
ELS RECURSOS MARINS

Caries Bas 3.05.01

InlToduccló

Els recursos pesquers disponibles en el mar cat.a.la no
difereixen qualitativamenl deIs que es troben en la resta
de la Mediterrania occidental. Hi ha, no obstant aixó,
a1gunes diferencies de caire quantitatiu ates que la
proporció relativa de les especies pot esser diferent. Dos
factors són causes particulars d'aquesles variacions: el
primer es la mes u.lta situació latitudinal que fa que les
aigües siguin una mica mes fresques i l'aJtre es relaciona
amb la diversa configuració deis fons de la plataforma
continental que afavoreixen mes la presencia d'unes
especies que d'altres, Aixi, per exemple l'abundancia de
fons rocosos es favorable a la presencia del moll de roca
(Mul/us surmulelUs), cosa que no es dóna en altres costes.
Les especies que necessiten amplies plataformes són mes
aviat escasses en la lOna nord i lIeugeramenl mes
abundoses en la part sud, en.relació directa a la diferent
dlstribució i amplitud deis fons. Aixó implica tenir
compte, en primer Uoc, la situació deis lIocs on viuen els
peixos i les caraeteristiques d'alguns caladors, per t.a.I de
passar a continuació a descriure, o mes ben dit esmentar,
de manera molt esquematica, les especies mes impOrtanls.
La plataforma cOnlinental catalana es poI dividir en dues
parts: la lOna nord, des de sempre coneguda com la Costa
L1evanl, que s'esten des de la frontera amb Fran93 lins a
I'entoro de Barcelona, les caracteristiques estructurals de
la qual es pot dir que continuen fl1l al cap de Salou, i la
zona sud, des d'aquest cap lins al limit amb la provincia
de Castelló de la Plana. Aquesta part, que es de fons mes
planer, suau i ampli, es habitualmenl coneguda per la
gent de mar com la Costa de Ponent. És necessari
esrnentar que aquest nom es usat correnlmeOl a partir de
Barcelona. En reaJitat, des del punt de vista deis pesca
dors, aquestes dues parts són en tots sentits ben diferents.

La Costa de Uevant

La Costa de L1evant te un fons de la plataforma estret on
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abunden les roques i altres enganxadors. Ai'xó fa que els
lIocs de pesca, caladors, iguin estrets, sinuosos i dilicils
de seguir. El canlell o limit eOlre la plataforma i el talús,
que seguint el criteri de la majoria deis autors queda
marcat per la isóbata corresponent als 200 m de fondaría,
es presenta moh sinuós a causa deis nombrosos canals i
barrancades que hi son presents. El t.a.lús es mes aviat
abrupte, ondulat, i hi son freqLients els canals, a vohes
amb pesca abundosa. Tot i el seu pendent, la pesca es
possible en quasi tots els lIocs. Des de Portbou a les
Medes, tO! seguint I'estrategia general, cal esmentar dues
Iones caracleristiques: en la part mes al nord es troba un
rec profund, orientat en la direcció E-SO, que apunta al
cap de Creus; se'( coneix amb el nom de Brama. L'altra
part correspon a I'extensa plana, plana d'Empúries,
situada enfronl del Golf de Roses. Mes al sud, cal
assenyalar la zona compresa entre el rec de Begur i el de
la Rocassa. El primer eslil situat, d'est a oest, enfronl de
Begur i I'últim, enfront de Blanes, té direcció sud-nord.
Entre els dos recs queda una zona de poca fondaría, for<;a
amplia, de fons dur, especialment a causa d'abundants
dipósits de restes calcaries procedents de variades especies
d'animals marins, partieularment del grup deis equino
derms, estrelles de mar i eri~ns de mar enlre els mes
importants. Els llocs de pesca mes importants es troben
en el talús i també a la part del sud-est coneguda amb el
nom de la Planassa. Aquests fons durs reben el nom de
mar d'asprar o de grapissar feOl at-lusió a la naluralesa
aspra i dura deis fons.
Des del rec de la Rocassa o de Blanes fl1ls el cap de Salou
\a plataforma es caracterilza per la seva homogene'itat
amb trossos més eslrets, especialment davant de la
desembocadura del L1obregat, i altres mes ampJies, com
per exemple la zona situada davant d'Arenys de Mar. La
costa es també mes planera (platges) i la plataforma,
encara que suau, no deixa de tenir alguns eseulls i barres
de roques. Els fons sorrenes hi són abundants, especial
ment prop de la costa, la resta es de fang i, a vegades, de
Bol. La linia que marca el Iimit de la plataforma es m~lt

caracteristica, es una linia molt sinuosa amb nombrosos



entrants que dibuixen entalladures estretament relaciona
des amb les rieres i barrancs que desemboquen al mar en
aquesta pan de la costa. Mes enlla, entre Castelldefels i
Sitges, cal assenyalar la presencia del massis de Garraf, de
naturalesa carstica, que configura una costa molt espada
da sense a penes refugis naturals. La plataforma es estreta
j molt retallada amb nombrosos soles i canalons, a1guns
d'eHs de molta importancia des del punt de vista pesquer,
com per exemple els de Sant Salvador i Can Pere Negre.
Tota la Costa de Uevant es caracteritza per la presencia
d'una gran varietat d'especies i una panicular tendencia,
pel que fa a la pesca d'arrossegament, d'explotar en
primer Hoe els caladors siluats en el talús on abunden les
gambes de fons, els lJu~os i les brotoles adultes, la maire i
els escamarlans, entre les especies de mes gran imponan
cia pesquera. S'hi troben igualment les especies que
prefereixen les zones de roques entre les quals habiten,
entre la sorra O el fango Com que "la mar" -nom pescador
de les aigües de la plataforma-, es molt estreta, les
especies peLagiques, com la sardina i el seitó, hi són poc
abundants. Tanmateix les aigües properes a Roses
destaquen com un deis llocS on la pesca d'aquestes
especies le panicular imporlimcia.

La Costa de Ponent

Des del cap de Salou fins al sud, la plataforma experi
menta un continu procés d'eixamplament amb una
progressiva desaparició de la linia que marca la separació
de la plataforma i el talús; aixi, hom pot dir que no hi ha
solució de continui"lat'entre les dues estructures morfolo
giques. La costa es generalment baixa, encara que abans
del golf de Sant Jordi cal considerar-La una mica
escarpada. S'han d'assenyalar dues parts: la primera, que
va des del cap de Salou rms a I'Ametlla de Mar, i la
segona, que fa referencia al delta de l'Ebre amb els golfs i
a1tres accidents geogriÚics tant a la banda nord com la
sud. El. delta es una ruptura morfológica costera molt
important tant pel que representa per eH mateix com pel
canu:ter fonament dinamitzat de la seva estructura o pel
que fa a les característiques pesqueres de la zona.
Des del cap de Salou a I'Ametlla de Mar la plataforma,
cada cop mes amplia, es suau, amb pocs entrebanes, cosa
que resulta beneficiosa quam a la pesca de rossec, facilita
I'ús de metodes de pesca artesanals, i en particular resulta
profitosa pel que fa a qualsevol tipus de peSca de peixos
pelilgies. Al contrari del que s'ha assenyalat per a la Costa
de Uevant, la pesca de róssec s'ha especialitzat particular
ment de cara a1s caladors de plataforma i arriba ben
poques vegades al talús continental, principa1ment a
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causa de l'excessiva dístancia a que les barques haurien de
navegar per arribar-hi. Els fons són ries en especies que
viuen en aigües poc profundes, com els Ilucets, els molls o
els' rogers, les molieres i, mes al nord i a mes fons, els
escamarlans.
El delta presenta dues prolongacions o banyes, una a la
part nord i I'aitra al sud, que delimiten dos golfs amb
aigües poc profundes, assolellades, de fons fangosos i ries
en materia organica que permeten un poblamem caracte
rístic, ric en especies de moHuscs i peixos. El golf nord es
anomenal el Fangar i el del sud, mes ampli, els Alfacs.
Aquestes caracteristiques, jun! amb el bescanvi d'aigües
dolces del riu i els Ilaes de ¡'interior del delta i les aigües
saJades deis golfs, donen lIoe a I'existencia d'una fauna
característica. La forta aponació de Hirns per pan del
corrent lluvial produi durant segles un progressiu avan~

del delta vers la mar; avui les rescloses construides en el
curs del riu afavoreixen el decantament deis Ilims i les
aigües arriben netes a la desembocadura. El resultat de tot
aixo es un progressiu retrocés deIs lirnits del delta amb
gran perill per a I'explotació deis recursos que es troben
alli.
Les aigües de la pan de fora del delta formen una
plataforma suau a les vores i mes eslreta a la pan de la
gola per on la major part de I'aigua del riu es vessa a la
mar. Els Uocs de pesca es troben mes avial prop de la
costa i en zones poc profundes.

Les especies Importants I lIur dlstrlbuc:ló

Les especies que lenen importincia pesquera són moltes,
val a dir que els pescadors catalans ho aprofilen tot, ja
sigui en la part direct.arnent dedicada a la venda o en la.
morralla -deixalles que es reparteixen els mariners per a
lIur profil-¡ poques són les especies que es tornen al mar,
si no es un dia en que el preu de la venda es poc propicio
Aqui sois es prestara atenció a les especies mes impar
tants agrupades segons Ilurs particularitats ecológiques i
de pesca.
El primer grup el formen les especies de vida panicular
ment pelilgica, com són la sardina, el seiló, el verat, la
boga i poques més. El stgon grup es constitu'it pels peixos
i a1tres animals marins que viuen en aigües poc profun
des, relativament a prop de la costa, que normalmenl, són
capturats emprant ginys artesanals. El conjunt d'espeeies
que viuen en la plataforma, Com per exemple els lIucets,
els rogers, els popets, els llagostins, etc., s'inclouen en el
tercer grupo 1, finalment, resta esmentar les especies que
viuen en el talús continental i a gran fondaria entre les
quals són d'interes els escamarlans, els llu~os grossos, les



molieres, els grans congres, les maires i les gambes roges
de fondaria.

L..es espécles pelaglques

Són especies que viuen entre aigues, mes generalment
prop de la superficie. Avui aquestes especies es pesquen
amb arts de cercle i anys enrera amb sardinals. bogueres i
seiLOneres,

1) La sardina (Sardina pilchardus). Els exemplars petits
d'aquesta especie són anomenats sardinetes. És un peLx
de la' familia deis clupéids. la mida petita, no gaire més
eolia de 20 cm. amb una sola aleta dorsal, de color btavOs
i coben d'escales grans, Es pesca al Ilarg de la costa i
principalment a Barcelona, Tarragona, ViJanova i I'Esca
la·Roses, amb especial importancia a la costa de Ponent i
a Barcelona. S'ha detectat una zona imponant de cria
situada prop de la gola de I'Ebre. O'aquí surten les
sardines pescades a la costa de Ponenl. Les de la Costa de
Uevant podrien lenir el seu origen en una possible area
de cria situada a la rod.a1ia de la desembocadura del
Roine. La sardina, ense dubte, és una de les especies més
imponants quant al volum de captures.

2) El selló (Engraulis encrasicholus), Pertany a la familia
deis engraulJds; és de mida petita i amb una sola aleta
dorsal, menor que la sardina i de color mes fose. És molt
menys freqüenl que la sardina encara que en els darrers
anys sembla perceplible un cert augment. Es pesca amb
leranyines la darrera pan de la primavera i duranl l'es·
liu, prop de la costa. Els exemplars pelits es pesquen
també prop de lerra durant I'hivern. Les pesques mes
abundoses es lroben a Tarragona.

3) El ~erat (Scomber scombrus). PeLx de més talla que els
anteriors, de color blau, a ratUes inclinades, que pertany a
la familia deis escómbrids i que lé entre 20 i 30 cm de
lIargada. Durant la primavera i a ['estiu es troba prop de
la superficie i es pesca amb les teranyines; la resta de I'any
es troba prop del fons i es pesca amb róssec. La pesca
resulta mes abundosa quan els verats es lroben entre
aigües. És caracteristic d'aquesl peix presentar fones
osciHacions al lIarg deIs anys junl amb imponants
migracions.

4) La boga (Boops boops). Molt abundant al Medilerra, és
de color groc verdós, amb linies longitudinals. Forma
moles de molts exemplars i viu entre aigües. Penany a la
familia deis esparids. La longitud mes normal és de
20 cm. Avui la boga és moll menys estimada que anys
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enrera. Els mesos en que la pesca és més imponant són
els de primavera i estiu. Es pesca amb les teranyines i,
més rarament: amb rossec. Abans s'empraven les
boqueres, mena de soltes dedicades a aquesta especie.

5) El moll o roger (Mul/us barbatus i M. surmuletus).
Penany a la familia deIs mullids, ve'ina de la deis esparids.
Son ben coneguts en LOt el litoral pels colors vermells amb
bandes grogues, encara que dins I'aigua són més
marronencs. Viuen prop del fons encara que al lIarg de la
vida van canviant a poc a poc a major profun.dital. El
roger de fang (Mul/us barbatus) quan és jovenet es troba
prop de la costa, a poc fons i, arriba quan és aduh fins a
tOO m., sempre en fons de fango El roger de roca (M.
surmuletus) prefereix els voltants de les roques, especial
ment en redat adulta. A Catalunya, s'hi troben ambdues
especies quasi en la mateixa proporció. La pesca sembLa
ésser més imponant a la tardor quan hi abunden els
exemplars petits.

6) El llu~ (Merluccius merluccius). Els exemplars petits
són anomenats lIucets. Penany a la familia deis gadids i és
ben .conegut en tot el Iiloral catala. És relativament
abundant quan és jove¡ es troba en aigües de profunditat
mitjana especialment on la plataforma es amplia i
espaiosa'. l::s freqüent que durant la. primavera es pesquin
en gran quantitat amb an d'arrossegament. Els exemplars
adults, més enlla deIs 30-40 cm, viuen en el talUs en
aigües cada cap més profundes i normalment, se'n
pesquen molt pocs exemplars. Es pesca amb rós."CC i
també amb palangres de fonsi amb aquests ormeigs es
capturen exemplars de gran talla. El seu valor económic
és considerable.

7) La móllera (Phycis blenfloides). P~Lx de la familia deIs
gadids, -que és anomenat brótula en molts pons del
Iitoral-, de color platejat-vermellós. També es aprecial,
encara que menys que elllur;. De jove viu a la plataforma
i els exemplars adults més grans es lroben en el talus. La
pesca, sempre al róssec, es quanlitalivament imponanl
pel que fa als exemplars joves; ben al contrari, els adults
del talus son escadussers. EIs mesos en els quals la pesca
és més abundant són els de primavera.

8) La malre (Micromesisistills poutassoll). Aquesl peLx rep
una gran varietat de noms al lIarg del Iiloral: maire a
Roses, tabanc a Blanes, mare de Uur; a Barcelona i
bacalada a Tarragona. Penany també a la familia deIs
gadids i recorda un bacalla petit. La talla normal és d'uns
25 cm. Forma moles mol! compactes entre 200 i 400 m
de fondaria. És una especie abundant, la més abundanl de



les de fons, i es caplura al róssec i especialmenl els mesos
d'esliu i tardor. És peix de poca qualitat encara que
enguany ha milloral la seva cotització a les llotges de
"enda. Es pesca a lota la costa menys a I'Amellla i Sanl
Caries.

9) L'escamarh\ (Nephrops norvegicus). És un crustaci de la
familia deis homarids caraeteritzat perque posseeix fones
pinces en el primer parell de potes. És comu entre 150 i
200 m en fons de fang on Ji agrada de fabricar galeries. Es
pesca amb arts de rossec i la seva carn és molt apreciada.
En general és menys abundant que la gamba roja, encara
que aixo varia segons els anys. Cambrils és el darrer pon
de pesca ja que mes al sud la pesquera no assoleix prou
profunditat.

10) La gamba roja (Aristeus alllennaJUs). És un crustaci
macrúrid de la familia deIs peneids, de color vermell, que
viu més enlla deis 300 ro de fon<iaria en el talús
continental. Es pesca durant tot I'any, si be cal assenyalar
que els maxims solen lrobar-se durant I'estiu. Es pesca
amb arts de rossec i a gran fondária. És una especie que
presenta fortes osciHacions i, donal que I'incemiu
economic es molt considerable, aquesles variacions son
causa de greus conlralemps als pescadors de rossec. La
qualitat de la carn és exquisida. Encara que arriba a
mesurar uns 17 cm, la talla mes corrent correspon aJs
exemplars de 15 cm. Aquesta especie, com tOles les de
gran fondária, no es pesca als pons de Cambrils,
l'Ametlla i Sant Caries.

11) El lIagostl (Penaeus keraJurus). Pertany a la mateixa
familia que I'especie anlerior, pero, al contrari, viu en

aigües poc profundes, relalivamenl prop de la costa. Fou
imporlam en la costa de la pan de Sanl Caries i les Cases
d·AJcanar. Avui aquesta pesquera és quasi inexistent. Es
pesca amb tresmalls i tambe al róssec.

12) El popet (Eledone cirhosa). Animal del grup deis
cefa1opodes, de carn molt-apreciada, relativament abun
dant en aigües de la plataforma, entre 100 i 200 m de
fondaria. El pesquen les barques de rósse<.:. generaJmenl
les més petites. La talla de la bossa del pop blanc o papet
varia entre 7 i 10 cm. Quan va creixent perd valua per
manca de qualitat de la carn. En general, la segona meitat
de rallY es la mes interessant pel que fa a les captures.

19) El corall (Coralim rubrum). Encara que el corall ha
disminull molt els darrers anys, cal fer-ne una petita
indicacio perque es troba una certa abundor en la zona
propera a les illes Medes on fou ¡encara és explotat per
pescadors especialitzaLS.

Conclusió

En resum, hom pot assenyala~ que la pesca catalana es
caraeteritza pels següenLS lreLS: 1er, quasi lotes les
especies són aprofitades; 20n, les especies de plataforma
són de dos tipus, les que hi viuen sempre i les que sois s'hi
troben durant la jovemut, com per exemple el lluC i la
móllera; 3er, la pesquera d'especies més valuoses corres·
pon a la del talús; 4n, les especies pelagiques són
importanLS si bé presenten fones oscü'lacions; Se, el delta
de l'Ebre és especiaJment ric en mol'luses de conxa i hi
destaca 1'existencia d'una gran varietat d'especies. .
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Taula n,· I
Ppsca obtlnll~dl a les demarcacions pesq ueres

(Mlljana anual 1971-80, pn Tones)

Port dt SI, Ftllu \lilono.'a SI, Callt.
E.~.¡e la Sel... Roses Palam6s d. Gubolo !lloró Barcolona 11. Gehrli rarraaona Torto," de la RtpUa C"'T"'LUN , .... %

Sardina 130 1 02) 147 1889 1.130 lbll 2409 1>510 1 428 418 IU95 38'9
SellO 5 230 261 618 640 .\ 399 504 2,295 12/ J 12 8 585 17"9
Veral 8 62 73 85 12 ,526 2 542 H 145 1.620 J"4

-O Roge, 17 47 ,15 69 46 69 59 55 5J 89 519 1'0.....
L1u\" 9J m 98 58 56 85 91 .148 1.l7 144 1,.l42 n
\-lalfe 9J 674 551 207 ll8 390 1~1 579 o 19 2,994 6'2
Pop blallc 20 85 92 9 45 212 59 453 136 135 1,256 2'6
E",amarla o 2J 19 4j 10 41 16 28 .1 9 198 0'4
Gamba roja O 24 68 J2 20 66 !~ 24 O O 262 0'5
Allf~S cSpC~i~ 150 I,OJ8 826 511 1.273 2.916 914 1.648 1 251 , 969 12.562 26'1

TOT... L 340 3,H8 1.931 l.980 3,364 1l.J21 4,416 11.455 3.680 3,120 46.947 100

1'0 0'7 7', 4"1 6'J 1'2 24'1 9'4 26'S 7"8 6'6 100



Taula n." 2
Pesca oblinguda a le~ demarcacions ~sllueres (en Tones)

'li'jana
Demarcarló Es~cl.. 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 :lnual

Sardina 111 I.I~ 130
$cito 9 O 5.... Veral 9 J 8

~ Roger 1 J 10 1X ~9 I J

j lIuc I~ 111 IU 1II 9J.. \1alle 14 1.\ 1~ I 1·1' 1101 9.1
"O Pop blano: 10 1'1 10
"- Escamarla O O O t1 O O
"=- Gamba rOJo O O O O II O

AlIrcs i!'~JlCl·IL3 PJ 164 ISO

TOTAL 313 366 ~ )40

SardIna 118J 1225 16 7016 I Ol]
$citÓ 1.1J I 15J J,¡5 130
\eral 78 81 JI 56 62
Roger 34 ,10 61 69 IX 01) 011

'"
lIuC 140 151 190 .1.17 11) 1 ,7.1 :!J~.. .1.. re 0196 845 865 no ~) S)) 6J~

'"" Pop blane 80 95 S 1 85lll;
F.:~iJmarla 14 JO ~~ lh ~.1

(jamba rOJa 11 11 11 l'¡ .u 1') 14
A11 res .,pec.es 111 970 1 21' 19.1 1,0.1

TOTAL ).177 ).6)8 2.48) un 4.040 ).568 ),S7l ).604 3.))8

SardIO" 1),1 150 114 129 147
Sei,o 99 11 6~1 108 161
Vera, 46 11 109 11 7.1
Roger 5 5 .10 I 18 1S 1S

'" Liuo; 49 51 189 IOX 105 87 98..,
e; ~taire .lIS 714 .17.1 1X9 101 1 .117 551..

Pop blnn. 47 92-; J,J 1.16 1~.1

o. E.s<:amarla 16 31 16 1J 19
Gamba roja J2 .19 91 15 90 79 68
~lIres espec;"" 241 495 2_200 .16~ 826

TOTAL 1.129 1.668 1.l99 .2.06~ 2.341 3.940 1.626 1..179 1.931

Sardina 666 lOSO .\952 1. 89

'" Sc;i'ó 267 2.10 I 159 61
"O.. l/era, 7' 14.1 41 85
-; Roger 16 4 I 77 011 140 69
'-'.. L1uo; II 44 91 66 57 58
"O Malle 11.1 .'01 107
.: Pop blanc 16 .1 9;: Scamarla 21 41 6~ 4.1

;¡ Gamba roja 6 61 .10 .12
lO A11 res es~c ie, 442 59.1 517

rJl
TOTAL 1,557 2.147 1,629 2.039 2.844 3.725 4,040 S.S56 2.9S0

Sardína 176 566 2,017 1,654 liJO
SellO 9) 81 848 15)4 640
Vera. 40 l! 20 16 22
Roger 22 5.l 61 51 41 42 016.., Uuo; 62 52 -: ~9 56 55 59 56.... \1alle 474 307 18 168 146 5.10 ) 18

;¡
Pop blanc .19 53 44 45 45¿
E.s<:·.marl. 5 11 11 1) 10
Gamba rOJa 12 21 .1.1 J6 21 20
Ahres especIes 1 272 1 456 970 1.)96 1.27.l

TOTAL 2.295 2.620 2.339 2,H2 3,548 4.40S 4,251 4.t59 3.364
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Taula o.' 1 (Coollouactó)
Pesca obtlnguda a les demarcaclons 1IeSqueres (en Tones)

:\lllIj_o_
D.mar<acl6 !::sl'kl.s 1971 1~72 1973 1974 191,; 1976 1977 1978 1979 1980 anual

Sardina 2.166 3.465 2.843 4.196 4.J9B 4,039 4.02.\ .1.J59 .1611
Seitó 1 32J 2,476 2.95.1 29.11 3 243 3485 4.601 6.186 .1 J99
Veral 100 121 ll5 510 717 9J6 1,084 481 526.. Roger 46 44 l8 69 49 60 90 119 111 60 69

e lIU\' 11 ~8 45 45 56 266 65 65 85Q
Q; ~1~lre 1.11 1.14 529 429 148 279 468 642 610 4.10 .190
v

POI' blan<: j4 1.18.. 40 249 ll3 2)7 .1.19 518 222..
o:l F.s.:ama,la 3 2 39 jJ 36 51 96 118 47

Gamba ,oja 4 5 1)1 75 40 54 91 121 lOS 16 66
AltrCS t:spcl:.:ies 1 281 1 335 2.11,1 U27 2,159 .1 6.\4 4.152 4.565 2916

TOTAL 5.165 7.690 9,114 11.364 12.169 IJ.081 15.609 16..194 11.J23

Sardina 1 582 2..16.1 2.826 2,865 1.409
.~ SellÓ 110 17,\ 961 75.\ 504
,O; \'t.'ral 8J M 110 7l 82
i,;l Roger JI 49 62 39 59 77 59

~ UU\' 80 66 91 81 105 119 91
~Ia"e 164 139 158 167 142 210 16.1.. 1'01' blan<: .14 90 55 59 59:-

O (~:-.t:all1arl¡) 18 14 16 15 16e
~ Gamba roja 10 4 49 34 45 27 28
;; "lIrtS ~pel'i6 637 1 441 1.00.\ ~ 16 974

TOTAL 2.809 4.40l l.399 4,472 5.211 4.793 S.l31 4.907 4.416

Sardina 4148 7 207 4 972 J H,l 9.60J 5..\61 ;,42.\ 6.H6 6.5 lO
SeLlO 1.125 1 521 1 893 1.910 .1,012 .\ 772 1 818 .\ 249 2.295
'Otra, .192 757 866 J69 754 .190 214 196 542.. Roge, 66 6.\ 71 44 46 S7 5.\ 52 47 50 55e
Liu, .192 1J 1 192 41 1 465 557 .191 248 154 .\99 348

~

~
..\131rt' 667 5JM 4S4 457 289 21.1 1.455 214 .406 1099 579.. POI' blan<' 215 34.\ .127 509 540 678 HJ 446 453

¡- ES(.'amarlet 56 20 2S 18 28 II .8 21 28
(jamba roja 18 5 24 6 IJ 9 6') 62 .lS 11 24

1I res espCc.: ie~ 1 382 1.511 1 398 1..1.12 1 556 2.021 1 59.' U94 1648

TOTAL 9.007 12.136 10.122 12.759 16.310 13.080 12.716 13.408 12.455

.. Sardina 1,505 1. .146 IAH 1.428..
Sello 6.1 97 80.1 J2I¿

'"
\'er31 64 62 100 J5

." Koge' 6.1 54 47 43 58 5.\
~ Uw 96 125 152 145 166 1)7
;:; :>Iairc. O O O O O OE
« POI' blan<' 56 190 161 116
;",¡ ESCamarla 1 .1 S 3.. (jamba rOJa O O O O O O
'" Allres espc<".' 771 I 147 1.'1.\5 1.251
~
.0 TOTAL 2.619 3.124 3.127 3.36.1 4.164 4.870 3.737 4.4.17 3.680
1-

1!
Sardina 65 35 779 699 51.1 418

'¡;' Seitó 101 22 200 848 39: .112... Verat 1.\0 125 .105 104 61 145
el:

~
Rogcr 86 .15 141 58 103 102 102 89
L1u, JJ 69 242 124 126 140 2JJ 144..
~Iairc 2! 65 O O 43 O O 19."

'" Pop blanc 46 122 165 147 194 135
~ E><:amarla 8 9 6 8 13 9..
U Gamba rOJa O O O O O O O O
;: AIt res cspéc.c. 1.290 1.981 2,256 2.247 2.0J4 1.969..
Vl TOTAL 1.821 1.463 3,048 2.645 3.119 4.094 4.235 3.511 3.120
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CALAOORS DE PESCA

1.- EL PLATJAR
2.- VETES ROGES
3.- PIC DE REC
4.- REDER NET PEL CAP
5.- AVEURE EL RADAR
6.- SANT RAMON
7.- PLANASSA SOBRE ORFE
8.- LA GAMBA
9.- FREU DE LES MEDES

10.- ROQUER DE L'INFERN
Il.-COMERA
12.- CAP DE BEGUR
13.- VOL DE LLAFRANC
14.- PUTXET D'E FORA
15- PUTXET D'ENTERRA
16.- ABISSIMA
17.- PAS DE CA CAMA
18.- FANAL VERMELL
19.- PAS D'ENTERRA
20.- PAS VELL
21.- PAS NOU
22.- SOT DE LA GAMBA
23.- MALtCA
24.- PENTJANT D'ENFORA
25.- LA CREU
26- PLA ASSA
27- CAN FARRÉ (PENTJANT D'ENTERRA)
28.- TURÚ
29.- ROCASSA
30.- VOL DE TOSSA
31.- GAROTES
32.- CAPETS
3J.- LES. GUARA!'<'TA
34,- ELS FRARES
35.- COLLLS
36.- EL FA G

96

37.- E~ GALLS
38.- CARROl\ry A
39.- FONERA
40.- ROQUES DE SANT JAUME
41.- BASSOLS
42.- EL FILAN
43.- LES ACRES
44.- SANT LLORE e D L SüT
45.- LA CEROLA
46.- SANT SALVADOR
47.- EL MORRÁS
48.- MAR DE SITGES
49.- VINYET
50.- CAROBA
51.- PADRUELL
52.- TURÚ
53.- BO AGAS
54.- EL FO S
55.- ENTRE FANG 1 SORRA
56.- MINA XICA
57.- LA SORRA
58.- VILA·SECA
59.- M0NTMELL AL CAP
60.- FREU D'ENTERRA
61.- EL MAS
62.- EL CABRIT
63.- EL SORRAL
64.- MAJARDA
65.- VOLTA DEL FA G
66.- EL MAS
67.- FRONT FAR DE L'EBRE
68.- ENTRE L'ESTANY GRAS 1 BOU CAPÓ
70.- ELS MIRALLS

, 71.- CARRERÚ DEL MIG
72.- DE GARBI PER FORA
73.- CA L'AMETLLA DE MAR
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