
 

 
 
 
 
 
 

Em complau presentar-vos aquest nou butlletí de periodicitat mensual que, d’ara 
endavant, editarem i publicarem des del Gremi de Peixaters de Catalunya, 
l’objectiu del qual és recollir i difondre les accions més importants i significatives 
que el Gremi porta a terme, així com les iniciatives i les accions que puguin ser 
rellevants en el sector comercial del peix a Catalunya. 
Desitjo, conseqüentment, donar-vos les gràcies i, al mateix temps, pregar-vos que 
poseu a l’abast dels vostres companys i dels professionals del sector aquesta 

innovadora eina de difusió. No tinc cap dubte que aquest instrument té un gran valor divulgatiu 
i que serà extraordinàriament eficaç en aquest àmbit, un sector tan ampli i viu com és el nostre. 
    Salvador Guirao i Estrada, president del Gremi de Peixaters de Catalunya. 
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Peixos Jaume ha celebrat recentment el 25è aniversari de la fundació 
de l’empresa. Han assistit a l’acte un gran nombre de convidats, entre 
amics, clients, professionals del sector, així com diversos 
representants d’institucions públiques i privades, com ara l’alcalde de 
Arenys de Munt, qui va destacar les qualitats, tan personals com 
empresarials, del nostre amic Jaume. Des de la Junta del Gremi, 
volem transmetre la nostra felicitació i els nostres desitjos d’èxit a 
aquesta nissaga, un exemple d’eficiència i d’esforç. 

VAGUES  
Els peixaters hem patit dues vagues, una de transport molt problemàtica i un altre de pescadors mes llarga i 
més difusa. 
El que hem tret de tot això han estat pèrdues econòmiques, que ningú ens tornarà, treballar amb nervis, 
amb malestar i atendre precàriament a la nostre clientela. 
Per si tot això fora poc, els mitjans no ens han ajudat gens. 
La desinformació i l’alarmisme, la noticia fàcil, ha estat campant per tot arreu. 
El que més ens ha dolgut son les informacions que es donaven des de Mercabarna, totes elles deformades, 
i amb poc respecte per les persones que estàvem treballant allà. 
Ens agradaria que la direcció  de Mercabarna, tingués en compte, per properes vegades, que deixar entrar 
als mitjans lliurament, en un lloc on s’està produint una activitat econòmica PRIVADA, pot  desfermar 
accions moltes vegades difícils d’aturar. 

PRESENTACIÓ A BARCELONA 
La Casa del Mar va ser el marc elegit  per presentar recentment la Guia de 
pràctiques correctes d’higiene per a les llotges de peix de Catalunya i activitats 
connexes. Van participar en l’acte els senyors Antoni Plasencia, director general de 
Salut Pública, Martí Sans, director general de Pesca i Afers Marítims, Eduard Mata, 
director de l’Agència de Seguretat Alimentària, Javier Llavaria, director gerent de 
l’Agència de la Salut, Conrad Casas, gerent de Salut Pública de Barcelona, i Dolors 
Rodríguez, gerent de Ports de la Generalitat. Van assistir a l’acte un gran nombre de 
representants dels sectors comercials i de la captura del nostre àmbit d’activitat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VESTIM LES PEIXATERIAS D´ETIQUETA 
Al Gremi hem posat en marxa una campanya de sensibilització respecte a 
l’etiquetatge dels preus dels productes als taulells dels mercats i dels diversos 
punts de venda. Els nostres clients agraeixen aquest tipus d’informació en el 
moment de seleccionar els productes, i és completament cert que en compren 
més quan coneixen detalls com ara la traçabilitat, l’origen o la qualitat del 
peix. Els hàbits canvien i les exigències del consumidor requereixen una 
resposta idònia per part nostra, sempre vetllant per aconseguir, tant a les 
llotges com als mercats, el peix i el marisc que més s’adeqüin a les 
necessitats dels nostres clients. Tot i que un bon etiquetatge requereix un 
esforç suplementari, des del Gremi s’aconsella aquesta pràctica perquè és 
sinònim d’un més alt grau de professionalitat, un fet que demostra que sabem 
adaptar-nos als nous temps i a les noves legislacions de l’Administració. 

GUIA DE LA GENERALITAT 
Ja s’ha editat la Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les barques de pesca, 
amb la qual la Generalitat fa un pas més en el marc del seu programa en benefici de 
la salut i de les bones pràctiques alimentàries en totes les anelles que componen la 
cadena del peix, des del pescador i el comprador de les llotges, passant pels 
transportistes, fins als professionals del mercat i dels establiments de venda al detall.  
El Departament de Pesca i Afers Marítims facilita aquestes guies en el context del 
projecte “Peix nostre, peix de qualitat”, l’objectiu del qual és que el públic 
conegui els avantatges qualitatius del nostre peix, amb la necessària garantia de 
traçabilitat dels productes fins que arriben al consumidor. 

PLATAFORMA TECNOLÒGICA  DE LA PESCA  
El Grup de Treball Tècnic de Comercialització s’ha reunit a 
Madrid per fixar, en aquesta segona convocatòria, els objectius que 
es volen aconseguir. Per això, la comissió ha creat vuit àrees de 
treball: Traçabilitat, Innovació Comercial, Tractament dels 
Subproductes, Tècniques de Conservació i Comercialització, Medi 
Ambient, Seguretat Alimentària i, per últim, Logística i Distribució.  

ASSEMBLEA ACOPES 
L’Associació Nacional de Compradors als Ports ha celebrat una 
reunió extraordinària a la qual van assistir diversos representants de 
les principals associacions de compradors radicades al litoral 
espanyol. Entre moltes altres qüestions, s’hi ha debatut els efectes 
provocats per les vagues dels pescadors i transportistes, així com 
l’estat actual de les reclamacions sobre les taxes portuàries cobrades 
indegudament. En la mateixa reunió s’ha aprovat l’enviament d’una 
nota a la Xunta i al Ministeri per sol·licitar  que s’informi al 
Departament de la Competència sobre els mètodes irregulars de 
venda que s’estan emprant al port de Celeiro.  

ASSEMBLEA DE FEDEPESCA 
L’Associació Nacional d’Associacions de Detallistes Provincials ha 
celebrat la seva assemblea anual ordinària, a la qual han assistit 
representants de les associacions de venedors detallistes de tot 
Espanya. S’hi ha debatut qüestions com l’eliminació dels residus 
alimentaris no aptes per al consum, així com el projecte de Reial 
Decret sobre el Registre Sanitari dels Aliments. Cal remarcar que a 
l’assemblea es va sol·licitar la Medalla al Mèrit Pesquer en honor 
del senyor Josep Gil, il·lustre company del nostre Gremi 



 
 
 
 
 
 

OPINIÓ, PEIX PETIT  
L’assumpte de les llotges preocupa, i molt, el Gremi. El fet de comprar en una 
llotja pública de peix garanteix que el producte adquirit compleixi els requisits pel 
que fa a les dimensions mínimes legals que ha de tenir el peix. En aquest sentit, és 
clar que no serveix com a excusa el fet que els compradors estiguin a una distància 
dels exemplars que no permet distingir la mesura exacta del producte que s’està 
subhastant; resulta molt difícil apreciar si el llucet ofertat mesura 21 cm o 17 cm. I 
els serveis d’inspecció controlen les dimensions del peix quan ja està en possessió 
del comprador. Al sector ens agradaria saber per què les inspeccions no es 
realitzen quan el peix arriba al port o, fins i tot, als mateixos vaixells. I també 

saber per què no hi ha un cap de llotja que impedeixi la seva venda, evidentment fraudulenta i il·legal. 
        El 5 d’abril del 2007 passat, l’actual director general de pesca de la Generalitat de Catalunya, el Sr. 
Martí Sanz, va fer unes declaracions al programa L’hora L, de Ràdio Girona (Cadena Ser), en les quals 
va afirmar públicament que els pescadors catalans venien dotze milions de quilos de peix il·legalment, és 
a dir, sense passar per cap llotja i sense pagar impostos.  
          Així mateix, va dir que es comprometia a resoldre 
aquesta situació tan greu en el termini d’un any, ja que, en 
tractar-se d’un peix mancat de qualsevol condició legal, 
tributària, sanitària, ni estadística, no es podia comptabilitzar 
dins el volum de la pesca realitzada a Catalunya. Ha passat 
més d’un any des  que va fer aquestes declaracions i des del 
Gremi observem que no solament no s’ha arreglat la qüestió, 
sinó que s’ha agreujat.  
       Transcorre el temps i no s’adopten mesures per eliminar 
les pràctiques il·legals com ara la pesca i la posterior venda 
del peix petit a les llotges de Catalunya que es continuen 
realitzant amb tota la impunitat, mentre que el peixater el compra a una distància visual de dos a deu 
metres de mitjana. S’està empobrint el mar i ningú hi posa remei. El que no és lògic és que, els qui tenen 
l’obligació i els mitjans per eliminar aquestes pràctiques no hi facin res i tan sols siguin els comerciants 
del peix els perseguits per unes accions que podrien ser evitades.  
       Tot això passa a Catalunya, no en un país remot i desconegut, no, està passant aquí, a casa nostra, en 
un indret on els comerciants compleixen fiscalment i sanitàriament per mantenir una xarxa de distribució 
modèlica a tot Catalunya i no ens agrada gens la permissibilitat de la qual gaudeix el sector extractiu per 
part de l’Administració, que ha d’intentar que a les llotges es vengui el peix en unes condicions legals 
respecte a  les mesures i a la cinta. Tot allò que no és faci és punible i algú hi ha de posar ordre.  

Salvador Guirao i Estrada, president del Gremi de Peixaters de Catalunya. 
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EL GREMI VISITA LES OBRES DE LA NOVA LLOTJA 
D’ARENYS DE MAR  
El Sr. Mauricio Pulido, patró major de la Comfraria de Sant Telm 
d’Arenys de Mar, ha convidat recentment els membres del Gremi a visitar 
les obres del que serà la nova llotja d’aquest important port del Maresme, 
una llotja que començarà a funcionar en breu. Durant la visita, es va 
estudiar i es va comentar la possibilitat que el sistema actual com s’ha 
situat la cinta de compra pugui generar algunes incomoditats als detallistes, 
per la qual cosa es va acordar que, mentre no se’n pugui modificar l’actual 
ubicació, s’encarregui el mateix personal de la comfraria de la recollida i 
l’apilonament de les caixes del producte que hagin adquirit els compradors. 
 

(A la imatge, els Srs. 
Mauricio Pulido, Joaquin 
Puig i, d’esquena, Jaume 
Puig en un moment de la 
visita).  

Digueu-me si aquest llucet   
mesura 17 o 21 centímetres! 



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL GREMI 
 El dia 3 de juliol passat, es va celebrar a Barcelona l’Asssemblea General Ordinària del nostre Gremi, 
amb la presidència del Sr. Salvador Guirao i Estrada, que va estar acompanyat de tota la resta la Junta 
Directiva, amb una gran presència d’agremiats. A l’Assemblea es van aprovar els comptes del 2007, així 
com els pressupostos del 2008.  
    El president va presentar la memòria de l’actuació del 
2007, així com els plans d’actuació per a aquest any, i va 
informar sobre les tasques que s’estan desenvolupant per a 
l’edició del butlletí informatiu mensual en format electrònic 
que ja és una realitat. 
    En l’apartat de precs i preguntes, es va encetar un ampli i 
interessant debat, en el qual van intervenir la majoria dels 
assistents, que van reclamar que sesol·licités a les empreses 
del Mercat del Peix de Mercabarna que no posin 
dificultats al detallista quant al lliurament d’etiquetes, 
sobretot en les compres que es fraccionen. 
 

REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA CATALANA DE 
CONSUM  
Els membres del Gremi de Peixaters de Catalunya, els Srs. Alejandro Goñi 
(vicepresident) i Josep Maria Morey (gerent)es van reunir a l’Agència 
Catalana de Consum (ACC) amb el seu director, el Sr. Jordi Anguera, 
acompanyats dels Srs. Albert Melià (subdirector general de Disciplina de 
Mercat de l’ACC) i el Sr. Albert Orts (responsable adjunt a la Direcció de 
l’ACC). 
   En aquesta reunió, es van tractar, entre moltes altres qüestions, la de la 
campanya que el nostre Gremi ha posat en marxa, el lema de la qual és “Vestim 
les peixateries d’etiqueta”, per tal de donar a conèixer als màxims responsables 
de l’ACC les seves característiques que, centralitzades en el nostre lloc web, 
permet als agremiats desacarregar les plantilles necessàries per exposar, 
juntament amb els productes en venda, la informació prescisa sobre aquests 

productes, com ara la seva traçabilitat, etc. La direcció de l’ACC ha acordat amb els responsables del 
Gremi de col·laborar en l’elaboració de 60000 d’aquests rètols per tal que el Gremi els distribueixi entre 
els membres del col·lectiu, de manera que es puguin beneficiar d’aquesta eficaç iniciativa. 
 
NÚMERO CENT DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 
És un plaer per a la Junta del Gremi felicitar Mercasa per l’edició del número 
cent de la seva revista, la coneguda capçalera Distribución y Consumo, una 
publicació d’abast nacional el contingut de la qual se centra en el producte fresc i 
en les varaides alternatives de distribució comercial que presenta. A causa del rigor 
i de la professionalitat del seu contingut, recomanem vivament als seus destinataris 
que la llegeixin. Una bona opció per als qui no la reben és accedir al seu lloc web 
(www.mercasa.es) on podran llegir-se o descarregar-se alguns articles tan 
interessants com ara el titulat ‘Precios y márgenes en la cadena de valor de los 
productos frescos: información y transparencia’, fruit de la ploma del Sr. 
Ignacio Cruz Roche 
 
 
 
 

 

FEDEPESCA ESTRENA WEB A INTERNET 
La Federació Nacional d’Associacions Provincials d’Empresaris Detallistes de Peix i Productes 
Congelats (FEDEPESCA), de la qual el nostre Gremi ocupa la Vicepresidència, acaba d’estrenar el seu 
flamant web. Sens dubte, aquest interessant portal informàtic está destinat a convertir-se en l’eina més 
important d’informació i de comunicació per a la gran família que representa el sector detallista del peix a 
Espanya. La seva adreça electrònica és www.fedepesca.org.
A través d’aquest butlletí informatiu, el Gremi vol desitjar unes bones i tranquil·les 
vacances a tots els afortunats amics que es puguin permetre uns dies d’oci i de 
descans. Amb tots ells, i als menys afortunats que continuaran "al peu del canó", ens 
retrobarem al mes de setembre, quan el butlletí del Gremi de Peixaters de Catalunya 
tornarà a la càrrega amb les energies renovades. ¡Bones vacances! 



 
 
 
 
 

 
OPINIÓ, L’ ETIQUETATGE  

El consumidor és el rei, és el qui tria si avui comprarà peix, carn, ous o 
croquetes i el qui decideix en quin format comercial els adquirirà. Hem de 
convèncer el consumidor que mengi peix i donar-li totes les facilitats perquè 
s’adreci al nostre establiment. Per aconseguir-ho, posem al seu abast aparcament 
i aire condicionat al local, desenvolupem nombroses promocions puntuals, li 
netegem i li preparem en filets el peix que li lliurem en els recipients més 
adequats dins de bosses reciclables i, si cal, li portem al seu domicili. Tot això 
ho estem assumint desde fa temps, com el fet que les noves generacions de 

consumidors estan més ben preparades i ens exigeixen una informació (frescor, traçabilitat, etc.) que per 
llei hem de posar a la seva disposició. No els decepcionem; amb tots els esforços que hem d’esmerçar per 
fidelitzar el consumidor seria ridícul no preocupar-se de col·locar les etiquetes adequades al costat del 
preu de venda dels productes. 

Al sector detallista, sembla que la qüestió de l’etiquetatge és un tema maleït i ja és ghora de 
reflexionar sobre aquest fet, sobre el que representa el dia a dia quan, estadísticament, els establiments 
especialitzats som els que tenim a la venda la major varietat de peix salvatge en un moment en què el mar 
que banya la nostra terra ens permet menjar un peix que encara es mou quan arriba als nostres 
establiments.  

Quan diem que el nostre producte és el millor i el més fresc, ja no és solament la paraula d’un 
comerciant que vol vendre (no tots els comerciants tenen la mateixa credibilitat) ja que disposem d’un 
document –l’etiqueta– que l’avala, situat al costat del peix perquè el consumidor pugui llegir-lo i no es 
quedi només amb les asseveracions del venedor. El consumidor té, per llei, el dret a conèixer tota la 
informació sobre el producte i, consegüentment, el dret a exigir.  

Salvador Guirao i Estrada, president del Gremi de Peixaters de Catalunya. 
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PER LA UNIFICACIÓ DE CAIXES A LES LLOTGES CATALANES 
Tal com es va acordar a la reunió de la Comissió de Comercialització del Consell de la 
Pesca celebrada el mes de juliol passat, s’ha constituït un grup de treball que tractarà la 
manera d’arribar a diversos acords sobre la unificació de les caixes a les llotges de peix 
de Catalunya. La primera reunió de l’esmentat grup de treball va tenir lloc el dia 16 de 
setmbre a la Direcció General de Pesca i Acció Marítima. Formen el grup de treball Pilar 
Todó Vila, per part de la DGPAM; Josep M. Morey (Gremi de Peixaters); Josep M. 
Tapia (Gremi de Majoristes); i Francesc Fàbrega i Bosch, José Mauricio Pulido Cazorro 
i Eduard Rovira Gual, representants de les confraries de Girona, Barcelona i Tarragona, 
respectivament.     

PRIMER CONGRÉS DE MAJORISTES DE PEIX A BARCELONA 
Enguany, els dies 29 i 30 d’octubre, Barcelona acollirà el I Congrés de Majoristes de 
Peix a Mercas, en el que serà la primera trobada d’aquestes característiques que se 
celebra a Espanya. Al congrés es pretén estudiar les diferents vies que permetin 
revitalitzar el sector en conjunt a partir de qüestions com el proveïment, la logística, la 
promoció i les relacions amb el sector detallista. La ministra de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí, Elena Espinosa, presidirà aquesta primera edició. En aquesta trobada els 
detallistes també jugaran un papel important. Entre les ponències de la primera jornada 
destaca la intervenció del Sr. Alejandro Goñi, vicepresident del Gremi de Peixaters de 
Catalunya. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COL·LECTIU “ELS FRESCOS”, UNA PROPOSTA PER MILLORAR LA NOSTRA PROFESSIÓ 
Una de les característiques de la nostra societat és la constància dels canvis que es produeixen amb diferents 
intensitats. Actualment, estem entrant en un període de crisi que ens afecta de manera transversal, a través 
del preu creixent del combustible o del descens del consum. Lamentablement, hi ha aspectes sobre els quals 
la nostra capacitat d’intervenció és limitada, a causa de la dedicació que requereix la nostra tasca quotidiana  
als establiments i als mercats. Tanmateix, un col·lectiu de peixaters i peixateres que s’autodenomina “Els 
frescos” en tots els sentits de la paraula (optimistes, agosarats i preocupats pel dia a dia) volen aportar el seu 
granet de sorra i contribuir a aprofitar aquesta situació de crisi actual com una oprtunitat per consolidar el 
nostre sector convençuts que és socialment imprescindible. Consegüentment, han posat en marxa una 
campanya per explicar a l’agremiat la necessitat de superar tòpics i complexos i han proposat dues línies 
d’actuació. D’una banda, animar el màxim nombre de professionals a constituir un fòrum, un punt de trobada 
a l’estil de les antigues àgores, on poder compartir reflexions, experiències i solucions que ajudin a millorar i 
a assegurar la viabilitat del nostre comerç.  
D’altra banda, aposten pel funcionament estable d’una aula de formació que sigui capaç de donar resposta a 
les necessitats de la professió: des de l’adquisició i/o la millora dels coneixements informàtics i de les 
tècniques de venda i del marxandatge fins a l’aprenentatge d’idiomes. 
“Els frescos” animen a tots els peixaters i peixateres a col·laborar i a participar en aquest important projecte 
de treball en equip.  
Fins a la fi del novembre d’aquest any els interessats poden contactar amb el Gremi a través del Sr. Carles 
Galve. 

MILLORES AL PORT DE VILANOVA 
Ports de  la Generalitat ha adjudicat el projecte per urbanitzar 
l’esplanada on es col·loquen les xarxes i millorar l’enllumenat 
públic del vial de la Ribera del Port, a Vilanova i la Geltrú. 
L’objectiu  del Departament és continuar treballant en 
l’ordenació del front portuari de Vilanova, així com en la millora 
de l’eficiència energètica en tota la zona portuària. La 
urbanització comprèn una nova pavimentació i la senyalització 
de la zona de col·locació de les xarxes, cosa que redundarà en 
una major qualitat de treball per al sector pesquer del port.  
L’actuació inclourà la construcció d’una àmplia vorera al voltant 
de la zona de xarxes per facilitar la mobilitat dels vianants, oferir 
més espai als ciutadans i integrar la façana marítima del port al 
municipi. 

FESTA 25è ANIVERSARI DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX 
Nombrosos professionals del sector, juntament amb les seves famílies, van gaudir el 
diumenge 19 d’octubre de la gran festa del 25è aniversari del Mercat Central del 
peix de Mercabarna amb la qual es va celebrar, en aquestes instal·lacions, la feliç 
onomàstica. Els actes festius i institucionals, que es van iniciar a les onze del matí, 
van finalitzar amb una gran fideuada popular. 

UN NOU MERCAT MUNICIPAL A ABRERA 
Segons informa l’ajuntament d’Abrera (Baix Llobregat) s’està enllestint la construcció d’un nou mercat 
municipal, integrat en un complex comercial que inclou un hipermercat i una zona d’aparcament amb 
capacitat per a 135 vehicles. Abrera és una població que compta amb 11.500 habitants i, a causa de 
l’estratègica ubicació del nou complex, les previsions d’èxit són molt elevades, tenint en compte la captació 
de consumidors que es preveu que arribaran d’altres municipis pròxims, com ara Olesa de Montserrat. 
Segons s’ha fet constar al Gremi, un mínim de tres parades definides com de peix i marisc estan disponibles, 
per la qual cosa convidem als possibles interessats a posar-se en contacte amb Eduard Rico Vidal (93 770 
01 02) del Departament de Promoció Econòmica de l’ajuntament d’Abrera. 



 
 
 
 
 

OPINIÓ, “ARRIBEN ELS CANVIS”  
S'ha celebrat a Barcelona el primer Mercacongrés de l'Associació de Majoristes del 
Peix (ANMAPE), on les empreses majoristes del peix que pertanyen a la xarxa de 
Mercas han analitzat i debatut el seu futur. La importància dels ponents presents a la 
iniciativa reflecteix la necessitat d'analitzar les noves situacions i els canvis que 
l'evolució que experimenta està suposant per a tot el sector comercialitzador del peix, 
tant per als majoristes compradors als ports, els majoristes dels Mercas, o la major part 
de la distribució al detall.     
El comprador és cada vegada més conscient del dret que l'assisteix en les preses de 
decisions, i això li permet no tan sols triar allò que compra, sinó on ho compra. Les 

famílies actuals compten amb un nombre menor d'integrants, i només a Catalunya convivim amb més d'un milió 
de persones provinents d'uns altres àmbits del món, amb uns altres costums alimentaris, uns altres hàbits. Ens 
hem de “posar les piles” i començar a analitzar les peculiaritats dels diferents tipus de consumidors d'ara, no tan 
sols els que passen pels nostres establiments, i, a més a més, analitzar quins costums de consum tenen els qui 
viuen al voltant dels nostres establiments i, fins i tot, les necessitats dels qui no són consumidors finals.  
Cal que adeqüem la nostra oferta a les preferències del nostre entorn.   
Els productes frescos d'alimentació -segons assenyalen tots els estudis- es compren per proximitat, una 
circumstància que, perquè que no canviï, hem d'adequar la nostra oferta a tota la gamma del producte que 
progressivament creix al mercat, com ara en forma de filets, semielaborats, gammes de plats de cocció ràpida, 
etcètera. No ens enganyem argumentant que tenim clients que fa 120 anys que ens compren: hi ha, i hi haurà, 
canvis que seran molt més ràpids que el que es triga en explicar velles històries de fidelitats comercials.  Cal que 
observem com els formats comercials anomenats de gran distribució estan canviant els taulells per murals, cosa 
que pot ser una oportunitat o una amenaça, i per això hem de tenir la ment oberta als canvis i estar preparats 
davant les possibles reaccions del consumidor.   
La peixateria del futur haurà de disposar d'alguna cosa més que d'un taulell amb glaç. Probablement, haurà 
d'incorporar murals amb fred i congelació i prestatgeries per a conserves, però aquesta serà una decisió que cada 
professional haurà de prendre per si mateix i quan cregui que és el moment adequat. 
Però, alerta, que no ens trobin desprevinguts!; recordem que a Espanya el consum mitjà de productes de la pesca 
és de 37 kg per habitant i any, però el de peix estrictament fresc és tan sols, aproximadament, de 14 kg per 
habitant l'any. Permetin-me recordar-los que els productes càrnics tenen un consum aproximat de 50 kg per  
habitant en un any...                         
                                                      Salvador Guirao, president del Gremi de Peixaters de Catalunya. 
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UN OCTUBRE DE REUNIONS AMB LES LLOTGES 
 Durant el mes d'octubre, el Gremi ha mantingut diverses reunions amb els Patrons Majors de les 

Confraries de  Vilanova (Sr. Fausto Navales), de Blanes (Sr. Eusebio Esgleas) i d'Arenys de Mar (Sr. 
Mauricio Pulido). Aquestes trobades han estat unes reunions molt importants que els agremiats reclamaven a 
la Junta amb l'objectiu d'assolir, cordialment i raonablement, acords localment puntuals d'índole diversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLANES  VILANOVA I LAGELTRU ARENYS DE MAR



25è ANIVERSARI DEL MERCAT DEL 
PEIX: JORNADA DE PORTES OBERTES  
Amb una gran afluència de públic, i perquè els 
més petits s'ho passesin d'allò més bé, 
diumenge 19 d'octubre el Mercat del Peix es va 
convertir en una festa d'atraccions inflables, 
tallers de maquillatge i obsequis com  ara 

gelats, gorres, pilotes, premis a la ruleta, etcètera. Per als més grans, cal 
remarcar els concursos d'habilitat dirigits a  majoristes i detallistes. En 
aquesta última categoria els guanyadors van ser el Sr. Miguel Valero Tous (primer premi), la Sra. Dolores 
López Martínez (segon premi) i el Sr. David Antón Gimenez (tercer premi). En la modalitat d'Empreses 
Majoristes els guanyadors van ser el Sr. Miguel Segurana, de l'empresa VISIEDO (primer premi) i el Sr. 
Joan Casals Fernández, de l'empresa LESEMAR (segon premi), mentre que el tercer premi va ser per al 
Sr. Guillermo García de l'empresa BCN. Com a colofó d'aquesta agradable jornada, es va celebrar un dinar 
popular en el qual va entusiasmar una magnífica fideuada.  

 
PRIMER MERCACONGRÉS ANMAPE: PONÈNCIES I 
CONCLUSIONS 
Després que en la inauguració del primer Mercacongrés, amb el lema “El Merca, 
la millor elecció”, el secretari general del mar i president del FROM, el Sr. 
Juan Carlos Martín Fragueiro, anunciés “importants mesures d'ajuda econòmica 
per al sector majorista del peix espanyol” va arribar el moment de presentar unes 
ponències que havien suscitat una gran expectació a causa de la importància dels 
oradors.  

En una de les primeres intervencions, el Sr. Jordi Maymó (director general de Mercabarna des del 1987 
fins al mes de març d'aquest any) va remarcar la funció pública dels mercats majoristes i el sistema 
organitzatiu dels Mercas que considera el millor per eficiència i 
responsabilitat.  
El Sr. Roger Gaspa (director d'Indústria, Comerç i Distribució de 
l'Institut Cerdà) va orientar la seva ponència cap al present i el futur de 
l'empresa majorista, tot remarcant el risc real de quedar desfasats. 
Ajustar els horaris del Mercat Central del Peix a les noves realitats 

(nous col·lectius, nous hàbits alimentaris) i la redefinició del model per al futur van 
ser algunes de les seves interessants propostes.  

Amb una gran profusió de dades relatives a les quotes de mercat i al 
consum del mercat espanyol, el Sr. Ignacio Cruz Roche, president de 
l'empresa nacional MERCASA, va advertir en la seva exposició del 
perill que una excessiva especialització del producte pugui representar 

per a les empreses majoristes. Cal recordar que la xarxa MERCASA és tot un 
exemple en l'àmbit de la distribució alimentària.  

Els nous models de consumidor van servir al Sr. José Luis Nueno (professor de l'IESE) per aportar en la 
seva ponència unes interessants reflexions sobre els reptes que presenta la nova societat del segle XXI, 
articulada, segons Nueno, a partir de tres tipus de consumidors: gent gran, immigrants i famílies joves 
amb un baix poder adquisitiu. 
El Sr. Leandro Serra Pallarés, vicepresident d'ANMAPE i 
president del Gremi de Majoristes de Barcelona, va desenvolupar 
en la seva intervenció una explicació molt acurada del funcionament 
del Mercat Central del Peix de Barcelona, al qual va situar com el 
millor mercat majorista d'Europa.  
Més que un client, el Sr. Alejandro Goñi, president de PIMEC 
Comerç vicepresident del nostre Gremi, va afirmar en la seva 
exposició que se sentia part de Mercabarna. Pel Sr. Goñi, el fenomen 
de la immigració està repercutint directament en el sector perquè ja 

forma part del sector laboral; es tracta d'un canvi social que ha detectat com a 
detallista, així com el fet que a les noves estructures familiars s'està perdent la 
memòria gustativa i, consegüentment, el gust pel peix acabat de pescar.  
Com a clausura d'un congrés que va reunir més de 200 majoristes provinents dels principals mercats 
espanyols, el Sr.Manuel Pablos Leguspín va relacionar les conclusions i les propostes concretades en 
quinze punts que suggereixen la creació d'una sèrie de comissions de treball amb majoristes, la posada en 
marxa de diversos plans d'actuació davant la crisi, la creació de la fundació Peix Salut. 

El Secretari general del mar 
i President del FROM, Juan 
Carlos Martín Fragueiro, 
durant la inauguració de l'I 
Mercacongreso 

Juan Ignacio Gandarias, 
Director d'estructures i 
mercats pesquers observa la 
signatura de l'acord entri 
Anmape i Cepesca



 

 
 
 
 

OPINIÓ, “L’IVA” 
Ja han arribat al nostre comerç els primers aiguats d’aquesta turmentosa crisi que afecta el planeta; 
jo no recordo cap temporada en què botigues i establiments fessin rebaixes tot justament abans del 
Nadal, i tampoc recordo que el nombre d’aturats al nostre país creixés amb l’alarmant rapidesa 
actual. El Govern de l’Estat, que està creant una sèrie de línies d’ajuda per a les entitats financeres, 
està demostrant paral·lelament una notòria manca de sensibilitat amb la petita empresa, una gran 
part de la qual es troba asfixiada financerament per l’absència de crèdit. Un sector tan especialitzat 
com el nostre, sense anar més lluny, tan sols podrà subsistir si no descendeix el consum del nostre 
peix, i som conscients, perquè la realitat i els costums manen, que en els moments econòmicament 
delicats el consumidor tendeix, en els seus hàbits de compra i de consum, a decantar-se pels   

productes més barats.   
En aquest sentit, cal recordar que als anomenats productes d’alimentació bàsics, com ara el pa, les farines, la llet, les 
verdures o els formatges, així com altres productes que no pateixen processos de transformació, se’ls aplica un tipus d’IVA 
reduït del 4%. De la mateixa manera succeeix amb alguns llibres, revistes i altres béns culturals. Paradoxalment, el peix no 
està catalogat com a producte alimentari bàsic i, consegüentment, suporta un tipus d’IVA superior a l’esmentat. 
Absolutament inadmissible.  
És a dir serà necessari, en aquests temps de disminució del consum com a conseqüència de la crisi generalitzada, un gest 
governamental assistit pels principals agents econòmics del país i contemplar, d’ara endavant, la reducció de l’IVA que 
afecta el peix per situa-rlo en el més lògic valor del 4%. 
Aquesta ha de ser, sense cap mena de dupte, una mesura urgent, si el que es pretén és, no només millorar la rendibiltat per 
al sector del peix, sinó garantir la continuïtat de les nostres empreses i permetre al consumidor un menor desembossament 
a l’hora de comprar els nostres preuats productes. 

Salvador Guirao, president del Gremi de Peixaters de Catalunya. 
 

REUNIÓ DE FEDEPESCA AMB EL DIRECTOR GENERAL D’ORDENACIÓ PESQUERA I EL PRESIDENT DE 
MERCASA 
Els màxims mandataris de FEDEPESCA (Gonzalo González, president; Salvador Guirao, vicepresident; Luis 
Bustos, director gerent; i M. Luisa Álvarez, adjunta a Gerència) i el gerent del 
Gremi català, José M. Morey, van mantenir durant el mes de novembre diverses 
reunions de treball amb alguns dels màxims responsables del sector i del Govern 
central. L’objectiu principal de les reunions va ser el de transmetre la inquietud i la 
incertesa que viu el nostre sector i, sobretot, la sensibilitat de les organitzacions del 
litoral. 
La jornada va començar amb una visita a la nau de peix de Mercamadrid, on es van 
establir les lògiques comparacions entre les instal·lacions i el funcionament d’aquest 
recinte amb els de Mercabarna. Un esmorzar de treball amb els responsables de 
Mercamadrid, Lorena Bermuda i Ramón Inarejos, va ser el colofó de la visita.  
Posteriorment, es va mantenir una interessant trobada amb Ignacio Gandarias, director general d’Ordenació Pesquera 
(MMARM), acompanyat d’Aurora de Blas, tècnica de Comercialització Pesquera. 

Els responsables de FEDEPESCA hi van plantejar les inquietuds del sector davant 
diversos assumptes com ara l’anunci dels majoristes de considerar la possibilitat 
de realitzar la primera venda als mercas, o sobre el suport de les administracions a 
la comercialització directa per part de les confraries, tot remarcant que no es pot 
donar suport a un sector en detriment d’un altre. La comercialització s’ha de 
portar a terme en igualtat de condicions per a tots els operadors, ja que, si no és 
així, es podrien vulnerar les lleis sobre la competitivitat. A més, a la reunió es va 
recordar que a Catalunya ha estat admesa a tràmit una denúncia davant el tribunal 
de Defensa de la Competència, per la comercialització directa que ha estat 
realitzant una confraria catalana. D’altra banda, s’hi van plantejar aspectes 
relacionats amb la comercialització que cal corregir, com ara l’etiquetatge de 

transformats, les possibles fórmules per avançar en la implantació definitiva de l’etiquetatge, etc.  
A la trobada posterior amb Ignacio Cruz Roche, president de MERCASA al qui, a més, van assistir el 

director de Comunicació, Ángel Juste, i el director d’Estructures Comercials, David Chica Marcos, es van plantejar 
qüestions com ara les possibles línies de col·laboració per tal de millorar les expectatives dels detallistes que acudeixen 
diariàment a proveir-se a la xarxa de mercas, o la influència dels mitjans de comunicació que, amb les alarmes que llancen 
sobre el preu de determinats productes, susciten la desconfiança i l’allunyament entre els consumidors. 
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OPINIÓ, UN ANY NOU I DIFERENT 
Ha passat el Nadal i ha passat el neguit amb què ens preparàvem davant les vendes de la campanya 
nadalenca, conscients en el nostre sector que aquest any hi hauria canvis significatius en els hàbits 
de compra dels consumidors. Els peixaters ens hem hagut d’adaptar a una demanda de productes 
els preus dels quals permetessin l’estalvi per tal d’optimitzar l’economia dels nostres compradors. 
La demanda de productes de preu més elevat ha disminuït. Els preats llagostins del Mediterrani 
han estat substituïts per la gamba llagostinera, els besucs per daurades, les cloïses per escopinyes i 
les angules… les angules han esdevingut un nom en el diccionari. 
Ens endinsem en un nou any, durant el qual sembla que veurem com es desenvolupa un nou 
impost “ecològic” que prepara el Govern de Catalunya, que consisteix a cobrar 20 cèntims per 

bossa de plàstic, amb l’agreujant d’haver de fer de recaptadors d’impostos, ja que en l’esborrany s’especifica la 
necessitat d’afegir en el comprovant de venda els vint cèntims per cada bossa que es lliuri. Senyors del Govern, els 
prego que, quan sigui possible, proposin unes alternatives viables i realistes: de segur que la reducció de deixalles de 
plàstic no comenta per les bosses ja que, segons diversos informes existents, les bosses tan sols representen el 0,04% 
de les deixalles que aquest material provoca, que sí que és reciclable. Aquest sector vol ajudar i participar en un món 
millor, però cal ser conseqüents amb un producte l’envasat del qual és rebutjat pel comprador a causa de l’olor i les 
restes orgàniques que s’acumulen en la bossa en què s’ha transportat el nostre preuat peix. Més sensibilitat, si us plau.  

 Salvador Guirao i Estrada, president Gremi Peixaters de Catalunya  
 

RECOMANACIONS DELS GREMIS DE PEIX I FRUITA PER A LES COMPRES DE 
NADAL 
         Per tercer any consecutiu, el tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Barcelona, Jordi William Carnes, acompanyat de la directora general de 
Mercabarna, Montserrat Gil de Bernabé, del president del Gremi de Majoristes de Peix, 
Leandro Serra, i del president del Gremi de Fruites Casimir LLorens, va presentar l’acte, en 
el qual, amb una gran afluència de mitjans, es proposen dos menús nadalencs de 13 i 15 euros 
respectivament, elaborats a base de peix i marisc, a més de fruites de temporada. El Sr. Serra 
va remarcar l’esforç que estan fent els pescadors, peixaters, majoristes i detallistes, per tal de 
reduir els marges de beneficis i, a més, va insistir a aconsellar als consumidors que cal al 
mercat a comprar sense idees preconcebudes sobre quines especies s’han d’adquirir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordí William entrega al 
guanyador, Manuel 

Acuña, el trofeu  
Anzuelo de Oro. 
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Una dieta rica en peix durant l’embaràs afavoriex el desenvolupament neurològic del nen. 
Un estudi realitzat pel Centre d’Investigació en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i per l’Institut Municipal 
d’Investigació Mèdica (IMIM-Hospital del Mar) suggereix que, durant l’etapa de l’embaràs, una dieta moderadament 
rica en peix (és a dir, menjar-ne dues o tres vegades per setmana) està associada a un posterior increment en les 
capacitats intel·lectuals dels infants. Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors encarregats del projecte van 
estudiar una cohort de 392 dones i els seus fills respectius, provinents de l‘illa de Menorca, un àrea geogràfica on es 
consumeix peix en la dieta habitual. Se’ls va demanar que contestessin un qüestionari sobre els seus hàbits alimentaris 
durant l’embaràs i poc després del naixement. Quan els nadons van complir els 4 anys d’edat, diversos psicòlegs 
especialitzats van avaluar el grau de desenvolupament neurològic dels infants mitjançant l’Escala d’Habilitats Infantils 
de McCarthy (MCSA) i, a més a més, van recollir dades sobre la seva dieta i sobre la seva activitat física. En resum, els 
resultats d’aquest estudi suggereixen que una ingesta moderada de peix, tot i que no de marisc, durant l’embaràs, 
s’associa a una millora del desenvolupament intel·lectual de la descendència. A partir d’aquest treball, els autors 
recomanen que l’estudi s’estengui a altres poblacions on s’observa un elevat consum de peix en la dieta per confirmar els 
resultats obtinguts. 
Ampliar detalls de la noticia a http://www.imim.es/noticias/view.php?ID=93  



 
EL GREMI PARTICIPA EN  UNA CAMPANYA MEDIAMBIENTAL   
Fedepesca, amb la col·laboració del FROM (Ministeri de Medi Ambient, 
Medi Rural i Marí) i del Fons Europeu de la Pesca, ha desenvolupat el 
projecte “Fedepesca sostenible”. Aquest projecte té com a principal objectiu el 
reforçament de la preparació i de la imatge del comerç tradicional com a canal 
de venda modern i dinàmic, una opció per portar a terme una compra de qualitat 
adaptada a les necessitats del client i, a més, de la imprescindible conscienciació 
mediambiental del sector. 
La posada en marxa de la campanya a Catalunya ha inclòs la distribució de 
45.000 bosses biodegradables fabricades a partir de fècula de patata que el 
Gremi ha distribuït entre els agremiats i que han estat lliurades en les 
compres dels nostres clients. 
 

GUIA DE LES PRÀCTIQUES CORRECTES D’HIGIENE PER A PEIXATERIES 
El Gremi està ultimant l’edició de la Guia de les pràctiques correctes d’higiene a les 
peixateries, que es presentarà i es distribuirà en el sector durant els primers dies del mes de 
febrer. La Guia de les pràctiques correctes d’higiene a les peixateries, que ha estat elaborada 
des del Gremi de Peixaters de Catalunya amb la col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i les associacions de municipis de 
Catalunya, ha comptat amb la participació de diversos detallistes. Aquesta guia ha estat 
reconeguda oficialment per les autoritats sanitaries de Catalunya, de manera que també serà el 
document de referència per a les persones que realitzen els controls oficials. És a dir, els criteris 
sobre allò que hem de complir són els que recull aquesta guia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPORAL DE LLEVANT  
A l’acabament del dia de Nadal es va desfermar un violent temporal de llevant, la 
magnitud del qual no es recordava en els últims 50 anys, que va afectar amb especial 
virulència la zona nord de Catalunya, on van morir tres persones, per la qual cosa 
ens unim al dolor de les famílies per aquestes pèrdues irreparables. Des de 
Barcelona fins a Portbou van resultar afectat ports, confraries i embarcacions, i es 
van arruinar economies i esforços familiars de molts homes i dones de la mar; el 
Gremi  de Peixaters de Catalunya manifesta el seu suport i el seu dolor als 
afectats per les devastadores conseqüències del tràgic temporal. 
 

Els submarinistes rescaten les 
xarxes del fons del port. 

Blanes inicia els treballs de neteja després del devastador temporal 

 LES XIFRES DEL PEIX EN L’ALIMENTACIÓ ESPANYOLA EL 2008 
El peix fresc que es consumeix a la llar s’adquireix majoritariament en botigues especialitzades (49,3%), seguides a 
llarga distància pels supermercats, amb el 36,1%, i els hipermercats, amb una quota de l’11,4%. Pel que fa al marisc 
fresc, les quotes són del 42,6% per a les botigues especialitzades i del 39,4% per a les compres realitzades en 
supermercats. 
Hostalers i restauradors adquireixen el 52,1% dels peix fresc als distribuïdors comercials, el 22,4% als majoristes i 
el 19,9% als detallistes, mentre que els supermercats i els hipermercats tan sols assoleixen unes xifres pròximes al 
2,6% i al 1,6%,  respectivament. Pel que fa al marisc fresc, en compren el 55,1% als distribuïdors, el 21,4% als 
majoristes i el 13% a les botigues tradicionals. Tal com succeeix en el cas del peix, els supermercats i els 
hipermercats tan sols assoleixen unes quotes pròximes al 2,3% i al 0,7%, respectivament.   

TROBADA DEL COL·LECTIU  “ELS FRESCOS” 
Recordem als nostres agremiats que hi ha una proposta per participar en l’elaboració d’un fòrum de reflexió sobre el 
nostre sector, tal com vam anunciar en un butlletí anterior. L’objectiu d’aquest col·lectiu és avançar en les maneres per 
millorar els resultats de les nostres activitats comercials. Ens sembla necessari fer una crida en dos sentits: d’una banda, 
recordar aquesta proposta de nou per part de la Junta del Gremi i, en segon lloc, remarcar que serem tan insistents com 
calgui per convèncer al major nombre de peixaters de com resultarà de positiva i necessària aquesta activitat per tal de 
millorar els coneixements i les condicions de present i de futur de la nostra apassionant professió.  



 

 

 

 
 
 
 

Opinió, Llei de Pesca i Acció Marítima  
Al Parlament de Catalunya s'està tramitant la Llei de Pesca i Acció Marítima, a la qual els partits de 
l'oposició van presentar en el seu moment diverses esmenes a la totalitat. Durant el procés 
d'informació pública, tant la Federació de Comerciants de Peix de Catalunya com el Gremi de 
Peixaters hi van proposar diverses modificacions i, tot i que una petita part d'aquests canvis van ser 
recollits en el text, en conjunt és una proposta de llei que no entusiasma els profesionals del sector, 
que se senten preocupats per la manca de definició que també presentava la Llei de Confraries a 
causa de l'ambigüitat amb què al preàmbul i a l'article 5è tracten la participació dels empresaris de 

la pesca pel que fa a la comercialització més enllà de la primera venda. La realitat mana, i són entitats com les que creen 
empreses comercialitzadores amb el 100 per 100 de titularitat de la Confraria que, no tan sols venen el peix dels confrares, 
sinó que compren i venen peix i marisc d'altres latituds. Aquesta funció pròpia del sector comercial, que juga amb el risc de 
guanys i pèrdues i el risc del capital, ara és compartida per diverses entitats que reben una sèrie de partides econòmiques 
dels pressupostos públics. Però, què succeeix quan hi ha pèrdues?.                                                                                                                         
Salvador Guirao i Estrada, President del Gremi de Peixaters 

 
El Gremi presenta la Guia de pràctiques correctes d'higiene a les 
peixateries 
Al local social del Gremi es va presentar al sector la Guia de pràctiques correctes 
d'higiene a les peixateries, un acte en què van participar la Sra. Gloria Cugat, 
subdirectora de l'Agència Catalana de Salut Alimentària, el Sr. Juan Alfons Albo, 
la Sra. Pilar Todó, del Departament de Pesca, i Ana Jacas, autora de la guia. A 
causa de la laboriosa preparació que ha implicat, aquesta obra és un document de 
treball essencial per al sector detallista de la peixateria. Cal remarcar d'aquesta guia un 
llenguatge senzill que s'allunya de l'ús d'expressions tècniques que poguessin resultar 
de difícil comprensió per al sector, ja que aquesta eina ha estat pensada per ser un 

referent per a les peixateries i per al sector 
sanitari quant als seus controls al sector. 
Uns quants dies després va tenir lloc el 
segon acte de presentació de la guia al 
Novohotel de la ciutat de Girona, on la 
gran quantitat de preguntes dels 
professionals del sector van ser ateses per 
la Sra. Jacas i el Sr. Juan Alfons. A més, 
cal destacar-ne la incorporació d'una sèrie 
de propostes pràctiques de model de 
documents per estar al dia amb els registres 
necessaris que ens seran demandats en els controls de les autoritats sanitàries. Per 
facilitar l'aplicació pràctica de la guia o 
resoldre els dubtes que es puguin presentar 
en l'elaboració d'alguns dels registres que es 
descriuen, l'Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària i el Gremi han 
acordat posar a disposició dels 
professionales de les peixateries un número 
de telèfon  on seran atesos per un veterinari 
que els aconsellarà i es desplaçarà on calgui 
si és necessari. El Gremi està repartint la 

guia a través dels delegats gremials a les 
llotges i als locals de Mercabarna i del        
carrer de Muntaner. 

C. Muntaner, 81 – 08011 Barcelona.  Tel. 93.323.64.12.  

e-mail gremipeix@logiccontrol.es             www.gremipeixaters.com  
      Enero -  febrero  2009, núm. 7 

GREMI DE PEIXATERS DE CATALUNYA 

 Salvador Guirao, Gloria Cugat, Ana Jacas  

       Gloria Cugat, Ana Jacas, Pilar Todó 

                     Gloria Cugat          

                          Ana Jacas Juan Alfons Albo y Ana Jacas en Girona 

mailto:gremipeix@logiccontrol.es�
http://www.gremipeixaters.com/�


 
El Gremi  es reuneix amb la direcció de Mercabarna 
Hi ha hagut una reunió de la Junta Directiva del Gremi amb la Sra. Montserrat Gil de Bernabe, directora general de 
Mercabarna, que ha estat acompanyada dels Srs. Joaquín Ros i Daniel Martinez, subdirector general i cap del Mercat del 
Peix, respectivament. En la reunió, que es va desenvolupar en un clima de cordialitat, el Gremi va recordar a la Sra. Gil de 
Bernabe aquells temes que històricament no han estat atesos pels seus antecessors, com ara el pagament d'entrada dels 
vehicles o la diferència en les tarifes anuals entre sectors, unes qüestions que, el nostre sector considera pròpies d'un tracte 
discriminatori. La conversa es va centrar en la situació que travessa el sector dins el moment de crisi actual; tot mostrant un 
gran interès envers les qüestions de la formació i les actuacions de millora de la imatge del sector en la societat, així com en 
la possibilitat que la immigració pugui accedir a un lloc de treball i que, amb el pas del temps, es pugui professionalitzar com 
a comerciants de peix. 

 
Grup de treball per a la unificació de caixes a Catalunya  
Els membres del grup de treball que es va crear al Departament de Pesca de Generalitat, 
en el qual hi ha el Gremi, es van reunir a la Llotja d'Arenys Mar, on, gràcies a la 
col·laboració de la confraria, dels pescadors i dels comerciants es va provar un innovador 
envàs reciclable elaborat a base de closca d'arròs i pols de marbre. Actualment s'estan 
lliurant a tota la cadena que va intervenir en el procés diversos documents molt elaborats per 
tal de definir el grau d'acceptació de la caixa en tot el recorregut que realitza, des de 
l'embarcació fins a la llotja i des del transport fins a la seva utilització en el punt de venda.    

 
 
 
 
 
 

 

 

Reunió d'ACOPES (Agrupació Nacional de Compradors de 
Productes Pesquers als Ports) 
Recentment s'ha celebrat una reunió de treball d'ACOPES a Madrid, on 
també han assistit els representants de les federacions d'Andalusia, 
Astúries, Cantàbria, País Basc, Alacant i Galícia. El seu secretari general, 
el Sr. Luis Álvarez de Diego, hi ha presentat un informe sobre la 
política informativa que s'està desenvolupant a Galícia sobre els preus 

en primera venda.. D'altra banda, s'hi ha presentat el web de l'agrupació ( http://www.acopes.es/) , i s'hi ha 
obert el procés electoral per a la renovació de càrrecs de l'entitat, l'elecció dels quals tindrà lloc durant la 
pròxima reunió del mes de maig a Alacant. Cal recordar que la Federació de Comerciants de Peix de 
Catalunya, de la qual forma part el Gremi, és vicepresidenta d'ACOPES. 

La Confraria de Palamós aspira a la marca de qualitat “Gamba de Palamós” 
El gerent del Gremi, el Sr. José Maria Morey, va acudir a una reunió convocada pel Patró Majorde la Confraria de Palamós, 
a la qual també van assistir els compradors habituals de la llotja. A la reunió es van tractar detalladament diverses qüestions 
relacionades amb les tasques que s'estan realitzant per concretar els requisits que seran necessaris perquè tant els 
establiments de peix com els de l'hostaleria puguin gaudir de la marca “Gamba de Palamós” als seus negocis. A més, s'hi va 
informar que tan sols podran lluir aquesta marca les empreses i els establiments adherits que compleixein les pautes que ha 
de reunir un producte de qualitat. 
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Opinió. La Llei de pesca catalana 
Preocupació  al Gremi  per  la  proposició  de  llei  que  està  en  procés  de  debat  i  proposada  a  la 
Comissió  d’Agricultura  i  Pesca  del  Parlament  de  Catalunya.  La  legislació  europea  ja  va  crear 
temps enrere  la directiva 104, que  interpreta una presumible harmonització dels mercats de  la 
pesca  tot  apostant  per  un model  basat  en  les Organitzacions  de  Productors  que  ha  de  servir 
perquè  tots  els  productors  d’Europa  tinguin  les  mateixes  oportunitats  d’intervenció  en  els 
mercats. Aquesta directiva no només afavoreix un marc d’igualtat en la presència del pescador en 
el conjunt europeu, sinó que proporciona al col∙lectiu una relació extraordinària d’ajudes per a la 
comercialització. Però a Catalunya, a partir d’un redactat  impropi  i opac quant a  l’ actuació, es 
proposa  que  les  confraries  siguin  entitats  comercialitzadores;  es  pretén  igualar‐les  amb  les 

organitzacions de productors  en  les  seves  intervencions  als mercats.  És que ningú  es pregunta qui  està pagant  les 
pèrdues generades per les confraries que estan comercialitzant?. És que ningú realitzarà d’una vegada un estudi de la 
situació de les empreses comercials del sector terciari del peix i la repercussió de l’atur i la pèrdua de patrimoni que 
afecta  aquestes  empreses,  concretament  a  la província de  Tarragona?.  Si  el que  es proposa  servís per  a  la millora 
econòmica dels productors, ho podría entendre; però el sector sap que les pèrdues que están patint les confraries que 
comercialitzen són assumides per la Generalitat. Si no vaig errat i això és així, com a comerciant he de recordar que visc 
immers en una crisi la magnitud de la qual supera la de les que recordo, i he de demanar al Govern que em representa 
que  reflexioni  i  que  recordi  que  si  algú  vol  ser  comerciant  ha  d’atendre  a  les  seves  inversions,  a  les  seves 
responsabilitats fiscals i jurídiques, ha de controlar què entra dins el capítol de pèrdues i guanys i no ha d’oblidar que el 
personal al sector terciari té un règim“general” dins la seguretat social. Tot això es podria entendre com una enrabiada 
si no  fos perquè en molts altres  llocs els armadors organitzen cooperatives, empreses mercantils, organitzacions de 
productors, etc., però no utilitzen entitats que són patrimoni dels empleats del mar per comprar i vendre: això ho fem 
nosaltres tot arriscant el nostre patrimoni.                                                 

                                                                     Salvador Guirao i Estrada, president del Gremi de Peixaters de Catalunya  

    El Gremi al Parlament de Catalunya 
El 13 de març passat, el Gremi va ser convidat a exposar el 
seu punt de vista sobre la Llei de pesca que els ponents dels 
diferents  grups  parlamentaris  adscrits  a  la  Comissió 
d’Agricultura i Pesca estan debatent al Parlament per al seu 
redactat  final. El Gremi va  rebre un  tracte exquisit  tant per 
part del president de  la Comissió,  l’Honorable Senyor Josep 
Grau,  com  per  part  de  tots  i  cadascun  dels  diputats 
assistents,  els  senyors  Joan  Morell i Banet  Maimi  (CIU), 

Joaquim Josep Paladella (PSC), Miquel Carrillo (ERC), Rafel Luna (PP) i Francesc Pané (ICV). El Gremi va centrar el seu 
punt de  vista  sobre  la  llei en dues qüestions principals: d’una banda,  la  comercialització per part de  les  confraries  i, 
d’altra banda, el model de  sancions,  sobre el qual vam aportar un  redactat que es va  lliurar a  cadscun dels diputats 
assistents. També hi van participar  la  senyora Montserrat Gil de Bernabé, en nom de Mercabarna,  i el  senyor  Josep 
Duran, per part de la Federació de Comerciants de Peix de Catalunya. Les intervencions al Parlament són gravades en 
vídeo i es poden veure a Canal Parlament (vegeu la página   web):        
http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/IE0406/IE040603?p_cp1=330715&p_cp2=tot&p_cp3=12&p_cp22=cerca   

Els representants de les confraries i dels sindicats UGT i CCOO van acudir al Parlament el dia 26 de febrer.   
Les seves intervencions poden ser seleccionades al Canal Parlament (vegeu la página web):   
http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/IE0406/IE040603?p_cp1=318464&p_cp2=&p_cp3=0&p_cp22=cerca  
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El Gremi participa en la concentració de PIMES davant el Congrés dels Diputats 
Va  ser  el  26  de març  passat  a Madrid,  davant  el  Congrés  dels  Diputats,  que  es  van  reunir 
representants de més de 1.300.000 PIMES de  l’Estat.  Juntament amb diversos delegats de  les 
cambres de  comerç  catalanes  i de  la  resta del país, associacions,  confederacions  i  fins a 900 
entitats de  tota  la geografia nacional, en aquesta  convocatòria, que va gaudir d’un èxit  sense 
precedents, hi va haver una representació del Gremi. Una vegada aconseguit l’objectiu de lliurar 
als representants dels grups parlamentaris un document on es plantegen  les propostes urgents 
de les PIMES, ara s’espera la sensibilitat del Govern respecte a l’opinió i el pensament expressats 
en  l’escrit  aprovat  per  una  parcel∙la  tan  important  del  sector  econòmic  i  laboral  de  l’Estat.  El 
contingut  de  les  propostes  lliurades  als  representants  de  totes  les  forces  polítiques  amb 
representació  parlamentària,  així  com  les  fotografies  de  la  concentració  i moltes  altres  dades 
d’interès, es poden veure a: concentraciomadrid.pimec.es 

 

El diputat Miquel Carrillo visita el Gremi 
La  visita del  señor Carrillo, diputat del Parlament de Catalunya,  a  la  seu del Gremi  va 
esdevenir una  sessió de  treball  a  causa del  seu  interés  a  conèixer  tot  allò  que des del 
sector comercial es pot relacionar amb el sector extractiu. El senyor Carrillo va conèixer la 
nostra opinió sobre la proposta de la Llei de pesca que s’està tramitant i sobre la situació 
actual  de  la  comercialització  i  de  la  primera  venda  de  la  pesca,  tant  a  Espanya  com  a 
Europa. En  la seva  intervenció a  la seu del Gremi, va assenyalar que aquesta és una  llei 
que els pescadors no han demanat però que, en funció de les singularitats que concorren 
en  el  sector  i  que  actualmente  està  coneixent,  la  nova  llei  es  definirà  de manera  que 
reflecteixi els punts de vista de tots els afectats. 

El Gremi es reuneix amb el patró major de la Federació de Confraries de  Girona 
El Sr. Antoni Abad, que es al mateix temps Patró Major de  la Confraria 
de Roses i President de Pescadores de Roses S.L.V., acompanyat pel Sr. 
Antonio Falcó, membre de la Junta de la Confraria, varen mantenir una 
reunió  de  treball  amb  el Vicepresident del Gremi  Sr. Macià Roca,  que 
estava  acompanyat  pel  Gerent  Sr.  Josep Ma. Morey  i  pel  Sr.  Ambrosio 
Martínez. Desprès de felicitar al Sr. Abad pels seus recents nomenaments, 
varem passar a fer un repàs del conjunt de les situacions diàries en les que 
es  desenvolupa  la  venda,  acordant  establir  una  relació  de  diàleg  per  a  la 
millor dels sectors. 
Reunió de treball amb el diputat Rafel Luna 

El senyor Rafel Luna és un veterà al Parlament de Catalunya en qüestions de 

pesca,  ja  queja  va  participar  en  l’elaboració  de  la  Llei  de  confraries  de 

Catalunya.  La  seva  inquietud  respecte  a  la problemàtica del nostre  sector 

l’ha portat recentment a presentar i a defensar una proposició per reduir la 

taxa G‐4 al 50%, una proposta que s’ha perdut a causa dels vots en contra 

dels partit de  la  coalició  de Govern.  En nom del  Partit  Popular,  el  senyor 

Luna  és  un  dels  diputats  que  més  propostes  defensa  en  qüestions 

relacionades amb el sector pesquer. El Gremi va anar al Parlament per  tal 

de mantenir una reunió de treball amb tan  il∙lustre diputat per comentar  la 

proposta  de  la  Llei  de  pesca  que,  com  se  sap,  està  debatint  la  Comissió 

d’Agricultura i Pesca del Parlament. A causa dels seu interès pels temes que vam sugerir en aquesta sessió de treball, es va 

convocar una segona reunió a  la seu del Gremi, on vam poder  lliurar‐li una àmplia documentació sobre totes  les qüestions 

que es van tractar en la primera reunió. En aquest sentit, cal remarcar que un dels molts temes que més van atraure la seva 

atenció va ser el  relatiu al cobrament habitual que ens  repercuteixen  les confraries en  les  factures de compra a  la  llotja, 

(entre un 0,75 i un 2 %) per uns serveis que no están definits. 



 

 

 

 

 

 
Opinió. Volen canviar les regles de joc 
La proposició de la Llei de Pesca i Afers Marítims no deixa de ser una continuació dels fenòmens 
Giropesca, Compestar, Pescaràpita i, per últim, Pòsit de Blanes. Unes iniciatives errònies que, amb 
el beneplàcit del Departament de Pesca de la Generalitat de Catalunya, les confraries van posar en 
pràctica. Ara, tot completant el cúmul de despropòsits que van comportar aquells errors, proposen 
una llei que pot caure sobre el sector comercialitzador com van caure les tones de formigó sobre 
Txernòbil. Tot va quedar tapat i ben tapat, com es pretén aquí i ara.  
El sector comercialitzador ha de reaccionar i actuar davant aquesta llei. Hi ha l’esforç de cents i 
cents de famílies que, després d’anys i de treball, van apostar per crear una empresa per tal 
d’aconseguir independència laboral a costa d’assumir un alt risc econòmic. Sembla que unes 

quantes persones, emparades en entitats sense ànim de lucre que reben subvencions, beneficis fiscals, tota classe de 
protecció i garanties financeres, volen desbaratar la feina de molts anys d’esforç d’aquestes famílies en una compètencia 
absolutament desigual. Per això, estic segur que no estranyarà a ningú que, d’entrada, el Gremi sol·liciti dictàmens jurídics 
a catedràtics especialitzats i comenci per recórrer davant el Tribunal Contenciós Administratiu la resolució del Tribunal de 
la Competència de Catalunya, relativa a la Confraria de Tarragona i a l’empresa Compestar. 

Salvador Guirao i Estrada, Presidente del Gremi de Peixaters de Catalunya  

 
La directora general de Comerç visita el Gremi 
La visita de la Sra. Gemma Puig al Gremi va permetre que la Junta la 
pogués informar sobre les qüestions que actualment preocupen el 
sector, com ara el projecte de la Llei de Pesca i Afers Marítims. La Sra. 
Puig va reunir una gran quantitat d’informació sobre les tasques de la 
Comissió per a la reducció de les bosses de plàstic, així com nombroses 
dades sobre la falta de coneixement per part del sector 
comercialitzador de peix a Catalunya respecte a la realitat actual, un fet 
que es podria resoldre amb l’elaboració d’un llibre blanc del sector 
comercialitzador de peix a Catalunya. La Junta li va agrair la deferència i 
el tracte que el Gremi rep de tot el seu departament en les tramitacions 
dels expedients d’ajuda del sector que canalitzem a través dels 
programes del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya.   

 
 
Ponents de la Llei de Pesca mantenen reunions de treball amb el Gremi 
El Gremi continua mantenint reunions de treball amb la totalitat dels ponents de la Llei de Pesca i Afers 
Marítims que actualment s’està tramitant al Parlament de Catalunya, als qui agraïm les seves atencions. A 
tots ells, el Gremi els lliura un complet paquet informatiu sobre la legislació, tant de les autonomies 
espanyoles com d’Europa, a més dels esborranys i els continguts de la nova legislació europea, una 

legislació que podria 
fer trontollar tot 
allò relacionat amb 
la comercialització per part de les 
confraries previst en el projecte de 
llei que s’està debatent. Aquesta 
situació ens ha portat a lliurar 
propostes de redactat dels diferents 
articles del projecte de llei que 
considerem perjudicials per al sector 
que representem.   
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FEDEPESCA va celebrar la seva 37a Assemblea General a la ciutat de Valladolid.  
Quaranta-vuit representants de l’àmbit del comerç minorista de productes de la pesca i 
congelats, provinents de deu comunitats autònomes i de setze de les organitzacions integrades 
a FEDEPESCA, es van reunir a Valladolid per analitzar la situació del sector en l’entorn actual de 
crisi generalitzada. Els detallistes especialitzats segueixen gaudint de la confiança dels 
consumidors, de manera que el consum a les llars es manté més o menys estable pel que fa al 
nombre de quilos, tot i que han canviat alguns hàbits quant a les espècies que es consumeixen 
a diari i a les preferències habituals durant el cap de setmana. 
Una de les mesures proposades (ja sol·licitada pels detallistes de productes de la pesca i de 
l’aqüicultura) és la reducció de l’IVA al 4% per a aquest tipus d’aliments, ja que es considera 
que és discriminatori no tractar-los com a productes de primera necessitat, igual que el pa, el 
formatge i d’altres. Des de FEDEPESCA es considera que aquesta mesura incentivaria en gran 
manera el consum en un moment especialment difícil per al sector pesquer. 
En el transcurs de l’Assemblea es van abordar tots els temes que preocupen especialment els 
minoristes espanyols, com ara el de la comercialització directa que estan realitzant les 
confraries, la futura modificació de la Llei de Pesca i les dificultats per al compliment del 
reglament europeu 1774/2002 sobre el tractament dels subproductes d’origen animal no 
aptes per al consum humà.  
D’altra banda, es va analitzar en profunditat la manera de millorar la comercialització dels 
productes pesquers i de l’aqüicultura, tot remarcant la necessitat de millorar la col·laboració 
entre les baules de la cadena pesquera i l’obligació d’impulsar definitivament l’etiquetatge de 
manera que de nou es va fa fer palès el compromís dels minoristes en la lluita contra la 
comercialització d’immadurs i la cerca de la qualitat i de la seguretat alimentària.  
Durant aquesta Assemblea es va presentar la campanya d’aposta per la Qualitat i la 
Sostenibilitat FEDEPESCA 2009, que es desenvolupa amb el 
suport del FROM i del Fons Europeu de la Pesca ( Unió Europea) 
sota la declaració “Invertim en la pesca sostenible”, i que 
permetrà realitzar diverses jornades informatives als detallistes 
de diferents comunitats sobre sostenibilitat i consum responsable 
i sobre els beneficis nutricionals dels productes de la pesca. A 
més a més, aquesta iniciativa comptarà amb un gabinet 

d’assessorament en temes de medi ambient i sostenibilitat. D’altra banda, dins d’aquesta campanya es 
desenvoluparà un programa informàtic que permetrà millorar la gestió de la qualitat en el sector 
detallista. 
L’Assemblea va ser inaugurada per la presidenta de Copemar, Sra. Visitación Nicolás, el president de 
FEDEPESCA, Gonzalo González, el president de FECOSVA, Javier Labarga, i l’alcalde de Valladolid, Fco. 
Javier León de la Riva.   
A la clausura, el Sr. Ignacio Gandarias, director general d’Ordenació Pesquera (Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí) va explicar 
les seves polítiques de suport a aquest sector empresarial i va manifestar els seu compromís de seguir col·laborant amb FEDEPESCA com 
s’ha fet fins ara per tal d’analitzar els reptes del sector. A més a més, va insistir en la necessitat d’informar el consumidor a través de 
l’etiquetatge, apostant per la traçabilitat i la qualitat. Es van incorporar a la reunió el director general de Política Comercial del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, Ángel Allué, i el Sr. Alejandro Goñi, vicepresident del Gremi de Peixaters de Catalunya i 
president de Pimec Comerç, que havien passat el matí a Madrid estudiant la Llei de Comerç.  
FEDEPESCA, fundada l’any 1978, representa actualment 11.000 empreses detallistes.  
 

Jornada sobre l’envasat i la transformació dels productes del mar. 
A les magnífiques instal·lacions de l’IRTA i CENTA, que estan situades a Monells (Baix Empordà), i després de la 
benvinguda als assistents i la inauguració de la jornada, que va estar a càrrec dels Srs. Josep M. Monfort, director 
general de l’IRTA, i el Sr. Martí Sans, director general de Pesca, el Sr. Aleix Serrat, responsable de Pesca de Girona, va 
informar als assistents dels antecedents i la justificació de la jornada. El Sr. Marc Permanyer va presentar la 
ponència “Noves formes d’envasat i distribució comercial dels productes de la pesca”. D’altra banda, la Sra. Elsa 
Lloret va presentar els treballs que es desenvolupen en el projecte “Conservació de la gamba de Palamós en 
atmosfera modificada”, mentre que el Sr. Pere Duran va informar sobre els treballs de la primera fase del projecte 
“Noves formes d’envasat i transformació de la sardina”.  
A continuació, va tenir lloc una visita guiada a les magnifiques instal·lacions, la qual cosa ens va permetre veure in 
situ les proves que s’efectuen amb atmosfera modificada i els seus resultats en la sardina. A més a més, vam veure 
com a través d’un procediment a base d’aigua a alta pressió es preparen ostrons i cabra de mar que queden cuinats i llestos perquè en 
atmosfera modificada puguin tenir una vida útil com a aliment durant més de deu dies. L’acte es va tancar amb una degustació dels 
productes que allà són satisfactòriament tractats. 

 

  
 

Salvador Guirao, vicepresident de FEDEPESCA, 
Gonzalo González , president de FEDEPESCA, i  
Ignacio Gandarias, director general d’Ordenació 
Pesquera. 
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Copemar. 
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 Opinió; L’AMIC MANEL 
L’altre dia vaig coincidir amb el meu amic Manel, sí, aquell que sovint esmorza a Mercabarna 
amb mi. La veritat és que ara feia uns quants mesos que no hi coincidíem, potser per les 
diferències d’horaris o a causa dels problemes de la feina; certament, ens va alegrar molt el fet 
de poder tornar a menjar-nos plegats un bon plat de bacallà a la llauna envoltat d’unes 
mongetes del ganxet exquisides, un esmorzar extraordinari que, acompanyat dels sempre savis 
comentaris de Manel, fa de l’àpat un moment gratificant. Com sempre, Manel es queixava de la 
situació actual, dels polítics, de la crisi, de la caiguda de les vendes… en definitiva, els temes de 
sempre. Tanmateix, estava més animat que altres vegades i, coneixent-lo, em va estranyar. 
Després del cafè, es va queixar perquè no es podia fumar un cigar petit, ja que al Mercat del Peix 
està prohibit fumar, fins i tot al bar, i em va dir: “Àlex, ja no em veuràs més”. Aquesta sentència 
em va deixar glaçat. Immediatament, vaig pensar en una malaltia terrible, de ràpida progressió; 

ell se’n va adonar i, tot seguit, em va aclarir les seves paraules: “No pensis en res de terrible, al contrari: em jubilo i me’n 
vaig a viure a Vinaròs”. Després em va parlar de la caseta que tenia a la platja, de les ganes que tenia de passar l’estona a 
la vora del mar pescant… en definitiva, que tenia un comprador equatorià que es quedava les seves parades de peix i que 
aprofitaria l’oportunitat per liquidar un negoci que, segons ell, cada vegada li resultava més difícil de tenir al dia per culpa 
de la paperassa que implica comprar i vendre peix, i que els anys de salut que Déu volgués atorgar-li intentaria passar-los 
amb tranquil·litat al costat de la seva dona. 
Quan va marxar, la sensació agredolça que em va quedar em va espatllar una mica el magnífic esmorzar: d’una banda, 
estava content de veure Manel feliç; d’altra banda, les reflexions que em vaig fer a mi mateix van fer que trontollessin una 
mica les meves idees sobre el futur… I si estic equivocat? 

Alejandro Goñi, vicepresident del Gremi de Peixaters de Catalunya i president de PIMEC Comerç  

 
Assemblea general ordinària del Gremi de Peixaters de Catalunya.   
L’assemblea general d’aquest any es va celebrar amb un sensible augment del nombre 
d’assistents respecte a l’anterior. El nostre president, el Sr. Salvador Guirao, va 
presentar-hi la memòria de gestió de l’últim any, així com el balanç del mateix període, a 
més del pressupost de l’any corrent, essent tot això aprovat per la totalitat dels 
assistens. Prèviament a la divulgació de les actuacions programades per a l’any en curs, 
les ponències elaborades per FEDEPESCA, titulades “Pesca sostenible i consum 
responsable” i “El mercat de la pesca: situació actual i tendències”, van servir de lúcida 
introducció a l’elaborat programa de formació i sensibilització per al sector 
comercialitzador que ha preparat el Sr. Carlos Galve, membre del comitè executiu. Un 

projecte necessari perquè el sector actualitzi els coneixements i les tendències que s’hi relacionen per poder situar-se 
millor en un futur que ja és aquí. En el transcurs de l’assemblea, es va informar als assistents sobre els detalls més 
específics de l’activitat del Gremi respecte a tot allò que afecta el dia a dia laboral dels seus afiliats i de les necessàries 
relacions amb l’Administració de l’Estat per vetllar pels nostres interessos.  
 
Xè congrès AECOC de productes del mar. 
Aquest congrés es va celebrar el 28 i el 29 de maig a la ciutat de Vigo i va reunir més de 150 
directius d’empreses i organitzacions del sector pesquer. 
De l’anàlisi de la situació del mercat que va presentar la consultora Nielsen al congrés, es 
dedueix que a les llars espanyoles es prefereix la peixateria tradicional en el moment de 
comprar el peix fresc i, a més, que la preocupació per una bona relació entre la qualitat i el 
preu estan cobrant cada vegada més protagonisme. El 97% dels directius reunits van coincidir 
en què el consum de peix està lluny de tocar sostre, per la qual cosa cal desenvolupar noves 
oportunitats de creixement. No debades, segons l’estudi d’AECOC anomenat "El comprador de 
productes del mar", aquests productes estan molt presents a les llars però encara tenen un 
important potencial de desenvolupament en la restauració. Concretament, el 77% d’aquests 
productes es consumeix a la llar, mentre que tan sols un 23% es consumeix al canal HORECA (hostaleria i restauració).  
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Importants avenços en la reproducció en captivitat del lluç europeu i de la 
tonyina vermella. 
El primer cas de reproducció espontània de lluç europeu a Espanya a partir d’exemplars 
mantinguts en captivitat s’ha produït recentment a les instal·lacions de l’Institut Espanyol 
d’Oceanografia (IEO) de Vigo. Es tracta d’un important avenç científic, que fa possible caminar 
cap al desenvolupament a Espanya de l’aqüicultura d’una important espècie pesquera. Els 
lluços, una vegada capturats amb unes arts especials de pesca i sotmesos a unes condicions de 
transport molt rigoroses, van ser alimentats, primer, amb peixos vius i, després, amb peix fresc 
i congelat fins que, finalment, van acceptar pinso elaborat a les instal·lacions de l’IEO de Vigo. 
Aquest primer pas va permetre l’establiment d’un estoc de reproductors aclimatats a la 
captivitat. En aquesta primera posta, el nombre d’ous fertilitzats ha estat minso però suficient 
per realitzar un acurat seguiment del desenvolupament embrionari i dels primers estadis del 
desenvolupament larvari d’aquesta espècie. Amb les possibles futures postes es pretén 
completar l’estudi de la fase de cultiu larvari i preengreixament per poder avaluar la viabilitat 
del cultiu intensiu del lluç europeu. 

A les instal·lacions de l’IEO a Múrcia, els investigadors han aconseguit que tonyines vermelles en captivitat hagin realitzat 
–mitjançant la inducció hormonal– una posta de més de cinc milions d’ous viables. Ese tracta del primer gran pas per criar 

tonyines vermelles en captivitat i així disminuir la pressió sobre les salvatges, greument 
amenaçades per la sobreexplotació pesquera. La posta d’ous viables en gran quantitat –un èxit de 
gran trascendència científica i econòmica– s’ha aconseguit al Centre Oceanogràfic de Múrcia de 
l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), en el marc del projecte europeu d’investigació SELFDOTT, 
liderat per l’IEO i que pretén la domesticació de la tonyina vermella. Aquest projecte, que està co-
finançat pel 7è Programa Marc de la Unió Europea, està coordinat per l’investigador de l’IEO 
Fernando de la Gándara. 
 

 

5a Jornada anual dels Mercats Municipals de Barcelona.  
En el marc de la jornada d’enguany dedicada als Mercats Municipals de Barcelona es van presentar les conclusions d’un 
rigorós estudi elaborat per encàrrec de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. L’objectiu general d’aquest estudi era 
i és el d’analitzar l’impacte econòmic directe de la xarxa de mercats municipals de la ciutat de Barcelona a partir del seu 
volum d’activitat, tenint en compte els indicadors econòmics (volum de facturació, nombre d’empleats, etc.) i les 
característiques dels establiments i el perfil dels operadors i dels comerciants. A més, en aquest treball s’analitza la 
despesa que realitzen els seus clients, a partir dels imports i les categories de producte en les compres, així com el perfil 
dels compradors, tenint en compte els seus hàbits de compra i les característiques sociodemogràfiques individuals. 
El treball de camp es va realitzar entre el 9 i el 14 de març d’aquest any; es van portar a terme 240 entrevistes a operadors 
i comerciants, xifra que representa el 22% del total dels establiments que hi ha en el conjunt 
dels deu mercats seleccionats dels 39 municipals amb què compta la ciutat de Barcelona. Els 
mercats seleccionats van ser els coneguts com a Concepció, Santa Caterina, Sants, Sant Antoni, 
Les Corts, Mercè, Horta, Provençals, Sarrià i Albaceria Central. Pel que fa a la informació sobre 
els hàbits i els perfils dels compradors, es va obtenir mitjançant una sèrie d’enquestes 
presencials, a raó de 200 enquestes per mercat, és a dir, un total de 2.000 qüestionaris . 
Quant a les dades socioeconòmiques que afecten el nostre sector, se’n desprèn que el volum 
mitjà de compradors que acudeixen entre setmana al mercat per adquirir peix i marisc és de 85 
per establiment, i que desembossen un tiquet mitjà de 12,2 euros. Els divendres, la mitjana se 
situa en 115 clients, amb una despesa de 20,7 euros, mentre que els dissabtes els clients 
arriben als 138, amb una mitjana de pagament de 23 euros. Segons aquest estudi, els 
divendres a la tarda es concentren els tiquets de compra més elevats, a excepció del peix i del 
marisc, que es mostren lleugerament superiors els dissabtes al matí. Per als clients enquestats, 
l’import dedicat a la compra de peix i marisc representa el 22,6% del desembossament realitzat  
al Mercat, un percentatge superat en només dues dècimes per les compres de carn i aus.   
A les conclusions de l’informe es remarca que la quota dels mercats quant a l’alimentació fresca  
representa el 35% del consum habitual a la Ciutat Comtal.  
 

   
  Jordi William Carnes 
Tercer tinient d’alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona, 
president de l’ IMMB,  
president de Mercabarna  
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Opinió. L’IVA. 
L’anunci de l’apujada de l’IVA és una de les pitjors notícies que ens podia comunicar el Govern 
davant la possible recuperació del consum en un sector com el nostre. La política econòmica del país 
sembla orientada exclusivament a les entitats financeres i als interessos de les multinacionals. 
Només aquests ens han rebut els diners necessaris per mitigar els errors que s’han comès en la 
gestió econòmica nacional. Les primeres mesures que es van prendre als països de la Comunitat 
Econòmica Europea, on ja es fan palesos els indicis d’una sortida de la crisi, anaven encaminades a 
posar els mitjans necessaris per incentivar el consum. Ja fa prop d’un any que el nostre sector 
sol·licita la reducció l’IVA al 4%, ja que consideràvem i considerem que es tracta el peix d’una 
manera discriminatòria amb relació a diversos aliments com ara les farines, la llet, les verdures, el 

formatge o, fins i tot, alguns béns culturals. Des de la Federaciò de Gremis de Comerciants de Peix de Catalunya −que 
reuneix tots els gremis de peix de Catalunya−, es va acordar trametre una petició a la Ministra d’Economia i Hisenda que 
d’una manera individual han sol·licitat tots els gremis, iniciativa a la qual s’han adherit nombroses associacions de tot el país 
per reclamar la fi de la discriminació del peix respecte a altres aliments, ja que sembla que no sigui un producte de primera 
necessitat. I, ara com ara, aquest és l’estat de la qüestió.  
                                                      Salvador Guirao i Estrada, president del Gremi de Peixaters de Catalunya  

Conveni de col·laboració entre la Cambra de Comerç de Barcelona i la Federaciò del Peix 
Ambdues organitzacions han signat un conveni de col·laboració segons el qual 
els integrants dels gremis que se situen en l’àmbit territorial de la Cambra 
podran disposar d’una sèrie de 
serveis molt interessants. 
Mitjançant el servei anomenat 
El Client Misteriós s’ajuda a les 
empreses a cercar, i a aprofitar 
al màxim, els seus punts forts, i 
les orienta al client potencial 
per tal d’aconseguir el més alt 
grau de fidelització. A través 
del diagnòstic d’un equip de 

tècnics, se li suggereix a l’empresari la implantació d’uns models de comerç a mida i de sistemes i metodologies basades en 
una gestió de qualitat. D’altra banda, la Cambra destinarà 25 places a la Federació per al programa de desenvolupament 
estratègic de les PIMES, orientat a les empreses que estan fent front a la crisi amb noves fórmules de consolidació i de 
creixement. 

M’agrada el peix! 
Entre els actes celebrats en el transcurs de la recent Fira de Sant 
Miquel de Lleida, el DARP va presentar un audiovisual destinat a la 
joventut amb el qual es pretén estimular el consum de peix entre 
els més joves. La Sra. Pilar Todó, del Departament de Pesca de la 
Generalitat, i el cuiner Oriol Blanes, de l’Aula Gastronòmica 
Ampurdanet, es van encarregar de presentar el vídeo. Es tracta 
d’un audiovisual molt modern, que inclou unes imatges molt 
impactants i una música molt atractiva, en el qual s’invita als joves 
no tan sols a conèixer el nostre peix, sinó també a saber com i on 
poden comprar-lo. Durant la presentació de l’audiovisual i la 
posterior degustació, el públic juvenil congregat, molt nombrós, va 
posar de manifest el seu interès per la preparació de les espècies 
més populars a través d’un gran nombre de preguntes i 
suggeriments.  

C. Muntaner, 81 – 08011 Barcelona.  Tel. 93 323 64 12  

e-mail gremipeix@logiccontrol.es             www.gremipeixaters.com 

GREMI DE PEIXATERS DE CATALUNYA 

            Setembre 2009, núm. 11 

Salvador Guirao, Miquel Valls, 

Leandro Serra 

 

Pilar Tudó 

Oriol Blanes 

mailto:gremipeix@logiccontrol.es
http://www.gremipeixaters.com/


 

La campanya “Gaudeix menjant peix” arriba a Barcelona 
Quatre dels principals mercats de Barcelona van 
ser el centre de la campanya de promoció del 
consum de peix i marisc que estan desenvolupant 
a escala nacional l’Associació Nacional de 
Majoristes de Peix de Mercas, ANMAPE, i la 
Confederació Espanyola de Pesca, CEPESCA, en 
col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient i 
Medi Rural i Marí, a través del FROM i la UE, 
mitjançant el Fons Europeu de la Pesca, FEP. Les 
accions de promoció es van portar a terme als 

mercats de Santa Caterina, de la Boqueria, de Sants i de la Concepciò, on un equip 
d’hostes d’aspecte més que saludable van difondre els avantatges dels productes 
pesquers entre els clients sota el lema “Gaudeix menjant peix”.  

El president del Gremi de Consignataris 
Majoristes de Peix de Barcelona, el Sr. 
Leandro Serra, va estar present al mercat de Santa Caterina, acompanyat del 
sotsdirector general de Pesca de la Generalitat, el Sr. Francesc Alcoberro, del 
gerent de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, el Sr. Jordi Torradas, i del 
nostre president del Gremi de 
Peixaters de Catalunya, el Sr. 
Salvador Guirao, juntament 
amb diversos membres de la 
Junta Directiva de l’entitat. En 

aquest espai es va portar a terme la presentació de la campanya, 
davant dels mitjans de comunicació, als quals es va remarcar la gran 
importància que té el fet que els consumidors coneguin la gran 
varietat de peix i de marisc que ofereixen els nostres mercats, així 
com les seves propietats per gaudir d’una dieta saludable. El Sr. 
Leandro Serra va assenyalar: “Amb aquesta iniciativa també es pretén 
destacar la tasca que desenvolupen els mercats centrals com 
Mercabarna, ja que garanteixen el proveïment dels detallistes i asseguren la regulació i la transparència dels preus, la 
varietat dels productes i el control sanitari”.   
 
 

Comunicat d’“Els Frescos” 
Durant l’última assemblea del Gremi, que va tenir lloc a la seu del carrer Muntaner, “Els Frescos” vam presentar 
un document en PowerPoint on s’exposaven les propostes que plantegem, amb la voluntat d’inagurar diferents 
fòrums sobre qüestions d’interès i d’impulsar la realització de cicles formatius. 
Plantegem la possibilitat de proposar cursos de formació tant per als futurs peixaters i peixateres, com per als 
qui ja estan treballant als nostres negocis i, fins i tot, per a nosaltres mateixos.  
Lluny de desanimar-nos, l’escassa assistència a l’acte va reforçar el nostre convenciment que aquest projecte és 
viable. Assumim el fet que el nostre és un col·lectiu que té una gran necessitat de formació: combatre 
l’aïllament, la indiferència i la creença de què actuar conjuntament és una pèrdua de temps, que cal fer-ho 
individualment, és una tasca que ens anima a seguir treballant per trencar aquesta tendència que la realitat 
quotidiana de la nostra feina fa palesa.  
No volem contribuir a fomentar un estat de confusió sobre el futur de la nostra professió, sinó tot el contrari. 
Les nostres propostes són una manera de combatre activament la psicosi que la crisi actual està generant. Una 
crisi que considerem més estructural que conjuntural, davant la qual hem d’unir sinergies per tal d’adaptar-nos 
als nous temps que arriben i que, en el nostre cas, tant des del punt de vista del producte com de les noves 
tècniques de venda, fan útil i necessari treballar en allò que el nostre grup, “Els Frescos”, proposem. 
Pel que fa al Gremi, està fent un gran esforç tot donant suport a aquesta iniciativa; a més a més, cal que els 
implicats en aquesta professió donin una resposta per tal de canviar l’opinió dels qui pensen que al nostre 
col·lectiu no hi ha res a fer i que el Gremi existeix, només, per ser criticat.  
El col·lectiu “Els Frescos” i tota la Junta del Gremi, amb el nostre president, el Sr. Salvador Guirao al capdavant, 
us convidem a participar i a opinar sobre les formes i les estratègies que ens puguin servir per millorar la 
rendibilitat i, sobretot, la viabilitat dels nostres negocis.  



 

 

 

 

 

Opinió, David contra Goliat.  
Durant els dos últims anys el consumidor està canviant pel que a fa la manera de comprar el 

peix i seleccionar on el compra. Segons un estudi de l’Ajuntament de Barcelona, les dades 
confirmen que les compres disminueixen en valor els dies feiners, mentre que augmenta 

considerablement el consum de peix blau i de piscifactoria; d’altra banda, el consum de 

crustacis i bivalves a les llars es reserva al cap de setmana. A més a més, aquest estudi 
reflecteix que augmenta la importància dels establiments tradicionals a l’hora de fer la 

compra del producte fresc. Tot i que aquest fet no convida a fer volar coloms perquè la crisi 

persisteix, significa clarament que la professionalitat del sector disposa d’una capacitat de 
reacció més elevada que d’altres per tal d’adequar l’oferta a la demanda quan la realitat 
així ho demana.  
Quan escric aquestes línies, ja s’han convocat eleccions al Parlament de Catalunya, i molt 

aviat tindrem el dret de triar i votar al partit pel qual tenim prefèrencia. M’agradaria que, al marge d’omplir espais als mitjans 

comunicació, poguéssim canviar situacions com ara la de què des de les grans empreses, i des del nord d’Europa, se 
segueixin legislant normes i regles que tan sols poden complir les multinacionals, ja que la conseqüència immediata que 

se’n deriva és que la feina de les petites empreses esdevingui impossible. Vejam què passarà.  

                                                                        Salvador Guirao i Estrada. President del Gremi de Peixaters de Catalunya.  

 

La Gran Nit de la Pesca Catalana. 

El president de la Generalitat de Catalunya, José 
Montilla, va fer dissabte passat, dia 18 de setembre, a 

Lloret, en el decurs de la Gran Nit de la Pesca Catalana, 

un reconeixement públic i explícit de la "feina dura i poc 
reconeguda dels pescadors catalans". "No es tracta 
només d'una activitat econòmica, sinó que també és un 
referent econòmic i social", va afegir el president en 

relació amb la tasca dels pescadors. "Sense ells, la 
gastronomia catalana estaria molt limitada". Durant el 

sopar de la Gran Nit de la Pesca Catalana es van lliurar els 

premis anuals sota els auspicis del Govern, amb 

l'assistència d'unes 400 persones a aquest homenatge al sector pesquer català, persones procedents de totes les confraries 
del territori català, i de Salvador Guirao, president del Gremi de Peixaters de Catalunya. Els guardons de la pesca catalana 

són el reconeixement envers la tasca de les persones físiques i jurídiques que, amb el seu esforç i la seva dedicació, han 

contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva 

exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer. Els guardonats d’aquest any amb les 

Medalles de la Pesca Catalana són Dolors Rodríguez i Muñoz, Jaume Figueres i Martorell (Palamós, 1944-2009), Josep 
Fontrodona i Cardó, Josep Palaus i Pares, i Manel Ripoll i Estera. 

Manel Ripoll i Estera. La seva vida sempre ha estat vinculada a la venda de peix. La seva besàvia 

tenia una parada de peix al Mercat de la Barceloneta, que va continuar portant la seva àvia, 

juntament amb una parada al Mercat de la Boqueria. Ell ja es va incorporar de jove al negoci 

familiar del peix. Durant molts anys va ser president del Gremi del Peix de Barcelona i província. 

Actualment, és president de la Mútua de Peixaters, president de l'Associació de Comerciants del 

Mercat de la Boqueria, membre de la Junta de la Fundació Tot Raval, membre de l'Associació Amics 

de la Rambla −la qual el va nomenar "Ramblista d'Honor" l'any 2006− membre del Consell 

d'Administració de l'Institut de Mercats Municipals, i vicepresident de Mercats i Gremi 

d'Alimentació de Barcelona i Província "Fegram". 
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Manel Ripoll i Estera. 



 

Jornada i tast de la gamba del litoral català. 

L’organització d’Armadors de Pesca de Catalunya (OAPC), 
amb el suport de la Confraria de Pescadors de Barcelona i en 

col·laboració amb l’associació Barceloneta Cuina, i també 

amb el recolzament de diverses llotges de la costa catalana, 

va organitzar el 27 de setembre passat un tast de gamba 

provinent de diferents punts del nostre litoral. Durant l’acte, 

l’OAPC va assumir el rol d’amfitrió i va acollir a l’emblemàtic 

Moll del Rellotge del port pesquer de Barcelona tant als 

convidats a l’esdeveniment com al jurat que va avaluar els 

aspectes més rellevants de les gambes presentades. 

L’acte va ser presidit pel conseller de Pesca, Joaquim Llena, 

mentre que el jurat per a la valoració de la gamba estava 

compost, entre d’altres, per Domingo Lloris (biòleg), Miguel 
Angel Caparrós (president de l’OAPC), Eusebi Esgleas 
(president de la Llotja de Blanes), Tana Collados (periodista 
gastronòmica de TV3), Cinco en Mesa (els crítics 
gastronòmics de La Vanguardia), Pau Arenós (crític 
gastronòmic d’El Periódico) i, d’altra banda, per un gran 
nombre de prestigiosos xefs com ara Pedro Vecino, Juan 
Bosque, Àngel Pascual, Xavier Pellicer, Joan Roca i Carme 
Ruscalleda. 

 

La Federació de Comerciants de Peix de Catalunya signa un acord amb Incorpora. 

En un acte celebrat a Mercabarna, en el qual van participar la directora general de l’entitat, Montserrat Gil de Bernabe, i els 

presidents dels Gremis Majoristes de Fruita i Peix, així 

com el president de la Federació de Comerciants de Peix 
de Catalunya, i president del nostre Gremi, Salvador 
Guirao Estrada, el conjunt d’entitats van signar sengles 

convenis de col·laboració amb Francisco Aguilar López, en 

representac

ióde ”la 
Caixa”, i Jose Torrico Catalán, director de la Fundaciò Marianao del grup 

Incorpora. Val a dir que l’objectiu principal d’aquest acord és la inserció de 
persones en situacio de risc d’exclusió del món laboral en les diferents àrees 

de treball i organització que depenen d’aquests importantíssims sectors de la 

indústria alimentària.  

 

La Llotja de Badalona obre les seves portes.   

En una reunió mantinguda en aquest Gremi, el Patró Major 
Jaume Cañas, i el secretari de la Confraria de Badalona, 
Sebastià Lladó, van convidar aquesta Junta i els agremiats a 

assistir a l’acte d’inaguració de la Llotja de Badalona, tindrà lloc 

el 23 d’octubre a les 10.00 h amb la presència del conseller 
Llena. Els responsables de la nova llotja ens van informar que 

està previst iniciar les subhastes diàries, en les quals totes les 
empreses del sector comercialitzador estan convidades a 
participar, el dia 2 de noviembre a les 12.00 h. Les modernes 

instal·lacions de la llotja, situades al port de Badalona, 

permeten un fàcil estacionament als vehicles comercials, per la 

qual cosa representen una gran oportunitat per al sector de 
poder oferir la producció dels pescadors de la zona.   



 

 

 

 

 

 

 OPINIÓ. 
 Ha començat un nou any  i el consum continua mantenint una atonia  impressionant, 
sense que s’entrevegi una canvi proper, i els missatges que ens arriben dels mitjans de 
comunicació ens fan regirar‐nos  inquiets a  la cadira. Tanmateix el nostre sector ha de 
mantenir    l’esperança  i  confiar  que  els  canvis  en  el  govern  de  la  Generalitat  de 
Catalunya impediran la repetició d’alguns fets als quals, malauradament, ja ens havíem 
acostumat: aturades biològiques incoherents, tant pel que fa a la zona com al temps en 
què es programaven; manca d’informació al  sector  i dificultats, per  tant, a  l’hora de 
regular els períodes de vacances  i de treball de  les plantilles; anunci a través del BOE 
d’aturades  que  ja  fa  set  dies  que  s’estan  produint;  no  convocatòria  de  les  taules 
sectorials de pesca; tracte com a productors de la mar  i, per tant, com a comerciants, a 
responsables de Confraries; etc.  

La manca  de  coordinació  entre  els  diferents  nivells  del  procés  d’extracció  i  comercialització  de  la  pesca  té  efectes 
negatius  i, en    termes econòmics, genera un cost que qüestiona el  futur del sector,  tant el dels pescadors com el dels 
compradors a port,    i es fa necessari pensar en fixar indemnitzacions a  les empreses que es veuen obligades a aturar o a 
reduir la seva activitat durant les anomenades ‘aturades biològiques’. El sector felicita sincerament al nou Govern, perquè 
tenim dipositada  la nostra esperança  i el nostre  futur en  les decisions que prendrà  i en els canvis que, per pura  lògica, 

hauran de produir‐se.                     SALVADOR GUIRAO i ESTRADA,  President del Gremi de peixaters de Catalunya 
 

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE PEIXATERIES  
Cada   dia és més difícil mantenir un 
client. Només hem de  fixar‐nos en  la 
magnitud de  la  inversió de  les grans 
distribuïdores  en  mitjans:  televisió, 
ràdio  i  fulletons  repartits  a  domicili 
que  no  només  informen  dels  preus, 
sinó  de  l’horari,  les  facilitats 
d’estacionament,  les  possibilitats  de 
crèdit, el  servei a domicili, etc. Però 
sembla com si  alguns professionals del sector, a l’hora de fixar‐se 
en  aquestes  campanyes,  no  es  recordin  que  també  ofereixen 
productes de la nostra especialitat. En una de les ponències que 
s’han  presentat  sobre  el  nostre  sector  el  passat  any  2010,  es 
definia  a  les  peixateries  com  a  ‘avorrides’  i  es  recomanava  la 
necessitat de crear un entorn agradable i festiu. 

 També  se  suggeria  repartir  receptes  entre  els  clients  i  informar  de  les  excepcionals  qualitats  del  nostre 
producte i de les avantatges de la nostra forma de comercialització.  

C. Muntaner, 81 – 08011 Barcelona.  Tel. 93.323.64.12  
e‐mail gremipeix@logiccontrol.es             www.gremipeixaters.com 
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El  Gremi  ha  preparat  un  programa  de  dinamització  per  als  establiments  peixaters 
agremiats,  amb la creació de quatre missatges bàsics que vinculen la salut amb el peix i  
assenyalen les qualitats del nostre establiment. Se n’han editat  2.000 exemplars. Amb 
la  mateixa  línia  gràfica  s’han  preparat  rètols  per  a  ofertes,  receptes  de  cuina,  i 
informació  sobre  la  recepció  de  peix  de  tarda.  Tot  això  els  agremiats  ho  poden 
descarregar, amb tota la informació necessària a la pàgina www.gremipeixaters.com 
 Es  tracta  d’un  conjunt  d’elements  que  ressalten  pel  seu  color,  amb  un  fort  impacte 
visual,  i que disposen d’un espai a  la part superior dreta per tal que cada establiment 
pugui  personalitzar‐los  amb  la  seva marca  o  logo.  Per  als  establiments  que  no  en 
tinguin, el Gremi ofereix la possibilitat d’ajudar‐los a crear‐ne un i col∙locar‐lo   en els 
elements de dinamització. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FÒRUM GASTRONOMIC GIRONA’11 
Amb  motiu  del  Fòrum  Gastronòmic  Girona’11  es  van  reunir  empreses 

d’alimentació de tot el país, així com representants del 
Japó.  El  peix  i  el marisc  hi  va  tenir  una  presència 
important , amb un bon nombre d’estands, no només 
de  la província, membres del Gremi de Peixaters de 
Catalunya,  sinó  d’altres  indrets,  amb  una  presència 
destacada  de  representants  de  les  Comunitats 
Autònomes  d’Astúries  i  Galícia.    El  Fòrum  serà 

recordat  en  el  futur  per  l’entranyable  homenatge  a 
Santi  Santamaria,  guanyador  de  set  Estrelles 
Michelin i gran defensor de la qualitat gastronòmica 
del  productes  de  la  nostra 
terra  i  del  mar,  que  va 
difondre  i  defensar  a  tot  el 
món.  En  Santi  queda  en  el 
nostre record per sempre.  
 

HA MORT MANEL RIPOLL 

Manel Ripoll  Estera, president de  l’Associació de  Comerciants  del Mercat de  La Boqueria,  president  de  la Mútua de 

Peixaters de Catalunya  i ex‐president del Gremi de Peixaters de Catalunya  i va morir el passat 5 de març als 77 anys. 

Durant  la seva presidència el Mercat de La Boqueria s’ha posicionat com a  referent mundial, com ho demostra haver 

rebut el Premi al Millor Mercat del Món de  l’any 2005. De  la seva època com a President del nostre Gremi no podem 

expressar res més que un profund agraïment, per la seva entrega i capacitat de   lideratge en la formació i consolidació 

del  Gremi  com  a  instrument  dels  peixaters  i  peixateres  de  Catalunya.  Una  de  les  seves  característiques  va  ser  la 

constància i la il∙lusió que va mantenir fins al final en totes les seves responsabilitats. La seva frase preferida –que repetia 

en nombroses ocasions‐ és que havia estat un home amb sort. El recordarem com un  líder en el sector del comerç del 

peix i com una persona entranyable i renovadora.  

WWW.GREMIPEIXATERS.COM  
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Èxit de la campanya 
de cartells de preu
El Gremi va endegar un projecte per a la 
distribució gratuïta entre tots els agremiats 
de cartells de preu normalitzats i segons la 
normativa de traçabilitat.
Juntament amb el darrer butlletí tots els 
agremiats vau rebre un val per a la recollida 
de 20 cartells de preu gratuïts i homologats 
per l’Agència Catalana del Consum. Els lots 
repartits contenien, a part dels 20 cartells 
de preu, un retolador i una petita guia amb 

els consells d’ús, i es van poder recollir 
tant al botiquí de Mercabarna com a la 
seu social del Gremi del carrer Muntaner 
de Barcelona. Aquesta campanya iniciada 
pel Gremi ha tingut un gran èxit d’acollida 

ACTIVITAT GREMIAL

Un gran nombre d’agremiats ja 
ha recollit el seu lot de cartells 
de preu gratuïts i homologats 
per la Generalitat

Cartell de preu en la peixateria d’un agremiat.
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Seafood Barcelona
Barcelona ha acollit per segon cop el 
certamen internacional Seafood que 
se celebrava anualment a Brussel·les. 
La fira ‘Seafood Barcelona 2013’ es va 
celebrar del 22 al 24 d’octubre a la Fira de 

 Lot  de 20 cartells, retolador i consells d’ús.

entre els agremiats, i ja són molts els que 
disposen d’aquests cartells i els fan servir. 
En tot cas, encara disposem d’algunes 
unitats sense repartir, pel que si encara no 
heu recollit el vostre lot us podeu dirigir als 
punts de recollida amb el val rebut en el 
darrer butlletí del mes d’octubre.
Els cartells s’han fabricat en un material 
apte per a l’escriptura amb qualsevol tipus 
de retolador, i són netejables amb aigua i 
sabó per al seu ús continuat. 

A part del nom del producte i del preu per 
quilo, en els cartells s’indica la zona de 
captura (Atlàntic nord-est, Atlàntic sud-
oest, Atlàntic sud-est, Mar Mediterrani, 
Oceà Pacífic o altres), la presentació 
(eviscerat, amb cap, sense cap, filetejat, 
cuit, descongelat -amb espai per indicar la 
data de caducitat-, o altres) i el mètode de 
producció (pesca extractiva o pescat, criat 
o aqüicultura, pescat en aigües dolces o 
marisqueig). 
El fet de mostrar els preus dels nostres 
productes amb etiquetes homologades per 
la Generalitat de Catalunya, incloent-hi, a 
més, el logotip del Gremi de Peixaters és 
una garantia de qualitat pels nostres clients.

El Gremi participa activament 
un any més al certamen 
internacional Seafood Barcelona

Barcelona. El Gremi va estar present en 
totes les activitats que es van dur a terme 

durant els tres dies del certamen, en el 
qual van participar més de 130 expositors 
procedents de més de 25 països.
Aquest saló va servir per establir contactes 
amb empreses internacionals i nacionals 
proveïdores del sector. Cal destacar 
que Seafood va comptar amb més de 
6.000 visitants, superant amb escreix les 
expectatives inicials. Amb l’èxit assolit 
per segon any consecutiu es pot afirmar 
que la cita ja s’ha consolidat a Barcelona 
i comptarà amb una tercera edició el 
2014. El Gremi seguirà representant el  
comerciant del peix en aquesta fira. 



Inauguració de l’Espai Social

Mercat de Mercats
El Gremi participa per segon any consecutiu a la cita

  La parada del Gremi a la Fira Mercat de Mercats 2013. 

El cap de setmana del 18 al 20 d’octubre 
va tenir lloc la ‘Fira Mercat de Mercats’ a 
l’avinguda de la Catedral de Barcelona. 
Per segon any, el Gremi ha participat en 
aquesta important fita amb una parada 
pròpia. 
La Fira Mercat de Mercats té per objectiu 
donar a conèixer els productes que es 
venen als mercats i hi participen coneguts 
cuiners i sumillers. Aquest 2013 s’ha 
celebrat la quarta edició del certamen i més 
de 40 paradistes de mercats i productors 
d’aliments catalans van exposar els seus 
productes. 
El Gremi, per la seva banda, va exposar 
i oferir el tast dels diferents productes 
frescos de la nostra costa. Un cop més, 
la parada del Gremi va ser una de les més 
visitades i des d’aquí volem agrair la tasca 
de tots els qui han fet possible que la Fira 
hagi estat un èxit.

Nou Espai Social i Cultural del Gremi
El darrer 16 d’octubre el Gremi va 
inaugurar el seu Espai Social, punt cultural 
i de trobada dels peixaters. L’exposició que 
va donar el tret de sortida al nou espai va 
ser de pintura i escultura, i es pot visitar 
fins després de festes. 

El dia de la inauguració va comptar amb 
la presència de nombrosos agremiats 
i representants d’administracions i 
institucions i van poder gaudir de 
l’exposició del peixater i artista Josep 
Maria Pahissa. 
El president del Gremi, Carles Galve, 
juntament amb el gerent, Josep Moreno, 
i l’artista Josep Maria Pahissa, van donar 
per inaugurada la sala i l’exposició amb 

 El primer artista en exposar, Josep Mª Pahissa

 Inaguració per part del president del Gremi. 

Representants de diverses 
administracions i institucions 
ens van acompanyar durant la 
inauguració de l’Espai

uns breus discursos on van animar a 
tots els agremiats a participar per donar 
continuïtat a l’espai social amb noves 
propostes culturals. 
Us convidem a participar d’aquest nou 
espai per exposar les vostres creacions i 
a acostar-vos quan aneu al Gremi a visitar 
les diferents exposicions que s’organitzin.



Històricament els comerciants del peix 
hem comprat a les llotges catalanes. 
Som els peixaters catalans els hi qui hem 
posat en valor els productes  frescos de la 
nostra costa. Ara, però, una de les llotges 
catalanes ha assolit a un acord per vendre 
peix a una gran cadena de supermercats, en 
detriment dels petits i mitjans comerciants 
que en compren. 
Tal com ve succeint, els peixaters hem 
de competir amb els grans formats de 
comerç (supermercats, grans superfícies, 
etc.) i, per tant, hem de fer valer el nostre 
coneixement i professionalitat com a 
prescriptors del producte. 
L’acord entre llotja i la cadena del que 
parlem no podria haver arribat en pitjor 
moment per a nosaltres, ja que a la baixada 
de vendes derivada de la crisi ara se 
sumen determinades pràctiques de venda 
que entenem que són deslleials. Però no 
ens hem d’arronsar, ja que som nosaltres 

CONFRARIES DE PESCADORS CATALANES

El petit comerç és vital per a 
l’entramat social i econòmic de 
pobles i ciutats
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Llotja d’Arenys de Mar

Llotja de Vilanova i la Geltrú

Els peixaters catalans hem 
donat valor al peix de la nostra 
costa davant els productes 
d’importació

els que comptem amb un coneixement 
profund del producte que venem cada dia. 
Hem de ser conscients d’això, i del fet que 
el nostre col·lectiu és el que ha contribuït 
a donar feina durant moltes generacions a 
les confraries de Catalunya. 

El comerç és vital per a l’entramat dels 
nostres pobles i ciutats, i hem fet un prec a les 
administracions perquè vetllin i reconeguin 
la nostra feina. Amb la suma dels esforços 
de tots els peixaters, constituim un dels 
col·lectius més emblemàtics a Catalunya 
i ens hem d’esmerçar per mantenir i 
defensar els nostres drets que, al cap i a la 
fi, suposarà la pervivència del nostre model 
de comerç tradicional. Un comerç que és 
intrínsec a la nostra cultura i que de ben 
segur té un futur prometedor.

 

Què està fent el Gremi davant 
aquesta problemàtica?

En el si de la Federació de Gremis i 
Associacions de Comerciants de Peix 
i Marisc de Catalunya, amb el suport 
de PIMEC, de la qual el nostre Gremi 
forma part juntament amb el Gremi de 
Consignataris-Majoristes de peix i marisc 
fresc i congelat de Barcelona i província, 
hem posat en marxa tot un seguit de 
contactes i reunions amb la Direcció 
general de Comerç, la Direcció General de 
Pesca i els representants de les confraries 
de pescadors. En aquestes reunions els 
hem fet arribar la queixa i preocupació 
que aquesta situació està provocant en el 
nostre col·lectiu, tot això, amb la ferma 
voluntat d’arribar a acords que satisfaguin 
a totes les parts implicades. Actualment, 
continuem treballant en aquesta línia, pel 
que us mantindrem informats de tot el 
que succeeixi amb aquesta problemàtica. 



L’OBSERVATORI de les bones pràctiques comercials

Banner al web del Gremi per accedir al 
formulari en línia

“El preu es negocia, el pes no” 
és l’eslògan de la campanya de 
conscienciació col·lectiva que 
ha engegat el Gremi

La sala de juntes del Gremi 
es va omplir a vessar per a la 
presentació de l’Observatori

El president del Gremi, Carles Galve, durant la presentació de l’Observatori

Els agremiats es bolquen amb la nova iniciativa de l’entitat

El Gremi ha posat en marxa el projecte 
anomenat ‘l’Observatori de les bones 
pràctiques comercials’, i la nostra 
sala d’actes es va quedar petita el dia 
de la seva presentació al col·lectiu. 
L’Observatori és una eina amb funcions 

en l’àmbit de la informació i l’estudi de 
les pràctiques comercials en el sector 
del peix i s’alimentarà de les dades que 
proporcionem tots els peixaters en el 

desenvolupament de la nostra activitat. 
Aquestes s’empraran per redactar informes 
i estudis que diagnostiquin la “salut” de les 
pràctiques comercials en el nostre sector. 
Quines dades són susceptibles de ser 
informades a l’Observatori?
- Falta de pes al producte
- Devolucions per deficiències
- Qualitat
- Tracte personal dispensat pel proveïdor
- Errors en la facturació
- Bloqueig improcedent de la targeta de 
compra
O qualsevol altre aspecte que el peixater 
consideri important per al coneixement 
del sector. Les queixes presentades pels 
peixaters seran confidencials. Per fer 

arribar aquestes dades a l’Observatori 
disposem de tres canals: 1) Full imprès 
a disposició dels agremiats tant al botiquí 
com a les oficines del Gremi; 2) Línia de 
telèfon específicament habilitada per 
l’Observatori; i 3) Formulari web. 

L’Observatori no s’utilitzarà mai com a eina 
per posar en dubte l’honradesa comercial 
de cap dels nostres proveïdors. Partim de 
l’objectivitat, la seriositat, la transparència 
i la bona fe contractual, fugint del registre 
de fets anecdòtics. Aquesta eina tampoc 
substitueix la possible reclamació individual 
que procedeixi davant del nostre proveïdor 
o davant de la Direcció del Mercat del Peix.
Amb les dades rebudes, es faran 
estadístiques per posar en valor les 
problemàtiques plantejades pel conjunt del 
sector, que dotaran l’Entitat dels elements 
adients per formular reclamacions en nom 
del col·lectiu quan sigui necessari.
Amb l’Observatori volem construir un front 
comú: LA UNIÓ ÉS LA NOSTRA FORÇA. 



MERCATS EN REMODELACIÓ
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“El Sant Antoni que vaig conèixer no és el que serà. Canviarà el 
sistema de venda i tot quedarà molt diferent, inclús els horaris 
comercials. D’altra banda, ja portem tres anys a la carpa i 
encara queda, pel que estem esgotats.” Carme Lleonart, Mercat 
de Sant Antoni

“Quan el mercat nou estigui acabat esperem que atregui més 
i nous clients. Disposarem de més serveis, millor oferta i més 
comoditats per als nostres clients. A més, tornarem al lloc 
habitual complementant l’oferta de la zona més comercial.” 
Héctor Cos, Mercat de Sant Adrià

“Crec que calia modernitzar unes instal·lacions de més de 
100 anys que ja estaven totalment desfasades. Però, alhora, 
considero que hem caigut en la trampa de les grans cadenes 
de distribució en permetre la seva entrada als nostres espais.” 
Peixateria Ribera, Mercat del Ninot 

“El procés de remodelació ha sigut una llarga travessa pel 
desert, ja que havíem de fer guardiola per la gran despesa que 
suposa fer la nova parada i pagar el terra, però les vendes des 
del primer any de crisi ens han baixat entre un 30 i un 35%.” 
Isma i Eva, Mercat de Sants 



ACTUALITAT DELS DEPARTAMENTS

ADMINISTRATIVA: Inspeccions vehicles isotèrmics
mitjançant la verificació del  “coeficient 
K”  d’eficàcia tèrmica, en un TÚNEL 
DE FRED,  previ a la renovació del 
Certificat de Mercaderies Peribles 
(ATP - TMP). 
Els motius que han portat a prendre 
aquesta decisió és que s’ha constatat a 
través de diversos estudis que els materials 
aïllants envelleixen amb el pas del temps i 
es produeix una degradació.
La data de construcció de l’isoterm surt 
consignada a l’Acta d’inspecció anterior o 
bé a la fitxa tècnica del vehicle. 
Els vehicles amb un Certificat TMP 
(autorització transport nacional) poden 
passar aquesta revisió en l’únic Túnel 
de Fred que hi ha Catalunya, situat al 
Municipi de Santa Oliva (Tarragona).    
Els vehicles amb un Certificat ATP 
(autorització transport internacional), 
per poder passar aquesta revisió a Santa 
Oliva, necessitaran que l’Organisme de 

Control Autoritzat (ECA, o qualsevol altre 
autoritzat), rebaixin l’autorització del 
Certificat d’ATP a TMP.

Si no es fes dita modificació, els vehicles 
amb Certificat ATP, només podran passar 
els controls  d’isotèrmia en els Túnels de 
Fred situats a Getafe (Madrid) i Linares 
(Jaén). 
Aquesta revisió té un cost aproximat de 
2.000€ i una validesa de sis anys. La 
segona renovació seria per tres anys.  

Per a més informació truqueu a la 
Secretaria del Gremi. 

LABORAL: La reforma de les pensions

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, 
exigeix des de l’1 de juny de 2012,  que 
tots els vehicles isoterms, amb una 
antiguitat igual o superior als 21 anys (data 
de construcció de la caixa isotèrmica), 
hauran de passar un control d’isotèrmia, 

El passat 1 de gener, va entrar en vigor 
l’última reforma del Sistema Públic de 
pensions, dissenyada sobre la base de 
l’equilibri entre els ingressos i les despeses, 
per garantir la sostenibilitat del sistema de 
pensions en el futur.
Entre les novetats més importants, destaca 
el retard de la jubilació ordinària fins als 67 
anys, i l’augment del període de càlcul a 
tenir en compte per determinar l’import de 
la pensió.

A partir del present any, s’amplia el 
període per computar la base reguladora, 
que passa dels 15 fins als 25 anys el 2027. 
Amb el nou període computable, per 
norma general i en la majoria dels casos, 
l’import de la pensió disminuirà la seva 
quantia.
La llei amplia al Règim d’Autònoms la 
possibilitat d’accedir a la Jubilació 
anticipada voluntària a partir dels 63 
anys. Requisits:
- Tenir complerta una edat que sigui 
inferior a dos anys a l’edat de jubilació 
ordinària.
- Acreditar un mínim de 35 anys de 
cotització.
- Que l’import de la pensió a percebre 
resulti superior a la quantia mínima que 
correspondria al pensionista en arribar als 
65 anys.
En el cas de reunir tots els requisits 

indicats, l’import de la pensió serà objecte 
de reducció en funció dels anys que hagués 
cotitzat el treballador autònom.

S’estableix la possibilitat que el treballador 
autònom pugui treballar a temps complet o 
parcial mentre percep el 50% de la pensió 
de Jubilació cotitzant el 8% en concepte 
de solidaritat. Requisits:
- Tenir l’edat per poder accedir a la 
prestació de Jubilació.
- El percentatge aplicable a la base 
reguladora a l’efecte de determinar la 
quantia de la pensió, ha d’aconseguir el 
100%.

L’edat de jubilació ordinària 
s’augmenta gradualment des 
dels 65 als 67 anys fins el 2027

Noves inspeccions en vehicles 
isotèrmics amb una antiguitat 
igual o superior als 21 anys
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Mercat de Sant Antoni
La reforma integral del mercat de Sant 
Antoni està immersa en la segona fase, 
l’avanç més visible de la qual serà la 
gran llosa que a finals de novembre va 
començar a agafar cos i sobre la qual 
es desenvoluparà el futur mercat. Els 
comerciants esperen que l’equipament 
estigui a punt entre finals de 2015 i la 
primavera del 2016.

Gremi 2.0
Ja coneixeu els canals del Gremi a les 
xarxes socials? A dia d’avui disposem d’un 
compte de Twitter i un de Facebook on 
compartim l’actualitat que interessa el 
nostre sector, l’activitat gremial o donem 
a conèixer diferents curiositats i formes de 
cuinar el nostre producte. Fes-te fan del 
teu Gremi!

LES MÉS FRESQUES

@gremi_peixaters

Gremi de Peixaters 
de Catalunya

Inauguració planta Frime
El president de la Generalitat, Artur Mas, 
va fer el passat dia 14 de setembre una 
visita institucional a l’empresa Frime. Ho 
va fer acompanyat del delegat del Govern 
a Barcelona, Fernando Brea.
El motiu d’aquesta visita va ser la 
inauguració de la nova planta de Frime 
a Arenys de Munt. El president de la 
Generalitat va encapçalar la inauguració 
de les noves instal·lacions de l’empresa, 
que va adquirir una nau de 5.000 m2 a 
Arenys de Munt per concentrar la seva 
producció a Catalunya.

Les autoritats, acompanyades del 
president de Frime, Salvador Ramon, van 
visitar l’empresa per conèixer el procés de 
producció. 
Representants de la Junta del Gremi, 
entre ells el president, van assistir a la 
inauguració d’aquestes instal·lacions que 
incorporen les últimes tecnologies.
Durant l’acte d’inauguració, el gerent 
de l’empresa, Salvador Ramon, l’alcalde 
d’Arenys de Munt, Joan Rabasseda, i el 
president de la Generalitat, van pronunciar 
els discursos inaugurals. La cloenda la va 
fer el president Artur Mas.

Mercat de Sants
El Mercat de Sants està a punt de 
concloure les seves obres de remodelació. 
A partir de gener ja es podran fer les 
parades a l’interior. Tot apunta a què la 
inauguració del nou mercat tindrà lloc en 
una data assenyalada, probablement en el 
mes d’abril de 2014.

Sopar de Nadal
Aquest any, els membres de la Junta i els 
treballadors i col·laboradors del Gremi de 
Peixaters de Catalunya hem celebrat un 
sopar tots junts per celebrar les festes 
nadalenques. 
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