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ACTIVITAT  4.   DE LA CALA A PALAMÓS, 1930. 
 
Migracions  
Causalitat / Argumentació / Comparació 
 
 
Presentació de l’activitat: 
 
En Miquel, té 20 anys i és pescador de la Cala (L’Ametlla de Mar). El seu pare és 
armador i patró d’una embarcació d’arrossegament, una vaca1, però darrerament els 
costa molt guanyar-se la vida a l’Ametlla. Precisament, en Miquel ha passat una 
temporada a Palamós a la barca d’un cosí també pescador i també nascut a la Cala. En 
Miquel durant aquest temps s’ha convençut que el millor per a la família és que tots 
abandonin la seva vila i s’instal·lin definitivament a Palamós. Vol convèncer el pare, 
però sap que és molt tossut i que està molt arrelat a la vila on va néixer. Estem a l’any 
1930. 
 
 
Ajudeu en Miquel  a trobar els arguments per convèncer al seu pare 
 
 
 
Objectiu:  
 
- Analitzar les causes d’un procés migratori 
 
 
Treball en equip cooperatiu: 3 o 4 estudiants col·laboren per aprendre 
 
Tasques:    
- Documentar-se i preparar arguments. 
- Comparar processos migratoris 
 
Procés de treball:  
 

1. Analitzar el context  històric en el qual es produeix la migració des del sud de 
Catalunya a Palamós i d’altres viles de la Costa Brava, especialment les causes 
que el van produir. 

2. Preparar arguments a favor del trasllat. 
3. Comparar el procés estudiat amb altres posteriors com les migracions dels anys 

60 i 70 del segle XX i les que actualment es donen des del Marroc i d’altres 
països cap a Catalunya. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Vegeu en que consisteix en el material de consulta de l’activitat. 
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Desenvolupament de l’activitat 
 
 
Fase 1.  Analitzar el context  en el qual es produeix la migració des del  

  sud de Catalunya i des del litoral llevantí a diverses localitats   
  de la Costa Brava, especialment ens interessa identificar les  
  causes  que el van produir. 

 
 
- A partir de la informació que es proporciona, cada equip ha d’establir les causes o 
factors que van afavorir l’emigració cap a la Costa Brava de famílies de 
pescadors procedents de L’Ametlla de Mar i d’altres localitats de la costa de Tarragona 
i del Llevant.  
 

 Del lloc de partida Del lloc  d‘arribada 
 
 
1.  

  

 
 
 
2.  

  

 
 
3. 
 

  

 
 
...... 

  

 
- Un cop identificats els diversos factors que van provocar aquesta migració cal 
ordenar-los segons la importància que se’ls atribueix, és a dir jerarquitzar-los 
utilitzant aquesta graella. 
 
 
Tot i que ens centrem en l’emigració  de famílies de pescadors des de  l’Ametlla a 
Palamós, també es podria focalitzar l’anàlisi en l’emigració des de la costa d’Alacant (la 
Marina) a Roses. Podeu consultar: 
 
 http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/LD84790852742818326.pdf 
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Material de consulta: 
 
Algunes idees a tenir en compte per comprendre les migracions des del sud al nord del 
litoral mediterrani espanyol entre 1910 i 1955: 
 
Poca diversificació econòmica i manca d’oportunitats en el lloc d’origen 
 
La majoria de la població de l’Ametlla vivia de la pesca i els era difícil trobar feina en 
d’altres sectors, el camp era bàsicament de secà (garrofers, ametllers, oliveres) i no hi 
havia indústria. 
 
....”Estaven predestinats la gent, havien d’anar al mar o no hi havia res més, perquè la 
terra de secà i de fàbrica no n’hi havia cap....”  Joan Martí, pescador i armador 
d’arrossegament , l’Ametlla de Mar, 1926. 
 
Disminució dels guanys de la pesca en el lloc d’origen 
 
La sobreexplotació del mar al golf de Sant Jordi va provocar una disminució dels 
guanys. 
 
Efecte “crida” 
 
Efecte crida, els caleros que arriben treballen a les barques d’altres ja instal·lats: 
 
Un cosí germà de la meva dona, em va dir ... –perquè ell manava una barca aquí, a 
Palamós: “Per què per avall?, que allà et donarem una part i un quartó? ... “allà te 
podràs arreglar bé” (tindria més guanys). Amadeo García Margalef, pescador i armador 
d’arrossegament, l’Ametlla de Mar, 1927. 
 
El 1955 dels 350 pescadors del Confraria de Palamós, el 70,8% no eren autòctons i el 
55,7% provenien de Tarragona (de la Cala). 
 
A la Costa Brava hi ha més oportunitats 
 
Per exemple, a Palamós es podia combinar la pesca amb altres ocupacions: les 
fàbriques de surto, químiques (Vincke), boscaters... la pesca fa un paper regulador 
alliberant població a la mesura que apareixen noves oportunitats. 
 
La indústria  proporciona llocs de treball a les dones 

 
Les màquines representen un increment del nombre de 
dones que treballen en la indústria del suro. El seu 
nombre arriba a ser tant o més gran que el d’homes, 
val a dir que els sous eren força més baixos.  
A principis del segle XX, l’horari laboral era de les 6 del 
matí a les 12, amb  una aturada per esmorzar a les 9.  
A la tarda l’horari era de dos quarts de 2 fins a les 7 
amb un descans a les 4  per berenar.   
 
 
Dones sortint de la fàbrica als anys 20 
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A  Palamós hi ha pocs pescadors 
 
A Palamós el primer terç del segle XX no hi havien gaires pescadors. Al 1920 segons 
dades del padró d’habitants només es declaren pescadors 58 persones sobre una 
població total de 6.903 habitants, és a dir el 0,84% de la població (potser aquests xifra 
és excessivament baixa, podria ser que hi haguessin més pescadors que declaraven un 
altre ofici), però en qualsevol cas sembla que la indústria del suro havia acaparat bona 
part de la població activa. 
La pesca perd importància durant el període d’expansió de la indústria suro-tapera, 
especialment 1880-1910, que acapara la major part de la mà d’obra, de fet tots els 
oficis tradicionals minven. 
 

El cas de Sant Feliu de Guíxols  
També tenia port i indústria de suro, però tenia, en aquells anys, un contingent 
important de pescadors que utilitzaven tècniques artesanals i veien una amenaça els 
arts d’arrossegament que empraven els pescadors de procedència tarragonina. 
 
“A Sant Feliu els van fotre fora, deien que els agafaven tot el peix” Joan Martí, 
pescador i armador d’arrossegament , l’Ametlla de Mar, 1926. 
 
 

La pesca d’arrossegament evoluciona, de la parella de bous es passa a una sola 
embarcació anomenada “vaca” .  S’incorporen motors a les embarcacions i n’augmenta 
el volum. Necessiten ports per atracar. 
 
“Les parelles de bou han estat substituïdes per les embarcacions anomenades vaques; 
una sola embarcació fa ara la feina que feia una parella de barques. Els dos caps de 
l'art surten de la popa de la vaca i la boca del sac de la xarxa és mantinguda oberta 
per les portes, peces de fusta que la marxa de l' embarcació tendeix a separar i, per 
tant, a mantenir gran l' obertura del sac. Aquestes barques, molt marineres, quillades, 
amb motors potents, aguanten la mar d' una manera admirable”. 
Josep Pla, Bodegó amb peixos, 1950 
 
 

El 1929, Palamós té un port  catalogat com “d’interès general”.  
El port ofereix aixopluc a les embarcacions  i  genera llocs de treball. 
 
A finals del segle XIX, la burgesia vinculada a la indústria del suro i al comerç marítim 
va aconseguir un projecte de millora de les infrastructures portuàries. L’objectiu era fer  
possible que atraquessin vaixells de més calat, com els nous vaixells de vapor, la qual 
cosa havia de facilitar molt les operacions de càrrega i descàrrega.  Les obres del nou 
port s’inicien el 1902, es projecta un dic d’abric de vuit-cents metres i un moll 
comercial capaç per a l’amarratge de gran vaixells. Va ser una obra de gran 
envergadura, tant econòmica com d’enginyeria.  
 
El litoral de Palamós va anar canviant de manera que el 1920 el moll comercial 
disposava d’una superfície de 16.000m2 per a la càrrega i descarrega del tràfic 
comercial. Els moderns vaixells de vapor ja podien atracar al port. De fet, l’any 1929 es 
declara Port d’interès general entre 59 de tot Espanya, a la Mediterrània a més de 
Palamós tenien aquesta categoria Tortosa, Vinaróz, Burriana, Dènia, Torrevieja i Motril. 
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Des de 1910 fins a la Guerra Civil (1936-39), el port de Palamós esdevé el més 
important de la costa gironina, és la seu de: 
 
- Comerç de cabotatge de productes com suro, cereals, llegums, combustibles, ferro, 
sal, adobs, productes químics, etc. es realitza entre ports més o menys propers de 
l’estat espanyol. Aquest tipus de comerç és important al port de Palamós fins els anys 
50, quan el desenvolupament de la indústria automobilística i la construcció de 
carreteres canvien la situació.  

 
- Comerç exterior, a llargues distàncies, generalment internacional dedicat a les 
exportacions de la indústria surera, important tot i que l’afecten les crisis,  les guerres 
(dues guerres mundials i la guerra civil) i el període d’autarquia que va seguir a la 
guerra civil. 
 
La flota pesquera que abans es disseminava per les platges, ara es concentrarà 
progressivament al port de Palamós. La principal raó és el fet que els vaixells són més 
grans i tenen motors, la qual cosa impossibilita avarar-los a la sorra com es feia abans, 
per protegir-los dels cops de mar. 

El port, estava concebut 
com un port més comercial 
que no pas pesquer. Per 
tant, des dels anys 30 del 
segle XX, l’increment del 
nombre de vaixells de pesca 
comporta conflictivitat per a 
determinar-ne el reparti-
ment  d’usos. La pressió del 
sector pesquer fa que 
s’endeguin diversos projec-
tes de construcció d’un moll 
pesquer, els quals no 
s’arriben a acabar per les 
dificultats de la conjuntura 
política i econòmica (guerra 

civil, postguerra). Per tant, fins ben entrat el segle XX, la flota pesquera no disposarà 
d’una dàrsena pròpia. A la fotografia, barques d’arrossegament fondejades entre el 
moll i el dic de recer.. 
 
Uns quants ports concentren les embarcacions amb motor 
 
El nombre d’embarcacions petites entre els anys 20 i 50 era molt superior a l’actual. És 
a partir dels anys seixanta, amb la industrialització de la costa i la motorització dels 
vaixells, que el nombre d’unitats experimenta un decreixement important. 
Els ports amb escullera, que permeten atracar, són els més beneficiats a acollir els 
quillats del motor. Els ports petits perden embarcacions que fondejaran en els ports 
més grans com Roses, Port de la Selva, Palamós, Blanes, Arenys, Barcelona, Vilanova, 
Tarragona, Cambrils, l’Ametlla i Sant Carles. Lògicament, és en aquests ports on es 
realitza la major part de la venda de peix i on es construiran les llotges”. 
Francesc Sardà i Paloma Martín, “Les pequeries a Catalunya: evolució en els últims decennis”, 
dins Demestre, M [et al.], L’ocenografia. Recursos pesquers de la mar catalana, 1986, p. 93. 

 



                                                                                       Maleta Pedagògica Virtual de la Pesca 
HISTÒRIA Activitat 4 

 
 

Marimed, la pesca com a factor de desenvolupament sostenible. 
Projecte cofinançat amb fons del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) – Programa InterregIII BMedocc 

 
Coordinació de la Maleta Pedagògica de la Pesca: Fundació Promediterrània (Ajuntament de Palamós) 

(Museu de la Pesca - Càtedra d’Estudis Marítims - Documare Centre de Documentació  de la Pesca i el Mar) 
INFORMACIÓ TEL. 972.60.12.44 

 

43

Fase 2.  Preparar arguments a favor del trasllat de a família d’en Miquel. 
A arribat l’hora d’ajudar en Miquel, cada equip ha de  preparar el arguments per 
convèncer al pare del Miquel.  Els arguments que considera amb més força, es a dir 
més ben fonamentats, per convèncer el pare d’en Miquel.  Posada en comú.  
 

Argumentar consisteix en produir raons o arguments ben explicats i fonamentats, 
difícils de rebatre, que facin canviar d’opinió a d’altres persones. Per argumentar cal: 
 
- conèixer el tema objecte d’argumentació. 
- escollir els arguments pertinents o forts, és a dir aquells que poden resistir les 
objeccions. 
- també cal desenvolupar suficientment cada argument, posar exemples. 
- utilitzar els arguments en el moment adequat, fent servir estratègies com fórmules 
de cortesia emprades amb la finalitat de persuadir; provocar la  implicació del 
destinatari; reconèixer errors, però reforçar els propis arguments; fer cites 
d’autoritat; preparar les possibles objeccions del contrari, els contrarguments, etc. ... 
 

 
Recull dels arguments de l’equip: 
 

1.  
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
..... 
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Creieu que en Miquel va convèncer el seu pare? 
 
Us mostrarem algunes evidències: 
 

La historiadora I: Barbaza, que el 1966 va publica un estudi molt 
documentat sobre la Costa Brava,  ens diu: 
 
“Els pescadors venien per etapes  en llurs barques, que els servien de casa, mentre 
buscaven a poc a poc els ports que reunissin les millors condicions. Sols després de 
diverses campanyes acabaven prenent una decisió. Aleshores s’enduien, sempre 
damunt de les seves barques, llur família llurs mobles, es fixaven en el port triat i aviat 
eren imitats per les famílies de pescadors amics del mateix lloc d’origen. D’aquesta 
manera es van formar a Roses, i sobretot a Palamós, veritables “colònies” de 
pescadors de l’Ametlla o de Campello” Barbaza, Yvette: Le paysage humain de la  
de la Costa Brava CNRS, Paris 1966   (p.94) 
 

Testimonis orals (transcripció) 
 
“Hi havia el tio Pere de les Barbes, i després el tio Ramon Calero. Aquests últims ja 
eren de la Cala, varen ser els primer d’arribar el 1912 ... Entre Roses i Palamós se’n 
van quedar uns quants, i l’Estartit, però a Palamós va ser gros... 
 
“Van baixar quatre o cinc barques, amb la gent i tot!   Els veig arribar amb matalassos, 
les dones, tot allà. Criatures dalt de la barca....” 
 
 Joan Martí Brull, nascut a l’Ametlla de Mar el 1926. 
  

Dades sobre tècniques de pesca el 1930 al districte de Palamós: 
 
Sembla que el 1930 els sardinals i les xàvegues havien disminuït notablement en 
relació a anys enrera, mentre que han augmentat els tresmalls i els “arts de vaca”   
 

Arts de pesca del districte de Palamós 

Vaca Sardinal Tresmall Xàvega Altres  
59 17 95 4 130 

Font:: Alegret, J.L. (dir.) i altres: El port de Palamós. Memòria d’un centenari 1902-2002. Ed. 
Ports de la Generalitat, Barcelona, 2003 
 
 
Els pescadors de l’Ametlla van modernitzar la pesca a Palamós i a altres punts de la 
costa gironina.   
 
El primer introductor del motor de pesca fou Ramon Figueres, el Calero (Proa, 34,  2-
39) 
 
 

 
 

Fase 3. Comparar el procés migratori estudiat amb altres posteriors com les 
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migracions dels anys 60 i 70 del segle XX i les que actualment es donen des 
del Marroc i d’altres països. 
 
Parlem d’aquestes migracions: 

 
1) A partir dels anys seixanta s’incorporen al sector pesquer palamosí pescadors 

originaris d’Andalusia i Múrcia, la majoria van a la pesca d’encerclament.  Val a 
dir que Catalunya els anys 60 i 70 va rebre un contingent molt important de 
població provinent d’altres zones d’Espanya. 

 
2) A la dècada dels 90 del segle XX s’incrementa el nombre de pescadors 

magrevins, especialment a la flota d’encerclament. Com sabeu Catalunya està 
rebent en les darreres dècades un contingent molt important de població 
provinent d’altres països del Magrib, d’Amèrica Llatina, de l’Est d’Europa... 

 
Us proposem que compareu l’emigració dels pescadors de l’Ametlla amb les 
altres dues. Quines similituds i diferències podeu establir en quan: 
 

1) Els llocs de procedència 
2) El nombre de persones que afecta  
3) Si són homes sols, famílies... 
4) Les motivacions 
5) La conjuntura econòmica 
6) El bens de producció amb els que venen 
7) El tipus de pesca en la que treballen en arribar (artesanal, arrossegament o 

d’encerclament) 
8) La integració a la zona d’acollida 
9) ..... 

 
Cerqueu les similituds: 
 
Migracions 1910-1955 1960-1960 1990-2006 
 
1. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

...    
 
Cerqueu les diferencies: 
Migracions 1910-1955 Anys 60-70 s. XX Des dels 90 fins ara
 
1. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

...    
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Material de consulta: 
Actualment es poden classificar les flotes que pesquen al litoral català en 
encerclament, arrossegament i artesanal 
 

Flota d’encerclament 
La teranyina o art de cèrcol, introduït al nostre litoral abans de 1920 del Nord 
d’Espanya, esdevé el sistema responsable de la captura de petits pelàgics, com 
l’anxova, la sardina, el verat o el surell. Això suposa desplaçaments constants de les 
embarcacions en busca de les moles i per tant no existeixen caladors concrets, sinó 
més aviat zones riques en nutrients, com és el cas del golf de Lleó o les mars properes 
al delta de l’Ebre. 

Seguint el mateix principi de la pesca a 
l’encesa, es cala l’art que envolta les 
moles de peix prèviament atretes i 
concentrades per uns focus lluminosos. 
Una vegada encerclat el banc de peix, 
es tanca la xarxa per la part inferior, 
com si d’una gran bossa es tractés i es 
lleva des de l a mateixa barca. Aquest 
art de pesca està pensat per agafar 

peixos migratoris que es desplacen per 
la superfície entre dues aigües. 

 
Flota d’arrossegament: Vaca 
La pesca d’arrossegament evoluciona, de la parella de bous es passa a una sola 
embarcació anomenada “vaca” .  
 

Utilitza un art de pesca en forma de sac troncocònic 
que s’arrossega obert -mitjançant unes peces 
anomenades portes- pel fons marí que ha de ser net 
i sense obstacles.  Les vaques arriben a Palamós i a 
la Costa Brava a través de la immigració de 
pescador del sud de Catalunya. 
 
 

 
Flota artesanal: Armelladers 
Així com les altres dues (encerclament i arrossegament) es consideren flotes 
industrials, els armadellers  es consideren integrants de la flota artesanal. El volum de 
captures és inferior i també la inversió, però el valor del peix és alt i també 
l’especialització i el domini tècnic. En general, les tripulacions es composen de una, 
dues o tres persones. 
La flota artesanal havia estat considerada com una forma residual de producció, 
ancorada en el passat, però l’estudi fet per Joan Lluís Alegret sobre “Els armelladers de 
Palamós (1897),  rebat aquesta idea ja que avui tenen una importància relativa 
considerable i aconsegueixen un elevat grau d’adaptació a les transformacions del 
sector. 
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Cal considerar que: 
 
Sembla clar que la motivació els fluxos migratoris dels anys seixanta i noranta no té 
una relació estreta amb la pesca, es deuen a conjuntures més globals. 
 
 
Dades a tenir en compte: 
 
L’any 1995 el 30% de la tripulació de les 10 embarcacions de cercle procedien del 
Magrib. 
 
 

 
Procedència dels pescadors de les confraries de la Costa Brava, 1987 

 
Alegret, 
“Aspectes socials 
de la pesca al 
litoral gironí”, 
Revista de 
Girona, 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


