Fets
1.L’any 2019 es va aprovar l’RE del MAP de pesca demersal per al Mediterrani Occidental, que
avarca la flota d’arrossegament dels estats de França, Itàlia i Espanya. Aquesta norma, que
pretenia regular aquesta modalitat pesquera fins al 2025, en traslladar-se a la normativa pròpia per
part del govern Espanyol, els porta a un escenari, en cas de no ser corregit, d’incertesa pel futur, de
tristor pel present i enuig per la resposta rebuda. Si no aconsegueixen minvar fins a nivells
raonables, la reducció en el número de jornades assignades per a les seves embarcacions,
deixaran de ser viables socioeconòmicament i la seva activitat professional, tant d’armadors com
de treballadors, les seves estructures, mercats i participació fonamental amb l’economia blava,
passarà a ser residual i a més llarg termini desaparèixer.
2.Els pescadors catalans, al llarg de la història, han demostrat que sempre s’ha prioritzat el
manteniment del recurs pesquers, amb l’establiment de regulacions, més enllà de les imposades
per la normativa vigent, com l’establiment de Plans de Pesca com l’anomenat experimental del
calador del Delta de l’Ebre, com els tancaments de polígons per la protecció d’alevins de peix, com
els parcs de biòtops, com mesures tècniques que facin més sostenible la pesca
d’arrossegament amb portes de reduït impacte sobre el fons marí i les vedes biològiques on
amarraran la flota a port durant períodes que arriben fins als dos mesos, en èpoques de més
presència de peix immadur.
3.Tots aquest aspectes, que en un estudi de maig de 2019 elaborat per la nostra Direcció General
de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya i la Federació Nacional Catalana de
Confraries de Pescadors, fixaven amb un 16% els dies que, poden anar a pescar, no ho feien amb
l’aplicació de les mesures exposades anteriorment, tot lliurant aquest dies al recurs, al peix.
4. Els pescadors catalans, vertebrats a partir de les seves Confraries i Federacions, són un conjunt
de modalitats de pesca, arts menors, arrossegament, encerclament, marisqueig, i palangre, que
amb l’aplicació d’aquesta normativa,
estan tots en perill, no solament l’arrossegament, atès que al voltant del 70% de les vendes de peix
provenen d’aquesta modalitat. Aquí no sobra ningú.
5. Quedi clar que no són immobilistes amb la protecció del recurs, mai ho han estat, però pretendre
millorar la situació del recurs a la nostra mar, tot limitant l’activitat professional dels pescadors, és
injust i falç, amb menys jornades no recuperaran el recurs pesquer, això si malbarataran el sector
pesquer per inviabilitat econòmica. Els grans canvis, demanen terminis més llargs d’implementació,
són els primers en avaluar i si és el cas, acceptar noves mesures de selectivitat, però sempre
garantint la viabilitat del sector. Amb la normativa actual no, així no pot ser.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament d’Alcanar l’adopció dels següents:
Acords:
Primer. Mostrar el recolzament de l’Ajuntament d’Alcanar al sector pesquer català perquè permeti
reconduir la situació creada i els acompanyi en exterioritzar el malestar que estan patint.
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PROPOSTA D’ALCALDIA EN DEFENSA DEL SECTOR PESQUER CATALÀ.

Segon. Notificar aquest acord a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de
Catalunya, i a la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

L’alcalde
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