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La Confraria de pescadors de l’Ametlla de 
Mar és la primera en adherir-se a l’acord  de 
millora de la gestió pesquera a Catalunya 
 
- La Confraria de pescadors de l’Ametlla de Mar ha estat capdavantera 

en adherir-se a l’acord promogut per Ports de la Generalitat i el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, per tal d’impulsar el sector pesquer català i modernitzar la 
seva gestió  
 

- Amb l’acord signat avui l’Administració catalana i la Confraria de 
pescadors de l’Ametlla de Mar es doten d’un instrument per fer una 
gestió més eficient i adaptada a les necessitats actuals del sector 
 

L’acord d’avui l’han signat el president de Ports de la Generalitat i secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, el director general de Pesca i Afers 
Marítims del Departament d’Agricultura, Jordi Ciuraneta, i el patró major de la 
Confraria de pescadors de l’Ametlla de Mar, Joan Llambrich. En l’acte, celebrat 
a la sala de reunions de la Confraria, també hi ha participat l’alcalde de 
l’Ametlla de Mar, Andreu Martí. 
 
 Optimització de l’activitat pesquera a l’Ametlla de Mar 
 
L’acord signat avui tindrà una vigència de dos anys durant els quals s’han de 
desenvolupar els objectius següents: 
 

- Millora de l’eficiència de la llotja de peix amb la racionalització de la 
despesa i dels processos de treball i amb la incorporació de  mesures de 
transparència en la gestió de la Confraria de pescadors de l’Ametlla de 
Mar 

 
- Optimització de l’espai portuari i del mirall d’aigua ocupat per la flota 

pesquera de la Cala, implementació de bones pràctiques en relació a 
l’ús dels espais portuaris i en el procés de desenvolupament de l’activitat 
pesquera 
 

- Ajuda a la Confraria de pescadors de l’Ametlla en el control de la 
traçabilitat del peix, reforçant els serveis d’inspecció que tindran una 
periodicitat setmanal 
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El finançament de l’acord signat avui anirà a càrrec de l’empresa pública  Ports 
de la Generalitat i es determinarà en funció dels objectius i dels indicadors 
establerts per la Confraria de pescadors de l’Ametlla de Mar.  
 
Principals accions a implementar 
 
Les principals actuacions a desenvolupar per Ports de la Generalitat i la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims, d’acord amb els programes de 
millora són les següents: 
 

- Elaboració i execució de propostes de programes de millora per a la 
Confraria de pescadors de l’Ametlla de Mar 

 
- Creació d’una comissió de seguiment i control del compliment dels 

compromisos adquirits per les parts dins dels programes de millora  
 

- Realització d’un programa formatiu a través de cursos i jornades 
tècniques amb l’objecte de millorar i ampliar la capacitació empresarial 
del sector pesquer calero 
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