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Setmana del Mar

Entrevista amb Dornenec Bardí, patró major de la Confraria de Pescadors

'La davallada deis preas és el nostr~princip.alproblema'
CUIllM MBlCAIIfII

üoménec Bardf va ser es-
collit patró majorde la Confraria
de Pescadors a les últimes
eleccions celebrades a la platja
vilanovina. Aquest pescadorde
39 anys té la responsabilitat de
substituir en el cárrec al veterá
Eusebi Ferrer,qui va ser al front
de la Confrariadurantels últims
35 anys. Bardí,casat i amb tres
fills, pertany a una familia que
s'ha dedicat al món de la pesca
des de fa quatre generacions.
Amb ell hem mantingut una
conversaperconérxer lesseves
opinions sobre I'estatactual del
lector pesquer, les ssves
perspectives de futuroi el seu
desenvolupamen!. La Confra-
ria, d'altra banda, es I'entitat
que col.labora amb un major
nombre d'actes a la Setmana
del Mar-Festes de Sant Pere,
que organitza, com és sabut,
I'lnstitut Setmana del Mar.

Pregunta: Qué el va moti-
var a presentar-se a les elee-
clons de la Confrarla de
Pescadors. Potser l'esperHde
servel?

Resposta:Emvan impulsar,

Doménec Bardi, patró major de la Contraria de Pescadors de Vilanova

sobretot, les mostres d'ánim re-
budes per molts companys de
feina. Potsersí que hi ha alguna

cosa d'aixó que dius, parque
compaginar la tasca de patró
major amb el treball quotidiá

com a pescador no és fácil,
P.: Qulns són els prlncl-

pals problemes amb qué

s'enfronta en l'actualHat el
sector pesquer?

R.: Elproblema més greu és
la davallada deis preus. A cau-

. sa de I'entrada a la Comunitat
Europea,els mercatsespanyols
es veuen envaits pel peix de
I'estranger, i aíxó fa que el peix
d'aquíbaixi de preu.

P.: Pero la qualHatdel pelx
fresc, d'aquf, no es la matelxa

o que la del que pugul venir de
fora ..: o

R.: És cert. Tenim aquest
avantatge, pero potser el con-
sumidor no sap seleccionar el
peix convenientment i dlstingir
entre el de gran qualitat i el de
menys quantat.

P.: I contra alxo no es fa
cap accló de promocló del
nostre pelx?

R.: Sí, s'han cornencat
campanyes de promoció del
peix de la nostra costa per tal de
donar-lo aconéixer al gran con-
sumidor. Pero, com compren-

o oras, I'organització d'aquestes
campanyes és una tasca que
sobrepassa les cornpetencíes i
les possibilitats d'una confraria
concreta, com la nostra. Ésmés
(Passa a la página següenl)



DIHRI DE VILflNOVfl

(v. de l. p~ln •• nleñor)

una feina inslilucional, de la
Generalilal o altres institu-
cions. Ésciar que tots els actes
que serveixin per promocionar
el peix, com per exemple les
jornades sobre el peix blau de
la Setmana del Mar, s6n posi-
tius en aquest sentil.

P.: Quin papar juguen en
tot alxo els Intermedlarls, és
a dlr, els pelxaters?

R.: Reconee que, a vega-
des, pot sobtar que una caixa
de sardina es vengui a la Uotja .
per 200 pessete.s i després al
Mercat aquesta sardina costi
200pessetesel quilo..PerOhem
de tenir en compte que les
quantitats que es vénen al
mercat locals6n poc significati-
ves. i només suposen un 5%,
aproximadament, del total de
les captures de la flota.

P.:Apart d'alxo, exlstelxen
"'ft'ms ajuts dlrecteso crédlts

Ix Interés par fer front als
blemes flnancers deis

pescadors?
R.: LaGeneralitat i la Comu-

nitat Europea ofereixen sub-
vencions a les empreses pes-
queres per tal de modernitzar
les flotes. PerO cal dir que
aquestessubvencions s6n molt
costoses de demanar. Els tra-
mits s6n lIargs i no saps mai
quanetpodenarribarelsdiners.
Mentre la subvenci6 no arriba,
el pescador ha de fer front als
problemes ell sol.

Es provo~ quo los obres do conslrucció do la nava lIoija finalitzin 01próxim mes de julio] FIOUX

19 de juny de 1992

P.: Quina és I'estructura
laboral del sector pesquer vl-
lanovl?

R.: Cal dir que la immensa
majoria deis armadors de les
barques, práctícarnent tots, for-
men part de la tripulaci6 de les
sevesembaracions. Aquesta no
és una activitat que doni prou
per viure-hi sense treballar. Ac-
tualment, al sector pesquer de
Vilanova hi treballen unes 500

a ports molt allunyats de Vila-
nova, amb les consegüents
pérdues. Una allra de les millo-
res ha estat la construcci6 de
I'edifici per remendar les xar-
xes.

P.: Ja s'ha quedat petlt el
varador?

R.: Jo cree que no. Potser
en alguns moments puntuals,
com Setmana Santa, el vara-
dor es col.lapsa perqué els pro-

pietaris de les embarcacions
recreatives coincideixen tots
alhora en voler arreglar-les de
cara al bon temps. PerO són-
moments concrets.

P.: En relacl6 a la nova
lIotja, quan estará acabada I

. comen~ara a funcionar?
R.: Suposem que el mes

queye ja estará acabada. Ales-
hores ' caldrá esperar a la
instal.laci6 deis sistemes elec-
trónícs. que corren a cárrec de
la Contraria.Tot depén de quan
triguin lessubvencionsque hem
demanal. Elsaparells pugen 25
milions depessetes, la meitat
deis quals els pagara el Póslt.

P.: Sou consclents que
amb el trasllat de la subhasta
a la nova LlotJa es perdrá un "
deis Indrets vllanovlns més
vlsltats pel turlstes?

R.: Sí, és cert. La subhasta
[a no fíndrá I'espectacularitat
que té ara, amb totes les espe-
cies -separades en caixes. en
exposici6. Cada dia tenim mu-
ni6 d'autocars, escoles. gent
gran, etc. Les portes de la nova
lIotja, pero, no estaran tanca-
des, .

Po: Les condlclons de tre-
ball deis pascadors s6n més
dures que les d'un treballa-
dor normal?

R.: (Somriu).Objeetivament
sí. perOla gent té la imatge que
estem cadadia lIuitantambtem-
porals. Tot és acostumar-s'hi.
Jo cree que la duresa esta en la
inseguretat económica.

persones, aproximadament.
P.: Recentment, s'han

efectuat algunes mlllores a
la dársena pesquera del port
deVllanova.

R.: La primera i més impor-
tant millora ha estat la cons-
trucci6 del nou varador. Tots
sabem que aquesta era una
reivindicaci6 molt antiga deis
pescadors vilanovins, que ha-
víemd'anar avarar lesbarques
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Informe económlc, social i laboral de ractívltat pesquera '

.El sector Ilesquer de Vilanovaa exa~en
< , • :.' I

Després d'analitzar durant
elparlode 1977-1992 elspreus

, de set e~p8cies (sardina, IIU9,
pop, moll, gamba, calamar! ,
cíotsea) seleccionades'Segon~ '~,
la representatillitat en racnvl- ,,'
tat pesquera de Vilanova i
d'estudlar les captures totals I
els Ingressos par venda en uot-
ja des del 19~4 tlns ,el 1992 ,
hem arrlbat a les següents ':'~
concluslo,nll: ",.

En general, els preus de la
pasca du rant els setze anys es-
tudlats seguelxen una evolucló
erratlca amb una clara tenden-
cIa a la balxa. En la major part
deis casos, els preus en lIotja
I'any 1992sÓn Interlors (enpes-
seles constants és a dir, eer-
reglts segons I'(ndex del Cost
de Vida elaborat par l'lnstituto
Espanol de Estadlstlca) als
preus de 1977, Per a mollas es-
pécles, les cotitzacions a les
que s'arriba a la subhasta te-
nen poca nslacló amb les llels, VllanovaIIa GeltnlcamptaMlb 150embarcaclona

de I'oferta Ila demanda. HI ha
a!tres feC10rs-lnl8rmedlarls, vo-
lum de les captunss, modas de
consum, etc. que Influelxen

declslvament en el preu final de
merca!.

Durantels últlms anys (1977-

cara que amb un lleuger aug-
ment. Tot alxO ens permet atlr: .

, mar, per' una banda: que és
, eert que' esl8m assistinta un.¡ ..empobrlment progresslu, del

-v.. .seC1o~,-,els Ing~.SSOI ~etSlual '
" está? mol! nü~y"de ség~lr el

rilmede creixement general de
-reconcmta i, par suposat, el
.rltme Inflai::clonarl vlscut al '
nostre pals des'de 1977: Per

, una allra banda, també podem
. afirmar que avul no es pesca
l)1enYSque fa,setze an}Í8;'éom
dluen ela pescadoi's. Proba-
blement, pensem, el problema
esta enTexcessiu nombre de '
barques dedlcades a I'activltat
pesquera.

També hemanalltzat la
nsndlbllltat de les flotes amb,
majors Ingnsssos nslatlus dlns
del sector: arrossegament rna-
jorl anrossegament menor. Bar- ,
ea perbarca, durantun perlode

',de quatra anys (1988-1991),
hem estudlat els seus Ingnss-
lOS I hem anribat a la eencíu-
sló que 'l'actlvlÍát peliquera és
avul dla escasáament nsndlble:'
AlxO explica 'la' poca atracció'

,(P••••• la plg/na MQoMt), .
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1992)), els Ingressos del sec-
tor pesquer de Vllanóva, han
crescut poc más de I'u par cent

.»,

anual. Alhora, I ~ 'termes glo- '
ball, el nivell de captunss s'ha
mantl!lgut bB!ltant es1able en-o
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(v. de laP'glila anterior)
que exerceix la pesca local

a Catalunya sobre possibles
Inversors 1, en conseqüencla,
festructura empresarial mlni-
fundista (empreses d'una sola
barca', patrólarmador) carac-
terlstlca del sector, No s6n, al
nostre párer, raons ántropo-
lógiques lesque ens expliquen
per que no hl ha empreses
pesqueres de grans dlmen-
sions, amb dlverses barques
en actlu, sinO raons estricta,
ment económiques: slmple-
ment no és rendlble Invertir
en una barca de pesca si no
passa que I'inversor és a més
el patró I dirigeix personal-
ment la seva barca/empresa,

Oualsevol actuaci6 polfti-
cc-admlntetranvaeobre el
sector ha de tenlr en compte
aquesta sltuacl6 d'empobrl-
ment progresslu (en la nostra .
oplnló, no hem de parlar de
crlsl) que crelem, segons les
dades que hem tlngut a I'!!-
bast, qUII continuara en el fu-
tur, Pensant en aquest futur,
poi sers'haurlen d'estudlarde-
termlnades mesures pertal de
redulr les flotes 'pesqueres
amb el merior cost social,
possible.

Una altfaconclusló que po-
dem ,extreure de I'estudl eco-
nOmlcdel sector és la neces-
sitat objectlva de les Confra-
ries de Pesca, organismes
gremlals amb una amplia
tradicló histórica en la pesca

local I litoral, que per I'estruc-
tura del sector valorem 'rnolt
positivament. Flns I tot seria
desitjable que assumissin
amb major intensitat el paper
de holding (amb -caracterfs-
tiques rnoll especlalll, certa-,
ment) de les IImpreses 'pes-

, 'que~s que estan sota el seu
amb~, Les confraries haurien
d'lntervenir més-activament,
en la comerclalitzacló de' la
pesca, evitant, intermediaris I
renovant la seva 'PC)lfticade
rnercat, ,",<~,/cl':.: :"" "

.....
DADES SOCIALS' '

- -'

Fls :435 pescadors de VI-
lanova suposen una mica

- menys del tres 'per cen!.de la
poblacló activa (dades de ju-.
1101 de 1992). " ,

Per raons de tradlcló fami-
liar, encara una mica més de
la meltat deis treballadors del ,
sector 56n d'orlgen catala, la
major part nascuts a Vllano-
va o a Iocalltats properes. Els
treballadors estrangers (ma-
grebls fonamentalment) 56n
una Inllma mlnorla, menys
del 5 per cent deis Pesca-
dors, tots ells arribats durant
els últlms quatre anys, cosa-
que vol dlr que a Vllanova
encara no ha a~ibat el procés,
desenvolupat en allres ports; "
com Barcelona, de sustltucló
massiva de treballadors es-
panyols per d'altres vlnguts de
parsoe més pobres I que su-

A Vilanova 435personeleatan~cadel a la pe~Pi;,~.' ,~' ,jf; ;;.. I !'''~
. ~~ .},,;. ~ ~;t '.. . ,....,..~ "1'.;- ..~ I..,J ~\:. ,",t!,.

porten mlllor, les escasses I 'papar que Afa"protagpnIF ~ un 26_per,cenUón majots de
Inestables retribuclons pel seu ~en,,,,Js-treb8Uado~magr. 45 aflY';' . ~ -". '1

, treball I les dures, moIt;dures • ~bls. :. _ " • i; ." '!"~ ' -~"', ,;" .:;':
condlclons laborals que - : Alxl matelx"YiJanova no 'LA SlTUACl6 DE LES "
trobem als valxells de pesca: ,ha experimental' eW proces, ..FLOTES' ~,~~ 'u' ,

especlalment als dedlcats a'la d'e(1vellllJlént delaCtre,ballá:, ' ~ ; ~ ,;, ••_
pesca d'encerclament,' , :' . ,dora del-lI,ector ,deFqual.ela.1,t ,La sltuacl6de les flotes que

Aquest procés és 'ben ~ joves rugen pe¡'les'sseasses' "lntegren:eI'sectorpesquer,de
conegi.rt pels espanyols, que persPectlves 'de 1utur. Slg¡'I~" Vllanova I Ia~Geltrú (anosse-

.han Interpretat a l'Europa de flcatlvarnent. un_~7,~r' ?'otlb gamentmajor.arrossegament
més enlla deis Plrineus. en deis treballadors tenen.'25 n mellÓf,:encerclament ••pesca
els anys 50 I 50, el rnate~ anys d'edat o_rpenY,.il.M~s • (~ ala P'gJna eagOanl)

~ r:~ .tJ" h • ""\',;í
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(Ve de la piglna enterJor)
,de clo'isses, trasmall I arts

dlvers'es) la podem resumir
en els punts següents:

En general, les flotes estan
,moHenvellldes, amb abundan-
cladevalxells constru'its abans
del 1960. Alxo vol dlr males
condlcions de vida I treball a
bo~, malgrat que els vaixells
hagin passat per diverses mo-.
dernltzactons. Vol dir també
més inseguretat, iant laboral
ccrn rnarltlma. De manera
paradoxal, el nostre estudi
mostra que l'edat deis vaixells
no és un elementsignificatiu de
laseva rendibilitat: l'embarcaci6
més rendible de la flota
d'arrossegament menor té 47
anys, cosa que en termes
d'explotaci6 naviliera/pesquera
s6n molts anys, I el vaixell
d'arrossegament major que va
obtenir major~ Ingressos en el
perrode198811991 fouconstruit
faja 20 anys. Davantd'aquestes
dades podem afirmar que no hi
ha hagut par a la pesca local
cap aven~ tecníc important en.
els darrers 40 anys, ni en el
disseny de les barques, ni en
les arts de pesca, Els únics
avencos tecnics significatius
han tingut lIoc en els sistemes
de navegaci6 i de detecci6 de la
pesca.

Els Ingressos per flotes po-'
sen de manifest un cert equilibri
en relació al nombre de
tripulants, encara que amb un
avantatge apreciable per a la
néta d'arrossegament major i
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El, aven90' 18C1lolOglcs,'han limitat al, sistemas de navegaci6 i de detecci6 de la pesca

un desavantatge considerable
per a la flota d'encerclament,
calarament la flota més pobra,

"Miralpelx", de 48.3 TRB I de
propietat de la Confraria de
Pescadors, podem fer notar:

En general, els dissenys deis
vaixells, la ublcaci6 de la
maquinaria de coberta I les
condicions generals deis 1I0cs
de' traball s6n poc adequats I
s6n una de les causes de
I'altrssim rndex d'aceldentabilitat
laboral que sofreix el sector.

Algunes operaclons reallt-
zades per pescadors a bord
comporten excessius riscos per
a la seguretat I la salut deis
treballadors: maniobres a popa,
seleccl6 de I,es captures,
carregament de les caixes dins
del vaixelll fora del. vaixell, etc.

El .nlvetl de soroll que
mesurárem a bord en diferents
fases de lajomada de traball va

aportar uns resultats molts
''-' greus: el nonnal és que els

pescadors sofreixin durant més
'de',10 hores de traball un sorpll
d'intensltatsuperlor als 85dBA.
, Una dada Important, que cal

, valorar si pretenem mlllorar les
condlcions de seguretat en el
treball deis pescadors. és que
mentre que un de cada set
treballadors del sector pesquer
sofreix anualment un accidsnt
iaboral, durant 1991, noméses
va produir un acctoent marítim
en barques de pesca local a
Catalunya, accident. que, d'altra
banda, no va comportar cap
dany personal.

, ALGUNES
,CONCLUSIONS

DIARI

Tenlnt present IOt I'anterior,
creiem que s'hauria de reflexio-
nar sobre les següents mesures
per tal de millorar la situaci6
laboral de la pesca local a
Catalunya, de la qual Vilanova
n'és un exemple representatiu.

1. Posarl'accentde lagesti6
empresarial i de l'acei6 Inspec-
'tora de l'Administració sobre les
condicions de traball a bord;
escales Interiors de baixada a
la maquma o al camarot de la
tripulació; proteccions perso-
nals (guanta per a la maniobra i
per als treballs de selecci6 de
les captures, protectors auditius,
ete); cobertas antirelliscants i
(Pe••• e 11I pig1n8 eegllenl)

CONDICIONS DE
TAEBALL

Sobre les condicions de
treball a bord, d'acord amb

, I'anallsi efectuada a la barca
d'arrossegament major
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mM "¡aU ~¡¡¡: i; ,';Y«' .; ?%!1M
(P••••• la "'gln. aegOent) l'Administració amb les
lIiures d'obStacles, prioñt- Confraries de Pescadorspertal

zant claramsnt aquestes defi- que slguinels propis pescadors
ciénciessobrelescarenciasque qui, compartint els propostis de
pogués haver-hi en el material I'accióadministrativa,canalitzin
de seguretat marftima. i estenguin els programes que

2.Desenvoluparamburgen- . puguin posar-se en funciona-
cia un programa formatiu de ment, tant Inspectors com
seguretat laboral. És molt mes formatius. Seria improcedent la
necessáríapelstreballadorsdel pretensió de qualsevol pclltíca
sector la formació en seguretat que no comptés amb els propls
en el treball que en seguretat pescadors,iamblesConfraries.
marítima o la mateíxa formació "4. Moltes de ies deficiencies
sanitaria,programesformatius, en seguretat que hem detectát
aquestsdarrers, en que l'Admi-. a bord deis vaixells te una clara
nistració i les empresses estan. i táctt solució técnrca que.
desenvolupantuncostósesforc;. exigeix, en alguns casos, una
De manera. immediata seria certa inversió eccncrníca. Aixl,
necessari incorporar un ampli. per exemple, la rnecanltzacté
temarien seguretat laboral dins ·de les maniobres de popa amb
els cursos de formació pro-· la xarxa d'arrossegament, la
fesssional que s'imparteixen tmplanteclé de maquinetes
actualment per als pescadors, hldrauliques a coberta, o la
aixf com editar una Guia de instal.lació de suspensions
.Seguretat en el Treball a bord elastiques o d'altres meca-
senzilla i a I'abast deis nismes amortidors del soroll i
treballadors. Sabem que la lesvibracions.Seriaconvenient
Direcció General V de la que l'Adminlstració estudies
Comissió de les Coinunilats determinats lncentlus, per
Europeas va encarregar a un subvencions directes Vo' per
equip d'experts la preparació d'altresmecanismesindirectes,
d'un Curs de Seguretat Laboral a les inversions deis armadors
per impartiren forma de moduls que estiguin relacionades amb
adaptables a les diferents la seguretat laboral.' Per a
realitats pesqueres. Alhora, aquests incentius econemlcs
existeix un document-guia poden utilitzar-se les vles I les
realitzat conjuntament per la modalitats que ja s'estan usant
OMI, la FAO I la OIT sobre per tal d'estimular la Inversló
seguretat a bord deis vaixells productiva Ila renovacló de les
de pesca. barques.

3. Establir un ampli progra- "Aquest Informe sobre la
ma de reunions i acords de ¡¡(,ca del port de Vilanova Ila
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Es posa de manitest la necessitat de programes de formació

Geltrú recull les parts mes mentació 'facilitada per la
substancialsd'unestudi realitzat Confraria de Pescadors Ide les

. pels integrants de I'equip dades contingudes a les
Inspecmar de Barcelona (Mar- memoriesanualsdelaComissió
garita Alemany, Inspectora de de Ports de Catalunya, a mes
Treball;Joanzamora,Assessor de diversa bibliografía consul-
Tecnlc Laboral Marftlm de tada.
l'lnstitut Social de la Marina; I L'experlencla acumulada
Juan Luis Torres Hontana, durant tres anys d'lnspecclons
metge de Sanltat Marltima), el en mes de 100 valxells de pes-
jullol de 1992 I basat en les ca local de Catalunya. dlns del
següents fonts: programa Inspecmar.

Analisl d'abundant docu- • Una jomada de pesca a
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borddelvalxelld'arrossegament
Miralpeix. on pogueren obser-
var i mesurar determinats

. aspectes del treball deis
pescadors que no és possible
estudiar amb el valxelltractat.

Joan Zamora Teme "I~
lor de Seguret.1 lI.rltlm. I
Contamlnac16 I A_r T""'1c
Labor•• ··M.rftlm. Ha •• tal tina el
m_ d'abrll paaaal Caplti lI.rftlm
de VUanova.Actualmanl •• ov-
tor ProVincial de nnaltut SocIal de
la Marina. tI8rceIona..


