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ACTIVITAT 5.  L’AMADEU PUIG I CENDRA HA DE PRENDRE UNA  
   DECISIÓ A L’ÈPOCA DEL DESARROLLISME. 
 
Estudi d’un cas 
 
Presentació de l’activitat 
 
 
L’Amadeu decideix... 
Les poblacions de la Costa Brava, a partir de la segona meitat del segle XX, es 
veuen sotmeses a una sèrie de canvis que determinen la seva evolució i 
desenvolupament. Et proposem l’estudi del cas de l’Amadeu Puig i Cendra per 
tal que analitzis les circumstàncies en què es troba i l’ajudis a prendre una 
decisió. 
 
 
Objectiu: 
Conèixer els canvis de la segona meitat del segle XX, i concretament durant el 
segon període del franquisme, l’època del desarrolisme, (1960-1975) i analitzar 
i comprendre les seves conseqüències.  
 
 
Treball en equip cooperatiu: 3 o 4 estudiants col·laboren per aprendre 
 
 
Tasca: Documentar-se i prendre una decisió argumentada 
 
 
Procés de treball:  
 
- Llegir el cas de l’Amadeu i identificar els principals fets i definir els problemes 
- Analitzar la informació que proporcionen els diferents documents. 
- Sistematitzar i comparar  les dades de les diferents possibilitats.  
- Explica la decisió amb arguments 
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Desenvolupament de l’activitat 
 
 
El cas: 
 
En Amadeu Puig i Cendra és pescador i armador d’arrossegament, nascut a 
l’Ametlla de Mar, l’any 1926. El seu pare era pescador a la Cala (que era com 
s’anomenava Ametlla de Mar) i ve a Palamós perquè allà depenien únicament 
de la pesca i en un moment de crisi pesquera van haver de buscar recursos per 
subsistir fora del seu lloc d’origen.  
 
Primer van anar a Sant Feliu de Guíxols, però foren rebutjats pels pescadors 
que hi estaven afincats, per aquesta raó es va instal·lar definitivament a 
Palamós on en aquells anys el nombre de pescadors era ínfim. 
 
Som a l’any 1962 i l’Amadeu que ha seguit  la tradició pesquera familiar, però 
ara es troba en una situació difícil: Hi ha una disminució significativa de les 
captures i un conjunt de canvis econòmics han fet que a la Costa Brava en 
general i també Palamós hi hagi moltes, diverses possibilitats de treball, tal 
vegada més favorables que la pesca. Es tracta de: 
 
El turisme i el sector serveis (comerços, supermercats, hosteleria) comencen 
a ser una alternativa que pot reportar més guanys i millors condicions de vida. 
Són activitats que no estan subjectes a les inclemències del temps i a més es 
pot combinar a l’hivern amb altres ocupacions, siguin o no del mar.  
 
Una altra de les possibilitats és anar a treballar a  les fàbriques - de Can Mario 
o a la Vincke. Amadeu té familiars i amics pescadors que han deixat la pesca. 
Els beneficis d’aquest canvi per al pescador són molts: a la indústria es fa una 
jornada de 8 hores –enfront de les 12 que es fa en el mar--, el sou és molt 
superior i, qüestió important, és regular, lluny de l’aleatorietat dels beneficis 
extrets de la pesca. 
 
També, podria invertir en la seva pròpia empresa pesquera, ja que cal 
tenir en compte que una de les raons de la disminució de les captures podria 
estar relacionada amb la necessitat de renovació tecnològica de la flota 
pesquera per a la qual cosa el Crèdito Social Pesquero concedeix crèdits. 
L’Amadeu té la possibilitat de modernitzar-se a través d’aquests crèdits. A més 
a més, un factor a considerar és que l’Amadeu s’estima el seu ofici i se sent 
orgullós de la seva empresa familiar que espera que pugui seguir el seu fill. Ara, 
ell és el patró de la seva tripulació i a la barca hi treballa el seu fill que fa de 
mariner i que es convertirà en patró quan ell es jubili.  
 
- Què aconsellaríeu a l’Amadeu? 
- En quin sector li sortiria més a compte dedicar-se?  
- Des del punt de vista de la rendibilitat econòmica a llarg termini?  
- Des del punt de vista de les condicions laborals?  
- Des del punt de vista de la satisfacció personal i tradició familiar?  
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Recopilació de la informació (cada component de l’equip cooperatiu té cura d’un 
dels aspectes; es reuneixen tots/totes aquells que tenen el mateix encàrrec per ajudar-
se formant grups d’experts així la informació recopilada que portaran al seu equip 
estarà prèviament contrastada.  
 
Turisme i sector serveis Fàbriques Pesca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Després d’analitzar la informació presentada per cada membre de l’equip la 
nostra decisió és:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
perquè 
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DOCUMENTS DE SUPORT  
 
EL “ DESARROLLISME” FRANQUISTA (1960-1975)     
           
        ENERGIA  A          MA D’OBRA JOVE             INVERSIONS 

 BON PREU   I BARATA               ESTRANGERES   
      

 
         
                                                        
 
INGRESSOS 
 DE DIVISES   
 DELS  
 
 
 EMIGRANTS                                                                                                                                  
                             
 
 
 
 

 
TURISME              ABSÈNCIA D’ATUR          CONTEXT       
                             MIGRACIONS          INTERNACIONAL      
                              A EUROPA           FAVORABLE A LES  
                                                          EXPORTACIONS                          
    

 
 

MIRACLE ESPANYOL DELS ANYS 60 
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Cerca més informació sobre aquest període a:  
http://www.xtec.net/~jbuxader/historia/temes/escat/franquisme.htm 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/franquismo_02_00.html 
 

L’impacte del turisme  
Una de les conseqüències d’aquest procés d’obertura, juntament amb la liberalització 
econòmica va ser l’aparició a la Costa Brava de turisme de masses i que esdevé  font 
de divises.  

 
 
 
 
Els esports nàutics atrauen turistes. 
 
 
 
 
 
 
 
Club Nàutic de Palamós 
 
 
 
“Els efectes positius del turisme a 
Palamós s’emmarcaven en una millora 

substancial dels nivell de vida de la població en conjunt, que va superar definitivament, 
en aquestes dècades, les situacions puntuals de misèria. L’augment de l’activitat 
econòmica es va centrar sobretot en la construcció i en les seves activitats derivades –
fusters, electricistes, lampistes, etc.—activitats que van absorbir gairebé la totalitat de 
la mà d’obra immigrant, amb quasi bé un 50% del total de la població de dècada. (...) 
Era relativament fàcil trobar feina en el sector de la construcció on es trobaven sous 
elevats durant aquella època. El turisme i les activitats derivades es convertiren en 
l’activitat capital de Palamós i desbancaren l’activat industrial centrada en el suro.  “ 
 
(Alegret, J.L. Garrido, A. “Història de la Confraria de pescadors”) 
 

Especulació immobiliaria 
La conseqüència més visible va ser la modificació, en alguns casos radical i en un 
lapsus temporal molt breu, del medi natural i del medi urbà. Molts bells paratges de la 
Costa Brava foren radicalment transformats per l’especulació immobiliària. En poc 
temps s’alçaren immensos blocs d’apartaments, hotels i habitatges. Molts  pobles es 
veieren afectats també per la construcció també de nous barris destinats a encabir-hi 
el flux migratori procedent del sud d’Espanya.  
 
Arribada d’immigració 
Una altra de les conseqüències fou un canvi substancial del teixit productiu i del 
component humà del treball. No vol dir que s’abandonessin les activitats industrials o 
pesqueres, però sí que hi va haver una reestructuració important dels diferents sectors 
afavorida per  l’arribada d’immigrants d’altres regions espanyoles. A Palamós, per 
exemple, en tan sols una dècada, de 1960 a 1970, la població va augmentar en un 
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32%, gràcies principalment als fluxos de població arribada d’Andalusia, i es va passar 
de 7.600 a 10.000 habitants.  
 

La diversificació econòmica 
La llarga tradició fabril de molts municipi, en el cas de Palamós gràcies a l’existència 
del port comercial, va permetre que no es caigués en la monoespecialització 
econòmica.  Aquesta diversificació i l’existència d’alternatives productives ha pal·liat en 
gran mesura les conseqüències de les crisis econòmiques de cada activitat i ha permès 
un transvasament de mà d’obra d’un sector a un altre.  
 

Activitat pesquera 
Transformació com  a resultat de la desaparició de la pesquera del sardinal i la 
construcció d’una important flota d’arrossegament. Aquesta transformació va afectar 
negativament aquelles poblacions que no disposaven de port, perquè no era possible 
amarrar-hi les noves embarcacions, de gran tonatge. El contrari va succeir en aquelles 
poblacions, com Palamós,  que per disposar de port van poder veure créixer les seves 
flotes.  El turisme beneficià de forma clara la revalorització de certes espècies de peix 
que veieren augmentar la seva demanda a causa de l’afluència turística. La nombrosa 
immigració procedent d’altres regions d’Espanya va fer augmentar la demanda de peix 
al mercat central de la capital catalana.  
 

 
 
 
 
Població 
 

EVOLUCIÓ POBLACIONAL DE PALAMÓS (1950-2003) 
 
 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2003 
 
Palamós 
 

 
5836 

 
7639 

 
10088 
 

 
12178 

 
13258 

 
14842 

 
15968 

En tan sols una dècada 1960 a 1970 la població va augmentar en un 32% 
(INDESCAT. 2005) 
 
 

El nombre d'habitatges censats a la Costa Brava va créixer un 900% entre el 
1960 i el 2001  
 
De 1957 a 1980, l'espai construït va augmentar un 357%. 
 
 
El nombre d'habitatges als 22 municipis de la Costa Brava s'ha incrementat prop d'un 
900% des del 1960, i ha passat de 20.548 habitatges censats aquell any a 183.237 el 
2001. L'espai construït el 1957 a tota la costa era de 1.139,5 hectàrees i el 2003, de 
8.765,1. Entre 1957 i 1980, l'increment de l'espai construït va ser d'un 357,77 per cent. 

El Punt. 15 de maig 2006 
 

 



                                                                                       Maleta Pedagògica Virtual de la Pesca 
HISTÒRIA Activitat 5 

 

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 

 

54

Evolució de la taca urbanitzada a diverses poblacions (ha) 
 1967 1974 1997 
Torroella de Montgri 35 184,7 404,7 
Pals 21 47 216,7 
Begur 17,1 70,1 327,1 
Palafrugell 97,6 202,9 548,7 
Mont-Ras 6,1 22,7 53,1 
Palamós 72,4 122,3 220,5 
Calonge 77,8 126,3 580,4 
Castell-Platja d’Aro 26,9 187 520,3 
Santa Cristina d’Aro 15,6 77,6 317,3 
Sant Feliu de Guixols 95,3 188,1 393,6 
TOTAL COSTA BRAVA CENTRE 484,9 1228,9 3582,4 
 
Per més informació sobre aquesta qüestió:  
http://www.debatcostabrava.org/Ponencies/Ara%20toca%20fer%20ciutat.pdf 
 

 
 
Evolució de les places hoteleres 

“ El nombre de places 
hoteleres a la Costa Brava 
Sud l’any 1956 era de 
2.531 de les quals 1336 
eren a Lloret, 1.078 a  
Tossa i 117 a Blanes. 
L’any 1998 el nombre de 
places era de 42.642 
(30.542 a Lloret, 7.451 a 
Tossa i 4.649 a Blanes), la 
qual     cosa suposa en 
termes absoluts un 
creixement   
   
     de 
40.111 places.” 

Cals, J. (1982) La Costa Brava i el Turisme. Kapel 
 

 L’activitat industrial     
                      
La crisi del suro en particular durant aquests anys prové més de qüestions internes que 
de l’impacte que hagués pogut tenir el turisme.  
 
“ la disminució significativa de la importància de la indústria surera a causa del 
transvasament  de capital d’aquest sector al sector turístic” 
(Alegret, J.L. Garrido, A. “Història de la Confraria de pescadors”) pàg. 148 
 
 “La década de los 60 fue una época de crecimiento y de relativa prosperidad para la 
empresa Vincke, que había dejado atrás los oscuros tiempos de la autarquía y el 
aislamiento internacional de España. La apertura hacia el exterior, el turismo y la 
expansión demográfica estimularon de manera importante la producción industrial 
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que ahora tenia que atender las nuevas necesidades de la población. La empresa 
“Vincke” no quedó al margen de esta tendencia y durante estos años experimento un 
crecimiento notable. 
 
Paralelamente a un incremento de la producción se introdujeron mejoras en la sección 
administrativa de la fábrica. En la misma época llegaron las primeras máquinas 
electromecánicas que posibilitaban mecanizar la compatibilidad y la creación del primer 
plan contable que tuvo la empresa, consiguiendo ventajas en aquellos trabajos mas 
manuales.” 
La Historia de Vincke. UGT. http://usuarios.lycos.es/ugthutchinson/id23.htm 
 
 

Comparació dels sous de la pesca i de la indústria  
 
Segons un testimoni, l’any 1958 hi va haver setmanes en què fent de pescador 
guanyava 50 pessetes/setmana, més de 20 a 40 pessetes en reballa.  
 
Fent de paleta va passar a guanyar 624 pessetes/setmana (és  a dir 13 ptes/hora) 
incloses vacances i pagues dobles.  
 
L’any 1958 la seva dona guanyava 202 ptes/setmana com operària a la fàbrica de suro 
de Conrado Vilar, i a part, la paga doble i les vacances. 
 
La seva mare guanyava 82,55 ptes/setmana fent d’operària a la fàbrica de suro de Can 
Mario. 
 
 

Evolució del nombre de treballadors lligats a feines del mar.1950-1986 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evolució del volum total de captures. (1955-1969) 
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Alegret, J.L. Garrido, A. “Història de la Confraria de pescadors”) Pàg. 160 
 

Raons de la disminució de les captures 
 
“ Franquesa proposa una hipòtesi per explicar el fenomen de la disminució de les 
captures. El recurs no estava esgotat  - no es patia una situació de sobrepesca 
biològica - però amb la tecnologia disponible aleshores (barques, motors, arts, etc.) no 
era possible accedir-hi. 
La tecnologia capaç de sobrepassar el llindar de la sobrepesca econòmica, que 
permetés accedir a un recurs abans inaccessible, no va arribar fins a la dècada dels 60 
amb el dictat de la llei de renovació i protecció de la flota pesquera --dins dels plans de 
desenvolupament engegats pel règim en un procés de tecnocratització de 
l’Administració. S’obriren noves línies de crèdit per finançar tant la construcció de 
noves embarcacions com les inversions navals en motors, equips de detecció i 
localització de peixos, utillatge, etc. “ 

 
(Alegret, J.L. Garrido, A. “Història de la Confraria de pescadors”) Pàg. 156 
 

 
Evolució dels diferents sectorspesquers.  1965-1985 

 
 

1. Armalladers, són els continuadors de les antigues 
tècniques de la Costa Brava de segles enrere. Pesca més qualitativa 
que quantitativa. Cotització elevada per la qualitat del producte. 
(tremalls, palangres, soltes i nanses). Coneixements de pesca passats 
de generació en generació. Han patit menys les crisis. Millor 
resistència a l’embat de la competència estrangera. Bona salut i bones                        
perspectives de  futur. 
 

    2. La flota d’arrossegament entre 1960 i 1990 
va configurar-se com una flota potent i vigorosa. Amb 
els nous motors, problemes de dependència energètica 
que durant les crisis dels 70 van posar de manifest la 
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seva fragilitat. Té en la gamba la causa que explica la seva evolució. L’abundància del 
recurs (la gamba), la facilitat de la seva extracció i , sobretot, el preu que la   
       gamba pren a la subhasta fan que es pugui mantenir    
       una flota tan nombrosa. 
 

3. La flota d’encerclament. Dificultats per l’atzar 
de les captures, les inclemències del temps, la manca 
de tripulacions qualificades, els preus dels 
carburants. A més havien de competir amb les flotes 
foranes.            
L’any 1985 els armadors van demanar mesures com 
veda biològica forçosa del 15 de nov. Al 15 de gener, 
el lliure moviment d’embarcacions. 

 
 
Es consideren “pesca industrial”: l’arrossegament i l’encerclament, ambdues donen 
ocupació al 61,3% del total de productors, mentre que el tremall, considerat “pesca 
artesanal” inclou el 25,6% del total Podem afirmar que malgrat la importància de les 
pesqueres d’arrossegament i d’encerclament, l’activitat desenvolupada per la flota 
artesanal està molt lluny de desaparèixer, com molt sovint es vol fer creure.  
J:L:ALEGRET. La pesca i els pescadors. Aspectes socials de la pesca al litoral gironí. 
Revista de Girona.  

 
Evolució de la potència de la flota pesquera  

 
La flota palamosina no havia canviat substancialment en aproximadament dues 
dècades, però a partir de  mitjan dècada del seixanta patirà una transformació radical. 
Desaparegueren definitivament les poques barques que encara utilitzaven un sistema 
de propulsió mixt de vela i motor i totes passaren a estar motoritzades.  
Per observar la celeritat del procés només cal veure les següents dades. Entre 1960 i 
1970 la potència instal·lada a la flota palamosina passà de 1340 a 5.200 HP; és a dir, 
que en déu anys es va multiplicar gairebé per quatre, mentre el nombre de barques es 
va veure reduït de 59 a 45. Ara bé entre 1970 i 1975, o poc més de cinc anys, la 
potència total de la flota passà espectacularment de 5.200 a 17.300 HP, és a dir, 
augmenta en més d’un 300 per cent, un cop es palesaren a Palamós les polítiques de 
crèdits engegats per l’Administració franquista. El zénit de la potència de la flota 
s’estableix a 1985 en què s’aconsegueix arribar a 19.604 HP per un total de 61 
embarcacions entre cèrcol i arrossegament.  
 
(Alegret, J.L. Garrido, A. “Història de la Confraria de pescadors”. Pàg.156) 
   

 
 
 


