres pons. En lermes generals cal dir que dinlre
del grup de les barques de menys de 25 TRB hom POI
incloure loles les d'aclivilals diverses, pesca de cercle. i
pan de les r>etites deslinades al róssec.

Vilanova. Des de Vilanova cap al sud. i ben segur d'acord
amb les caraclerisliques própies de la costa de Llevan!.
hom conSlala canvis imponanls pel que fa a l'estrUClura
de la nota de pesca. Ens Irobem amb barQues mes po
lelllS. en panicular pel que ra a la pesca de róssec. De loles
maneres. quasi la meital de la nota es constituida per
barques ja moll velles. amb més de vim anys d'ex iSlencia.
Callambe rer esmelll del rel que les barques de lIum. mol¡
modernilzades. lenen una polencia baslanl elevada. 122.7
H. P., que es relaciona amb una gran explotació de les
especies pelagiques. Les barques dedicades al róssec són
47 i encara que un ban nombre són grosses. la miljana es
reduida quanl al lonalge ¡regular pel que ra a la polencia:
140.6 HP.

Tarragona. És sens duble un deis porlS amb una maJor
aClivila¡ pesquera. S'hi agrupen un tOlal de J 15 barques
de les quals 6 són for<;a grosses, amb una miljana,
aquestes darreres, de 125 TRB i 655,8 HP. deslinades a la
pesca de róssec. Davalll d'aquesles barques grans n'hi ha
una gran quanli¡al de moll mes peliles, que lenen una
polencia de J4.J HP de valor mitja. A Tarragona hi havia
abans. com a Barcelona. dos tipus de barques dedicades al
róssec. unes de més peliles. urmslrillo.\, les més abundanls
i allres de mes grans i més ben preparades. En general les
mes grans han evolucional favorablemelll i els urrul~/ri"IJ.'

lendeixen a canviar d·aclivilal. Hi ha 77 barques de lIum
de caraclerisliques semblams a les de Vilanova. Aqui es
nota Ja la imponancia d'una plalaforma mes amplia amb
especies ben caracterisliques: roger. !Iucel, sardina. seilÓ.
elC,

Torlosa. Encara que Tonosa sigui el cap del depanamenl.
de rel el nucli imponam és I'Ametlla de Mar, Com a allres
pons d'aquesla pan de la Costa de Ponenl hom nOla una
marcada lendencia a millorar la OOla de róssec. Hi ha
qualre grans barques de 805 HP de pOlencia i un ban
nombre de barques miljanes. Úllimamenl s'han conSlrUIl
JO noves barques amb una polencia miljana de J42.6 HP.
De barques de rÓssec. n'hi ha 51 i de lIum sois 14. cosa
que cal relacionar amb el direrenl lipus d'aclivilal de la
'pesquera local. Les 150 barques peliles, amb un lonatge
milja de 5..1 T m es repaneixen principalmem en diverses
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aClivilalS a pelilS pons deis quals I'Ampolla es el més
imponanl.

Sant Caries de la Raplfa. El fel mes caraclerislic de les
barques que pesquen en ramplla plalaforma. al sud ~e la
boca de ¡"Ebre. és la prac\ ica desaparicio de les barques de
lIum: lan sois' una. encara que ben equipada. amb
425 HP. Ben al contran les de róssel: son 82 amb 204.3
HP de potencia milJana i ben equipades. Com en el cas de
lanosa. un gran nombre de peliles barqueles. '11.
davanl de 194 del lolal. eSlan dedicades a la pesquera de
diferems especies de moHuscs. ,!,oh abundants en tala la

zona i especialmenl a la badia deis Alfacs.
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Taula 1
-"'ombr~ d'~mbarcaclons peSQu~r~s per tonatee, anllgullal 1 l\¡lus de pesca. stgons ~marcarions.Anr 1978

Tonalge (TRB) AnUguUat (anys) Tlpus d~ pesca

Dlslrlctes 1'01al <25 25---50 50--100 > 100 >20 10--20 5--10 <5 R/lssec Uum DI.

N 90 81 7 2 56 21 10 3 12 4 7J

Pon de la T 636 217 297 122 437 79 67 53 482 35 117

Selva T." 7.0 2.7 42.4 61.0 7.8 3.7 6.7 17.6 40.2 8.7 1.6

IUa l1l;a I P 3.153 938 1.430 765 2057 314 516 266 2365 260 523
P

'"
35.0 11.6 204.3 382.5 36.7 14.9 51.6 88.6 197.1 65.0 7.2

N 297 254 16 20 7 166 82 33 16 45 22 220
l' 3.324 615 580 1 281 848 921 1.581 493 329 2.725 248 332

R"ses T oo. 11.2 2.4 362 64.0 121.1 5.5 19.2 14.9 20.5 60.5 11.3 1.5
P '19.935 3.176 2.727 8562 5.470 4.066 8.893 3.800 3.196 16.SSI 1.868 1 470
P 67.1 12.5 170.4 428.1 781.4 24.5 108.4 115.1 199.7 367.8 84.9 6.7

N lOO 163 16 19 2 108 34 31 27 52 12 136
l' 2.927 627 676 1..l99 225 1.020 785 362 971 2.515 198 216

Pal:lrnn~ T". 14.6 3.8 42.2 73.6 112.5 9.4 23.1 11.7 36.0 48.4 16.5 1.6
P 19.125 3.241 4.492 9.795 1.595 4.932 4.064 1.480 7.627 16392 1.686 1.247
P,oo 9S.6 19.9 418.2 S15.S 797.5 45.6 119.5 80.0 282.5 315.2 140.5 9.2

N 170 156 5 7 112 26 27 5 26 27 106
T 1.762 761 194 5JJ 274 586 413 446 317 1.0.17 477 229

SaJ1l fchu T ,,' 10.4 4.9 .18.8 76.1 1.17.0 5.2 IS.9 16.5 6 .4 39.9 17.6 2.2
IBlanesl p 11.75.1 4. 45 1.5S.1 4..l5S 2.000 .1.539 .1.272 3.114 1.828 7.767 .1.596 1.117

P 75.0 31.0 310.6 6nl 1.000.0 .J 1.6 125.9 115..1 565.6 298.7 133.2 10.5

205 187 6 12 132 42 21 10 40 17 146
l' 1 7S8 720 226 812 674 505 408 171 1.128 281 349

~Ialaro Too. 8.6 3.8 37.6 67.6 S.I 12.0 19,4 17.1 28.2 16.5 2.4
IAren~sl p 11.055 4.706 1.144 5205 .1.773 3123 2.628 1.5.11 6.518 1.370 1.157

p". 5.1.9 25.2 190.6 43.1.7 28.6 74.3 12S.1 153.1 16U 139,4 14.8

N 217 181 25 11 123 53 H 13 44 78 95
T 2.87 J 1.254 917 702 1.193 897 .167 416 1.447 1.204 122

Bar~-el<>na Too, 13.2 6.9 36.7 63.8 9.7 16.9 13.1 .12.0 32.9 1S,4 U
P 18.411 7,441 6.600 4.370 6.635 S.S28 3.201 3.047 8.736 8309 1.366
P

'"
84.8 41.1 26.4 397.3 53.9 104.3 114.3 134,4 198.5 106.5 14.4

N 112 194 14 3 1 113 41 35 23 47 35 111
T 1.9J.J 1.027 543 124 139 739 371 354 469 1020 505 381

Vilanuva Tll • 9.2 5.3 38.8 74.7 139.0 6.5 9.0 10.1 20.4 21.7 14.4 ,4
P 12892 7.132 4.140 1.760 86U 4.139 1.400 1963 4.390 6.6Ó7 4.29S 2.880
p... 65.S .16.7 295.7 S86.6 860.0 36.6 58.5 84.6 190.8 140.6 InJ 25.9

N 315 237 46 26 6 148 41 96 30 124 77 114
T 5.784 1.618 1.625 1.791 750 2.026 1 191 974 1.593 4.247 1.134 403

Tarragona ToO, 18.3 6.8 3S.3 68.9 125.0 13.7 29.0 10.5 53.1 34.2 14.7 3.5
P 36.447 8.143 12 599 1I 770 3935 10.157 6.803 7.S 1I 11.976 24 604 9272 2.571

P", 11 S.7 34..l 273.9 452.7 655.8 68.6 165.9 78.2 399.2 198,4 120.4 22.5

N 193 150 2.1 16 4 69 51 '¡3 30 SI 14 114
onosa .1' J..172 799 865 1.211 497 838 524 603 1.407 2.544 392 410

II.·Amelllal T 17.4 5.3 37.6 75.7 124.2 12.1 10.3 14.0 46.9 49.9 28.0 3.6
p 21068 5.407 5.171 8.270 3.220 4.364 3.177 4.250 10.277 15.19S 3.365 3.306
P

'"
114.3 .16.0 224.8 516.8 805.0 63.2 62.3 98.8 - 342.6 197.9 240.3 29.0

N 194 160 14 17 3 105 49 25 15 82 1 111
San¡ Caries T .l.260 1.145 5S4 1.191 370 1.071 737 547 905 2700 51 509
de la T", 16.8 7.1 39.6 70.1 123.3 10.2 15.0 21.9 60.3 32.9 51.0 .4.6
Rapila P 21.070 6.803 4.039 8.128 2.100 5.338 5684 3651 6.397 16 7S4 425 3886

p
," 108.6 42.5 288.5 478.1 700.0 50.8 116.0 146.0 426.4 204J 425.0 35.0
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