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Parlar de la Confrario de Pescodors de

Vilonovo vol dir remuntar-se fins a I'ony

1773quon, per ordre del rei Caries 111, es

va redactar el Regloment de

Novegoció i Pesca.Aquest text estoblio,

entre d'oltres qüestions, que el col'lectiu

de marejonts i de pescodors es podien

constituir en un Gremi únicoAmb oques-

to dire~triu, ombdós grups podrien dis-

posar deis ovontotges estoblerts per a

cada un d'ells.

-,
El que hovio estot la Germondot i

Confrario de Sont Elm (fundada l'onv

1579) es convertí omb els onys en el

Gremi de Marejonts, que ogrupovo a

toto la gent vinculada ouno manera o

oltro amb el mar, jo fossinpropietaris de

voixells, potrons o mariners.

un reial decret el qual declaravo lIiure

I'exercici de totes les octivitots que es

duien a terme a la plotja. Aquest fet va

provocar, per contra, que els pescodors

que hovien estot a I'emporo del Gremi

ossolissinuna més amplia importancia

dins el context social i econórnlc de la

Vilonovo d'aquells temps.

Fou al 1921quon es va constituir el nou

Póslt de Pescodors, el quol dlsposó d' e-

difici propl quatre onys més tardo El pro-

jecté el va reolitzar I~arquitecte munici-

pal Miró i Guivernau. La novo instol-loció

esvO-ino\¿gurarel 29 de juny de 1-925;dio

de Sant Pere.

Pero omb la guerra civil i la posterior dic-

tadura, el Pósit de Pescodors possó a ser

la Cofrodio Sindical de Pescadores. No

fou fins a (arribada Gle la democracia-

el port ~957(FOTO: J.MAs)

que I'ontic Pósit prengué el nom de

Confrario de Pescodors.

Avui per ovui, la Confrario de Pescodors

té com a principal objectiu trebollar per

a I'increment i desenvolupoment de I'e-

xercici de la pesca, a la vegodo que

vetlla per al benestar social i material

deis seusofiliots.

El que hovio estot I'edifici de la

Confrario de Pescadors ocull octual-

ment la Casa del Mar i el que són els

locols específics de I'entitot (omb la sala

d'octes i les oficines) oixí com la lIotjo

cutomctlco del pelx són ubicodes a la

zona de serveis del port. a la dórseno

pesquero,

La Confrario de Pescadors de Vilanova

compta en I'octualitot amb un total de

-- . ~

tLs pescadors sempre han donat vlda
aL port de La clutat (FOTO: J_MAS)
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i:!a~~I~~ú408 socis en actiu i amb 144 jubilats. Els

seus óroons de govern són elPatró

Major, Capítol o Comissió Permanent i la

Junta General, constituido paritóriament

entre treballadors i armadors. La direc-

ció i coordinació general técnico admi-

nistrativa deis óroons. serveis i

dependéncles estó al córrec del

Secretari.

Tot i amb oixó. la Confraria disposa de

diverses secclons. com són la destinada

a la vellesa o I'assistencial, que tenen

per objectiu vetllar pels pescadors que

arriben a la jubiladó després d'haver

dedicat tota la seva vida a la mar.

L'osslsténclo de serveis sanitaris abasto a

totes les famílies pescadores. ~

Altres serveis que ofereix I'entitat és un

servei de caixes per a la manipuladó

del pelx. dues fóbriques de gel per a la

seva conservocló. un centre d'expedi-

ció de molluscs i un magatzem de per-

trets (o instruments) per a pescadors.

Pero si fem una previsió del futur de les

confraries de pescadors, i entre elles de

la de Vilanova, ens adonarem que la

cosa no és clara. Amb I'entrada a la

Unió Europea hi ha hagut un descens en

el preu del peix a la Llotja, promogut

bósicament per I'augment en la impor-

tocló de peix d'altres poisos.

Un altre punt a considerar és la protec-

cló de la fauna marina, on caldria fer

una rebaixa en les hores de treball i rea-

litzant vedes periódiques anuals, a la

vegada que reduir la potencia de les

embarcacions.

Un deis prindpals problemes amb que

es troben els nostres pescadors és el baix

preu amb que el peix surt a subhcsto. el

qual de vegades no cobreix les despe-

sesoAlxó provoca que, fins i tot. algunes

confraries catalanes estiguin en perill de

subsistencia. Veurem que ens oferiró el

nou rnll-leni,
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LA FLOTA PESQUERA A VILANOVA

Anem a fer un vol pel port de vnorovo. ~urem tot de cerques. cada una de

les quals presenta diferents característiques. Aixó és degu{ als diferents tipus de
~

pesca que porten a terme.

Elspescadors de la nostra ciutat trebtlllen diferents modalitats. Així trobem les

barques d'arrossegament major (que porten una xérxo que s'arrossega pel

fons del mar), amb 15 embarcacions: crrosseoornent menor, amb 12 embarca-

cions. encerclament (que utilitzen la cinta, una xarxa gairebé rectangular, els

extrems de la qual s'escanyen per la part de baix per acabar en punxa a la

part de dalt formant les anomenades cues i amb la quol pesquen les barques

de lIum i amb la que fan I'encerclament o cércol). amb 15 naus, almegeres

(que utilitzen la góbia i el ferro -O encere- per oqcror mol·luscs), amb 13embar-

cacions, cargolers, amb 12embarcacions, palangrers (que utilitzen el palangre,

una lIarga corda immergida d'on pengen una rnuruó de cordetes prove'ides

d'un ham), amb 6 naus i tremallers (on s'uso el tremall, format per tres xarxes

superposades, una de més cega i més gran al mig i dues altres de malla més

ornplo. unides per les vores. que hom cala en ziga-zaga), amb 18 embarca-

clons, Per tanto la flota pesquero vilanovina compta amb un total de 91 embar-

cacions.

Durant I'any 1998 el total de captures va ser de 4.651.336 quilos. i I'import de

vendes en lIotja de 1.726.695.191 pessetes. Si mirem l'apartat deles especies

capturades, les més nombroses van ser la sardina, el seitó, el cargol punxenc, el

pop, el lIu<;,la maire, el moll, la gamba, elllenguado, la sepia o I'escamarló,

entre d'altres.

La subhasta del peix es realitza dos cops al dio. Al matí es fa la d' encerclornent.
I

amb les sardines i els seitons, etc., i que se subhasten a la baixa i per duros per

caixa. A la tarda es realitza la subhasta de la resta de modalitats de pesca i el

mecanisme que se segueix és també a la baixa i per pessetes per quilo.

Pel que fa a la mecónica de la subhasta s'ho passat d'aquell entranyable sis-

tema tradicional, on es feia la subhasta amb la cantada del preu del peix, a un

sistema automatitzat que, tot i no tenir el mate lx encanto ha reportat agilitat i

avantatges tant als pescadors com als peixaters.

el port avul [foto: 08800)
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EMBARCACIONS AMB BASE AL PORT DE VILANOVA

TIPUS DE PESCA I TRIPULACIÓ

TIPUS DE PESCA Emborcocions Tecnics Moriners

Arrossegament 27 51 47

Cercle 16 34 139

Arts varis 41 41 34

Palan rers 5 12 8

Total 89 138 228

IMPORT DE VENDES EFECTUADES A LA LLOTJA

PER TIPUS DE PESCA

TIPUS DE PESCA Base Vilanova Altres bases Total

Arrossegament 639.496.547 93.053.429 732.549.976

Cercle 523.736.187 18.440.238 542.176.425

Arts varis 289.888.850 84.235.392 374.124.242

Palangrers 75.036.099 2.808.449 77.844.548

Total 1.528.157.683 198.537.508 1.726695.191

CAPTURES I VENDES PER BASES D'EMBARCACIONS

PORT BASE Quilos Pessetes

Calafell

L'Ametlla de Mar

Roquetes de Mar

Sitges

Tarragona

Torredembarra

Vilanova i la Geltrú

Vinarós

101.853,30

246.40

1.126,05

84.724,65

5.196,00

2.631,60

4.452.645,75

2.908,00

107.790.036

247.444

1.120.200

69.134.022

296.175

2.461.295

1.544.501.389

1.144.630

Total 1.726.695.1914.651.331,75

CAPTURES PER CLASSES D'ESPECIES

CLASSE Quilos
~

Pesseles

Peixos cartilaginosos

Peixos ossis

Mol·luscs

Cefalópodes

Crustacis

Altres invertebrats

14.480,20

3.977.647,07

246.468.40

326.701,15

85.927,38

112,55

7.234.519

1.090.385.679

195.296.465

221.251.945

211.709.697

816.886

Tolol 1.726.695.1914.651.336,75

EVOLUCIÓ EN PESSETESDE LES VENDES EN LLOTJA

1994

1995

1996

1997

1998

1.608.545.412·

1.467.438.959

1.681'.686.977

1.793.126.597

1.726.695.191

•

aots de LLu. (foto: 08800)

. EVOLUCIÓ EN QUILOS DE LES VENDES EN LLOTJA
(

1994

1995

1996

1997

1998

6.036.870,29

5.239.744,21

5.320.362,42

5.782.804,60

4.651.336,75

tlanova
"la Geltrú
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EVOLUCIÓ EN QUILOS DE LES PRINCIPALS ESPECIES

1994 1995 1996 1iJ97 . 1998

Seitó 1.368.677,55 746.992.40 696.430.40 622.743,20 5Dl.822,70 '<

Sardina 3.012.200,00 2.704.307,80 2.711.953:60 3.142.082,ld 2.467.981,70

Escamarla 11.215,55 10.695,10 9.484,80 8.652,80, : - 9.742,63

Gamba 36.190,18 34,080,10 34.417,95 -32.560,60 . 41.707,80
" '

Rossellona 38.416,00 5.916,20 5.929,30 9.288,15 12.214,25

Tallarina 38.859,65 37,838,90 35.328,95 16.320:00 23.55~.40

MolI 84.962,60 86.201,00 72.983,50 • 78.742,65 100.086,50

Maire 193.824,85 200.346,85 143.736,20 152.810,95 73.496,85

Llu9 138.902,60 83.510,80 128.597,32 147.746,00 ~145.391,10

Peix espasa 19.910,85 29.660,90 23.222,15 21.722,55 21.751,95

Mabre 22.283,55 34.122,20 54.191,25 37.839,60 62.736,60

Sepia 60.202,15 72.689,20 53.355,90 43.654,15 61.508,15

Cargol 114.192,05 64.731,30 123.694.40 249.238,15 160.489,75

Pop roquer 177.176,05 295.692.46 310.952,10 218.540,85 184.126,60.,
-,

Vi nova
i I Geltrú

&L port aL 1~ 4 (foto: J.Ma~

L'ANY DELS NEGATS

El9 de novembre de 1886 les costes de casa nostra van patir un

temporal de conseqúéncies drornótiques. Elque es va anome-

nar "el temporal de les desgracies" va tenir com a trist oolonc

un total d' 11 embarcacions perdudes, 14 vídues, 31 orfes, 12

pescadors ofegats i 10 desapareguts.

Els14 noutrcos salvats pujaren cada any pel 9 de novembre a

l'antiga ermita marinera de Sant Cristófor on se celebrava una

missaen record deis companys morts.
G/fMJ TEMPORAL ntlOlA 9. De Nrs riel .4~18"$6.
Patren LLo~ENó SOL.". rllAWtl$CO IllUNNErt.

JUAN Sol.Á. JUAN Fi r SABl1t'5"
ex-vot anonLm Que conmemora La tragedLa. coL·LeccLó Museu MarLtLm

de BarceLona

També es feu una ofrena dEx-vots commemoratius represen-

tant el seu salvament. realitzat en plena nit entre les puntes de

Sant Cristófor i LesCoves,

A banda del "temporal de les desgracies", les aigües del Mediterrani shon endut altres pescadors vllonovlns. Així.el febrer de 1967

moria Josep Llambrich Vidal en un accident. Elmateix Ii va succeir a Manel Sánchez Artigas el 24 de setembre de 1992. I Miguel

Ordoñez Carrillo moria amb 34 anys el 27 d'abril de 1994 mentre sortia a provar la seva barca,

*Dades facilitades per la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú

09900



"QUlLLat barca de LLum
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LES ACTIVITATS DE L'ANIVERSARI

SETEMBRE

Del 21 al 25 de setembre

CAMPIONAT D'ESPANYA DE VELES

OLfMPIQUES

Classe de Solitaris

Organitza: Club Nóutlc Vilanova

Dies 2, 6, 9, 13, 16,20, 23, 27 i 30

de setembre

JORNADES DE PORTES OBERTES A LA

LLOTJA

Subhasta del peix

a les 16.00 h

Organitza: Confraria de Pescadors de

Vilanovo i la Geltrú

Del 17 de setembre fins a 1'1d:octubre

EXPOSICIÓ DE VAIXELLS EN MINIATURA

Horari: de dilluns o divendres de 17.00 a

20.00 h

Organitza: Centre Cívic de Mar

Finsal 30 de setembre

CONCURS FOTOGRÁFIC SOBRE EL PORT

Tema: El ort de Vilanova

OCTUBRE

Dissabte 2 d'octubre

CONCURS FOTOGRÁFIC SOBRE EL

PORT

Veredicte públic i lliurament de pre-

mis

o l'Estació Marítima

Dies 4, 7, 11,14,18,21, 25,28 d' octubre

JORNADES DE PORTES

OBERTES A LA LLOTJA

Subhosta del peix

a les 16.00 h

Organitza: Confrario de Pescadors

de Vilanova i la Geltrú

NOVEMBRE

Dijous 4 de novembre

JORNADA DE PORTES

OBERTES A LA LLOTJA

Subhasto del peix

Organitza: Confrario de Pescadors

de Vilonovo i la Geltrú

Dissobte 6 de novembre

ACTE DE CLOENDA

Collococló de lo placa recordatorio

deis actes de celebroció del 50e ani-

versari del Port

La programació per celebrar el 50e

aniversari del Port de Vilanova

estero en tot moment oberto a la

inclusió de noves octivitats. lotes les

entitats vllcnovlnes esto n convida-

des a afegir-se a commemorar

.~ aquesta doto tant importont i orga-

nitzar actes vinculats amb I'efemeri-

de.

Vilanova
i a Geltrú

Setemb[e (data per determinar) -

11DESAFIAMENT A VELA VILANOyA-SITGES

Organitza: Club Nóutlc Vilanova

Setembre (data per determinar)

EXPOSICIÓ D'ESCULTURES

a l'Estació Marítima

Informació:

Estació Marítima de Vilanova i la

Gelfrú

tetéton:649 685 276, Fax: 93896 1324

Patrocinen: Ajuntament de Vilanova i

la Gelfrú, Porls de la Generalitaf i

Cambra Oficial de comete,Indúsfria

i Navegació de Barcelona-

Delegació del Garraf

La LLotja (FOtO: 08800)

i .
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