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PESCA

La subhasta de lluç creix un
67% a la confraria de Roses

a Els pescadors ho atribueixen a les restriccions de la captura de talles petites a Per primer cop es

va acotar el calador El Segon, on hi havia presència d’alevins, amb l’objectiu de deixar-los créixer
Imma Bosch
ROSES

La confraria de Roses va
subhastar durant el 2013
un total de 283.504 quilos
de lluç, un 66,8% més respecte a l’any anterior. La
confraria atribueix aquest
increment a les mesures
de protecció (pla de gestió
del golf de Roses) que es
van aplicar per primera
vegada i que tenien com a
objectiu reduir les captures de lluç de petites dimensions. Les 22 embarcacions d’arrossegament
que hi ha a Roses van acordar el maig passat acotar
el calador El Segon, de 6
milles de llarg per 3 d’amplada, perquè van comprovar que hi havia una
important quantitat d’alevins de lluç que, tot i ser legalment comercialitzables, no arribaven a la talla
de primera maduresa.
Per dur a terme aquest
pla de gestió es va crear
una comissió de seguiment constituïda per sis
embarcacions que va vetllar pel compliment dels

Una subhasta de peix a la confraria de pescadors de Roses ■ CONFRARIA DE PESCADORS DE ROSES

acords i va avaluar puntualment l’abundància i
mida del lluç, així com els
seus desplaçaments a altres caladors. Després de
comprovar els resultats, la
confraria de pescadors es
planteja tornar a aplicar la
mesura de protecció que
ha arribat fins als 110 metres de fons i s’ha allargat

fins a principis de gener.
“La idea és repetir-ho en
aquelles zones on detectem un increment d’alevins de lluç perquè ha anat
molt bé”, va explicar el patró major de la confraria
de pescadors de Roses i
president de la Federació
de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni

Abad.
El lluç és una de les poques espècies que es poden trobar tot l’any als
mercats i peixateries ja
que és habitual a tot el litoral català entre els 30 i els
500 metres, tot i que pot
arribar als 1.000. La de
Roses és l’única confraria
de la zona del nord de Gi-

rona que ha dut a terme
una mesura de protecció
del peix d’aquest tipus. Els
seus responsables creuen
que aquesta hauria de ser
la línia a seguir, com es fa a
Europa, i que s’hauria
d’aplicar a altres espècies,
com ara la maire o el pop.
La confraria de Roses
aposta per tancar caladors

en lloc de fer vedes per mesos perquè “s’ha demostrar que és més efectiu”.
“Es tracta d’agafar els caladors i gestionar-los en
funció de les captures i deixar espais de mar vedats”,
va assegurar.
Si bé s’han subhastat
un 66,8% més de quilos de
lluç, la suma en el preu final no ha augmentat en la
mateixa proporció. El valor d’aquest peix subhastat a Roses el 2013 puja a
1.474.305 euros, mentre
que el 2012 va ser
d’1.109.173 euros, un
32,9% d’augment. Durant
el 2013 la confraria de Roses
va
subhastar
2.591.586 quilos de peix
per valor de 9.728.144 euros. L’any 2012 van ser
1.917.248 quilos per valor
de 8.379.675 euros, cosa
que representa un augment del 35%. A banda del
lluç, l’any passat es van
subhastar a la confraria de
Roses 62.490 quilos de
gamba per valor d’1,6 milions d’euros, 602.996 quilos de sardina per un valor
d’1,01 milions d’euros i
395.624 quilos d’anxova
valorades en 676.083 euros. També van passar per
la confraria 55.233 quilos
de rap que van tenir un valor de 398.892 euros;
193.724 quilos de pop valorats en 394.915 euros;
203.051 quilos de maire
per valor de 375.902 euros, i 20.577 quilos d’escamarlà per valor de
388.393 euros, entre altres. ■
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Injecció de
capital per a
Gas Gas i Ossa
a La Generalitat

ajudarà a buscar
accionistes i hi
aportarà diners

Joan Trillas
GIRONA

El conseller d’Empresa i
Ocupació, Felip Puig, va
anunciar ahir a Girona
que la Generalitat aportarà diners per garantir la
viabilitat econòmica de la
fusió entre les empreses
Gas Gas i Ossa. Puig va ex-

plicar que ja s’està preparant la introducció de
nous socis financers i una
aportació econòmica per
part de la Generalitat: “En
aquests moments encara
estem pendents de tancar-ho, però ja puc anunciar que tot això donarà
viabilitat a aquesta nova
operació empresarial comandada, evidentment,
per Gas Gas. Aquesta operació és objecte de seguiment per part del Departament d’Empresa i la Direcció General d’Empresa i
espero que en les properes

sa per poder innovar”, va
raonar. I hi va afegir es va
“pel bon camí”.

Puig, entre Martínez i Carbonell, ahir a la seu de Mifas ■ J.T.

setmanes es podrà anunciar.”
Felip Puig sí que va descartar l’entrada de noves
empreses del sector de
l’automoció i va dir que del

que es tracta és d’injectar
liquiditat amb la participació de nous socis. “Es tracte de donar viabilitat a
aquesta nova etapa i poder
assolir la suficient fortale-

El sector de l’automoció
El conseller d’Economia i
Ocupació va admetre que
en el món de l’automoció
l’opció de les fusions pot
ser més necessària que en
altres sectors empresarial: “L’any passat vàrem
constituir el clúster de
l’automoció, fet que ens ha
permès per primera vegada, i en un país com el nostre, fortament industrial,
situar-nos en una posició
relativa de gran transcendència”. Per això, Puig va
destacar que el repte és
buscar la col·laboració a
través de fusions en comptes de competir, “especialment perquè s’han perdut
en els darrers anys un
nombre important d’empreses”, va assenyalar el
conseller. ■

Felip Puig visita
el Clúster Èxit
Girona
—————————————————————————————————

Felip Puig va voler conèixer
ahir a la tarda de primera mà
el Clúster Èxit Girona, format
per nou entitats que treballen
en l’àmbit de l’economia social a favor de la inserció laboral de persones i col·lectius
en situació d’exclusió social.
Núria Martínez, gerent de
l’entitat, va explicar que estan treballant per promocionar noves línies de productes. Per això, i segons Núria
Martínez, s’està valorant introduir-se en el sector de les
assegurances per poder així
aconseguir més recursos
econòmics. El conseller Felip
Puig, per la seva part, es va
comprometre a millorar les
aportacions per part de la
Generalitat.

