
TRIPULACIONS
El conjunt d’homes que treballen a bord 

d’una barca de pesca és el que anome-

nem la seva tripulació. Tots ells són ne-

cessaris per a poder sortir a pescar. Ca-

dascú té un paper clau durant la jornada 

de feina en mar i també quan arriben a 

port. Els seus rols, els horaris i les  barques 

que utilitzen varien considerablement 

segons la tècnica de pesca que desenvo-

lupen. Actualment a Catalunya els siste-

mes de pesca més representatius són 

l’arrossegament, l’encerclament, el palan-

gre i els arts menors, aquests darrers con-

formats genèricament per diferents tècni-

ques de caire artesanal com els tresmalls, 

les soltes, les nanses i els palangres.

Anar en mar comporta risc personal i 

incertesa respecte al fruit i el guany que 

se’n pot extreure. Ser pescador és un 

ofici que no s’assembla a cap altre dels 

que es desenvolupen en terra. En el seu 

medi, el marítim, treballen de forma or-

denada i controlada. Les confraries, 

que agrupen els pescadors, fan una re-

gulació i una defensa de la seva feina 

i dels interessos de tots els associats. 

En aquesta exposició us presentem els 

membres de les tripulacions de les bar-

ques de pesca més comunes de Catalun-

ya resumides en sis pescadors amb sis 

papers ben diferenciats. Us expliquem la 

seva feina, la tecnologia que utilitzen per a 

desenvolupar-la i el seu lloc a l’embarcació. 

A més a més fem un repàs d’aquells temes 

clau per entendre millor aquest ofici: 

l’associacionisme laboral, la formació, la 

tradició, la tecnologia o la seguretat.
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És el mariner encarregat de cuinar per a la tripulació, a més 

de desenvolupar altres treballs a coberta. Sol ser una dedi-

cació generacional desenvolupada per un persona amb 

afició a la cuina i bona mà amb els fogons. Per aquest treball 

rep una compensació econòmica extra.

Actualment les barques d’arrossegament són les úniques 

que duen cuiner. El menjar típic a bord és el ranxo a base de 

peix. Es caracteritza per la senzillesa del receptari i la fres-

cor dels productes.

Per a molts pescadors, joves i vells, la pesca és un ofici voca-

cional. Especialment la figura del patró està condicionada 

per la transmissió generacional de l’ofici. Els mitjans de pro-

ducció (barques, xarxes, magatzems) i el  coneixement dels 

avantpassats es traspassen en herència a través de llar-

gues nissagues. Per això és vist com un món força tancat, 

en què les tripulacions es formen amb  parents o coneguts. 

A bord de la barca els joves aprenen dels seus pares i fami-

liars, una opció còmoda d’introduir-se en el mercat de tre-

ball i sovint ben remunerada.

Entre els mariners, la pesca, tradicionalment, ha estat un 

ofici molt sensible a la conjuntura econòmica de l’entorn, 

una activitat refugi en temps de crisi. Quan la feina en terra 

és abundant (turisme, construcció, indústria) és difícil 

trobar dotacions per a les embarcacions, però en períodes 

de dificultats econòmiques i atur elevat els treballadors 

veuen en el sector pesquer una sortida laboral. 

PER QUÈ FER-SE PESCADOR?
Si tornés
a néixer
tornaria
a ser
pescador.

Tots els tripulants de la barca menjaven el ranxo d’un   sol plat,
anomenat             L’únic estri personal era la cullera.ribella.

UBICACIÓ: ranxo (cuina)
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És el mariner tripulant del bot de llum, apa-

rellat amb potents fanals, sota els quals es con-

centra el peix en la pesca d’encerclament. Sap dis-

tingir la quantitat i tipus de peix per la forma i evolució de 

les “bulles”, les bombolles que pugen a superfície. La infor-

mació que transmet és molt important per al patró, ja que si 

l’espècie no és interessant comercialment decideix no calar 

l’art. També l’informa de la direcció dels corrents de profun-

ditat i superfície durant l’operació.

 Controla la intensitat de la llum dels fanals per “treballar el 

peix”,  - situar el peix a la profunditat idònia per capturar-lo 

amb la teranyina – i treu el bot del cercle de xarxa quan l’art 

està pràcticament tancat i no hi ha perill que el peix pugui 

fugir o emmallar-se.

La feina del llumer és especialment dura a l’ hivern ja que 

passa moltes hores sol i a la intempèrie, en un petit bot amb 

el rem a la mà per tal de mantenir la posició. 

Les confraries actuals tenen com a principals funcions re-

presentar i defensar els interessos corporatius dels seus 

afiliats, en alguns casos organitzar la subhasta del peix a 

través de la llotja i oferir serveis auxiliars que facilitin la feina 

al pescador – gel, caixes, botiga d’estris, tràmits administra-

tius, assistència mèdica, etc. L’adscripció és obligatòria.

Periòdicament es realitzen eleccions per escollir els repre-

sentants dels pescadors, l’òrgan de direcció o “cabildo” de 

la confraria. Treballadors (mariners) i empresaris (armadors) 

estan aplegats sota la mateixa organització, sense conflicte 

aparent entre ells. Però la crisi de captures i la nova política 

pesquera ha fet aparèixer en escena noves organitzacions 

de representació d’interessos sectorials, com les associa-

cions d’armadors i els sindicats de treballadors.

El perill i la incertesa de viure del mar ha 

mogut els pescadors a unir-se i crear 

confraries, gremis i altres associacions 

professionals. Les confraries complien 

una funció religiosa i assistencial; els 

gremis imposaven un control sobre 

l’activitat pesquera. Progressivament les 

associacions es van unificar sota un 

model dissenyat per l’administració per 

situar-les com a cèl·lules bàsiques de la 

gestió pesquera a l’àmbit local. Des de 

1943 la llei les reconeix com a corpora-

cions de dret públic, amb el nom genèric 

de “confraries de pescadors”.

ASSOCIACIONISME PESQUER
UBICACIÓ: bot de llum (encerclament)

RELACIÓ DE CONFRARIES
DE CATALUNYA

PORT DE LLANÇÀ
PORT DE LA SELVA
CADAQUÉS
ROSES
L'ESCALA

L’ESTARTIT
PALAMÓS
SANT FELIU DE GUÍXOLS

TOSSA DE MAR
LLORET DE MAR
BLANES

SANT PERE DE MALGRAT DE MAR
PINEDA DE MAR
CALELLA
SANT POL DE MAR
SANT TELM D'ARENYS DE MAR
MATARÓ
MONTGAT - EL MASNOU - PREMIÀ DE MAR

BADALONA
BARCELONA

SITGES
VILANOVA I LA GELTRÚ

SANT PERE DE CALAFELL

TORREDEMBARRA
TARRAGONA

CAMBRILS

L’AMETLLA DE MAR
L’AMPOLLA
DELTEBRE

SANT CARLES DE LA RÀPITA
“VERGE DEL CARME”
SANT CARLES DE LA RÀPITA
“SANT PERE”
LES CASES D'ALCANAR

ALT EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ

LA SELVA

MARESME

BARCELONÈS

GARRAF

BAIX PENEDÉS

TARRAGONÈS

BAIX CAMP

BAIX EBRE

MONTSIÀ

LLUMER

El             de la teranyina sabia distingir la quantitat           i el tipus de peix
concentrat sota el llum observant les bombolles que pujaven a la superfície.

llumer



Els mariners són els membres de la tripulació que duen a 

terme les maniobres pròpies de cada pesquera: calar i 

xorrar l’art, triar el peix per espècies i mides, netejar-lo i esti-

bar-lo a les neveres. Hi ha tasques que desenvolupa sempre 

el mateix mariner i d’altres en què es van alternant entre 

ells, com manipular la maquinilla, guiar el cable, enganxar 

les portes, copejar el peix, escar palangres i nanses...

A bord també treballa en el manteniment de l’embarcació i 

dels arts: netejar la coberta, remendar forats a la xarxa, can-

viar boies i ploms per equilibrar l’art, fer entolladures als 

caps o pintar. A terra descarrega el peix, el porta a la 

subhasta, carrega gel per a l’endemà... 

L’economia pesquera catalana es fonamenta en el caràcter 

familiar-artesanal de les empreses, en l’elevat grau de risc, 

la incertesa i perillositat de l’ofici – té l’índex de sinistralitat 

més al més alt de la UE –, aleatorietat de les captures, llar-

gues jornades laborals, una baixa productivitat per unitat 

d’esforç,  un model de comercialització basat en la subhas-

ta en primera venda i un increment progressiu de la inversió 

en embarcacions més potents i nova tecnologia.

El sistema de remuneració a la part s’utilitza per repartir els 

beneficis entre la tripulació. Del total obtingut per la venda 

de les captures es treuen les despeses de combustible, 

manteniment i reparació i alimentació de la tripulació, i del 

que queda  es fan dues parts: una per a l’armador de 

l’embarcació, la meitat aproximadament; l’altra es divideix 

en tantes parts com mariners van a l’embarcació, i es repar-

teixen segons la funció i la responsabilitat que desenvolu-

pen a bord, des del patró a l’aprenent. 

MARINER

ECONOMIA PESQUERA

A la dècada de 1940 la tripulació          d’una embarcació d’arrossegament
de 15 metres i 60 CV era de 15                 persones; avui una barca
de 20 metres i 500 CV la poden               tripular només 4 homes.

L’any 2007 van passar per les llotges de 

Catalunya més de 21.000 tones de pro-

ductes pesquers per un valor de 77 mi-

lions d’euros. A les 1.825 embarcacions 

censades treballen més de 3.800 pesca-

dors, i la pesca és l’origen de milers de 

llocs de treball indirectes. Malgrat que 

en el conjunt del PIB català és poc repre-

sentativa (menys del 0,1%), a molts mu-

nicipis litorals les activitats pesqueres 

constitueixen un dels principals sectors 

econòmics.

UBICACIÓ: coberta

SISTEMA DE REMUNERACIÓ A LA PART

DEL VALOR
DE LA VENDA

COMBUSTIBLE
MATENIMENT
REPARACIÓ
ALIMENTACIÓ

€

€

+

TOTAL

– ARMADOR MARINERS

A REPARTIR €
MARINERS: des del patró a l’aprenent segons la funció i la responsabilitat.



La complexitat del motor i els aparells hidràulics i elèctrics 

de l’embarcació fan necessària la presència d’una persona 

especialitzada per garantir el seu correcte funcionament. Al 

matí el motorista és el primer d’arribar a bord per escalfar 

els motors i per mesurar els nivells. Durant tota la jornada 

supervisa el funcionament de la maquinària i n’arregla les 

deficiències. Durant els períodes de varada en fa un mante-

niment més exhaustiu, canvia olis i peces del motor, ajusta 

les maquinilles, revisa l’hèlice...

La seva ocupació es complementa a coberta amb les ma-

niobres de calar i xorrar l’art i la tria i estiba del peix. Actual-

ment les noves embarcacions disposen d’alarmes de segu-

retat que  permeten al mecànic passar part del temps vigi-

lant al pont.

Com més cavalls té l’embarcació, més titulacions s’exigeix 

al motorista, el qual ha de superar una formació específica.

L’augment de potència dels motors i de la seva fiabilitat en 

mar, juntament amb la instal·lació de maquinilles hidràuliques 

de coberta – enginys mecànics per recollir i rebobinar els arts 

de pesca –, han permès ampliar el radi d’acció de les embar-

cacions, explotar caladors més llunyans, treballar a més pro-

funditat i amb xarxes més grosses. Avui es pot pescar amb se-

guretat a 60 milles de la costa i a 800 metres de profunditat.

Les xarxes també han guanyat resistència i durabilitat grà-

cies a l’adopció del plàstic i especialment del niló. Són més 

fàcils de mantenir – abans s’havien de tenyir periòdicament  

- i més competitives.

El ferro i sobretot la fibra s’han acabat imposant a la fusta 

com a materials de construcció dels casc de les embarca-

cions. Són materials més barats i de fàcil manteniment, 

motius que han afavorit l’abandonament de la fusta i un 

canvi en el perfil dels mestres d’aixa.

MOTORISTA

MECÀNICA I NOUS MATERIALS

A Palamós els primers motors es van introduir        a la dècada de 1920.
Tenien entre 20 i 30 CV de potència.

La tecnologia mecànica i els nous mate-

rials de construcció de xarxes i bastiments,  

introduïts a partir de la segona meitat de 

segle XX són l’origen de l’increment es-

pectacular de la productivitat pesquera 

catalana, de les millores en les condicions 

laborals de les tripulacions i de la millora 

de la seguretat a bord.

UBICACIÓ: sala de màquines

TALLES MÍNIMES LEGALS
DE LES ESPÈCIES MÉS
COMERCIALITZADES (cm)

SARDINA

30 25 20 15 10 5 0

1 1

VERAT 1 8

RAP 30

LLUÇ 20

ROGER 1 1

PAGELL 1 2

LLOBARRO 23

ESPÈCIE/cm

Espècies mesurades des de l’extrem del morro del peix fins al final de l’aleta caudal.

Alfons
Tachado
25

Alfons
Tachado
15



És el màxim responsable de l’embarcació, la  navegació, la 

tripulació i de l’èxit de la pesquera. Sovint el patró és també 

l’armador o propietari. Com a “estrateg” del grup, decideix 

on, quan i com es pesca. La seva feina transcorre pendent 

dels aparells electrònics, la ràdio i vigilant la mar. Col·labora 

en les maniobres de coberta en els moments de més activi-

tat a bord.

El coneixement, estudis, perícia i experiència del patró en 

mar són components essencials en els diferents tipus de 

pesquera: conèixer els fons, els corrents i els caladors; es-

collir el lloc i moment precís de calar les xarxes, les nanses 

o els palangres... El resultat de la jornada dependrà de la co-

rrecta aplicació d’aquests actius immaterials.

En terra el patró supervisa la venda del peix, el pagament de 

la tripulació i les tasques de manteniment de l’embarcació. 

Té cura, a més, de la vigència de tots els permisos i del com-

pliment de la legislació vigent.

En ocasions, després de moltes hores al comandament del 

vaixell, és substituït pel segon de bord, un mariner amb co-

neixement i experiència suficient que pot substituir el patró 

en les tasques de navegació si fos necessari.

En el pont, des d’on el patró mana l’embarcació, es troben apa-

rells que permeten saber on va la barca (plòter), conèixer el fons 

marí i detectar les moles de peix (sonar), saber la posició exacta 

i marcar i situar els caladors i les roques (GPS), garantir la co-

municació i la seguretat dels tripulants de l’embarcació (ràdio) i 

fins i tot fer un seguiment del comportament de les xarxes i de 

les portes mitjançant sensors i controladors de xarxes.

Pel que respecta a la seguretat, trobem avenços que perme-

ten conèixer el que s’esdevé en la barca des  que se surt de 

port fins que es calen els arts (caixa blava), situar l’embarcació 

en cas de naufragi (ràdio balisa) i fins i tot localitzar per al seu 

rescat un mariner que ha caigut a l’aigua (armilla amb GPS).

PATRÓ

TECNOLOGIA 

Antigament el patró trobava el calador només mesurant el rumb,
el temps de navegació i la profunditat amb l’escandall.
Avui els marquen sobre un plòter amb              el GPS i utilitzen
el pilot automàtic per navegar.

Els sistemes de navegació han experi-

mentat grans canvis amb la irrupció 

d’aparells electrònics que han permès 

una millora de les tècniques d’orientació i 

de comunicació.

En el cas dels bastiments de pesca s’està 

portant a terme un procés d’informatització 

de les embarcacions que permet mantenir 

la competitivitat i assolir una pesquera més 

productiva al mateix temps que en millora 

les condicions de seguretat.

UBICACIÓ: pont de comandament



Avui amb aquest nom es coneix el mariner més jove i inex-

pert. Gran part dels patrons de pesca de Catalunya van co-

mençar essent el nano a bord. Aquesta figura era també 

amb els noms de nen, noi, xiquet o vailet depenent de cada 

barca i dels diferents ports.

El nano s’encarregava de les feines bàsiques a bord: omplir 

càntirs i porrons, fer el gel de la jornada, netejar vidres del 

pont, ajudar el cuiner, col·laborar en les maniobres i la tria 

del peix, omplir agulles amb fil per remendar, netejar, fer en-

càrrecs... La figura del nano era clau en el procés de trans-

missió de coneixement i perpetuació generacional. 

Per poder exercir de patró de pesca, a més de superar els 

cursos anteriors, s’han d’ adquirir competències en navegació, 

comunicacions, maniobres, salvament, mecànica, electrici-

tat i sistemes auxiliars del vaixell, i coneixements en segure-

tat i preservació del medi marí, construcció naval, legislació 

laboral i higiene i seguretat a bord. El motorista també ha de 

cursar uns estudis específics. Bona part d’aquesta formació 

s’imparteix a través de l’Escola de Capacitació Nauticopes-

quera de Catalunya.

Les noves tecnologies obliguen els patrons a reciclar els 

seus coneixements i formar-se per operar amb els nous sis-

temes de teledetecció i localització. Així mateix s’estan 

obrint noves vies de formació en camps com l’estalvi ener-

gètic, el turisme pesquer o els cultius marins.

FORMACIÓ

El          començava a treballar a la barca amb 6     anys i cobrava
només la reballa. Una de les feines del                nen era encendre
les cigarretes i pipes dels mariners
sota coberta.

NANO

Actualment les exigències legals en ma-

tèria formativa per poder embarcar-se 

són molt elevades perquè, a més de 

l’experiència, la formació i la competèn-

cia professionals de la tripulació són molt 

importants per a la seguretat a bord.

El Reial Decret 1519/2007 de 16 de no-

vembre regula els requisits formatius 

mínims per poder exercir de mariner i 

patró en vaixells de pesca. Els requisits 

per a un mariner són haver aprovat el 

cursos de Formació Bàsica i de Mariner 

Pescador, que combinen els coneixe-

ments teòrics i pràctics sobre supervi-

vència en mar, prevenció i lluita contra 

incendis, primers auxilis i seguretat. 

nano

UBICACIÓ: coberta


