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Les confraries de pescadors durant la transició democratica 

es van regular pel Reial decret 670/78, que les defineix 

com a "corporaciones de derecho publico que actúan como 

Órganos de consulta y colaboracion con la Administracion en 

temas de interes general y referente a la actividad extractiva 

pesquera y su comercializacion, especialmente en 10s secto- 

res artesanal y de bajura". 

L'article primer de I'esmentat Reial Decret diu que les con- 

fraries gaudeixen de personalitat jurídica i de plena capaci- 

tat d'obrar per al compliment dels seus objectius. 

El BOE, de 28 de marc de 2001, va publicar la Llei 3/2001, 

de pesca marítima de I'Estat, que sense derogar I'anterior 

decret les defineix, en el seu article 45, com a "corporacio- 

nes de derecho publico, sin animo de lucro, representativas 

de intereses económicos, que actúan como Órganos de con- 

sulta y colaboración de las administraciones competentes 

en materia de pesca marítima y de ordenación del sector 

pesquero. Las cofradías de pescadores gozan de personali- 

dad jurídica plena y capacidad de obrar para el cumplimien- 

to de sus fines". 

Les confraries de pescadors les integren tant els pescadors 

com els armadors d'un determinat port. No són, doncs, ni 

associacions d'empresaris (armadors), ni centrals sindicals 

(treballadors), sinó que incorporen, com diem, els uns i els 

altres, conformant els seus organs de govern de forma pari- 

taria, es a dir, per un mateix nombre d'empresaris i de tre- 

balladors. És important no perdre de vista aquesta 

conformació específica que justifica precisament la seva 

condició de corporacions de dret públic i les funcions que 

tenen assignades, sempre referides als interessos col.lec- 

tius, mentre que les associacions d'empresaris o armadors i 

les centrals sindicals (que enquadren exclusivament treballa- 

dors) tenen com a funció principal la defensa dels interes- 

sos de classe. 

Pero abans d'arribar a I'actual regulació han estat moltes les 

vicissituds de tipus administratiu i altres circumstancies a 

que han estat sotmeses les confraries de pescadors al llarg 

del temps i des de I'aparició de les primeres en el segle XII. 

La denominació de confraries s'inspira de les congregacions 

religioses, com la dels monjos de Cluny, i es constitueix so- 

ta I'advocació de determinats sants o de la Verge. 

El Decret de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya 

152/1991, de 17 de juny, en el seu article primer diu: "Les 

confraries de pescadors de Catalunya, constitliides com a 

corporacions de dret públic amb personalitat jurídica i capa- 

citat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, exer- 

ceixen la representació del sector pesquer, sens perjudici 

del que pugui correspondre a altres ens associatius i actua- 

ran, en els seus respectius ambits territorials, com a organs 

de consulta i col~laboracio de I'Administracio de la Generali- 

tat, amb I'objectiu de promoure i impulsar els interessos 

pesquers." 

Durant tota I'edat mitjana les confraries tenen un important 

protagonisme. Així, en el regnat de Ferran I el magne, rei de 

Castella i Lleó, (1037-1065) es va constituir a Laredo, du- 

rant la primera meitat del segle XI, la que sembla que va ser 

la primera confraria de pescadors, "a fi de mantenir la im- 

prescindible organització unitaria, laboral i de socors davant 

del rei i dels senyors feudals". 

Jaume 1 (1213-1276) va comptar amb I'ajut dels pescadors 

catalans per a formar la flota amb que va conquerir les illes 

Balears el 1229, formant part de les dotacions de les 150 

veles que a I'efecte van sortir de Salou el 5 de setembre. 

Pero en realitat totes aquestes definicions no són suficients 

per a aclarir-ne la composició, que es recull en altres arti- Anys després, Ferran III el sant, rei de Castella i Lleó (1217- 

cles de les esmentades normes i que es necessari reflectir. 1252) el 1237 regula la pesca de la balena i I'any 1251 va 



atorgar a les confraries de pescadors el privilegi de resoldre "que a titulo de tales no pudieran juntar Cabildo ni Ayunta- 

en nom seu els litigis que se suscitessin entre els seus con- miento", pero que aquestes ordres no atenyien ni la confra- 

frares. L'any 1248 va prendre la ciutat de Sevilla ajudat per ria del Cuerpo Santo de Pontevedra, ni altres gremis de 

embarcacions i gent de les confraries de pescadors del mareants tant pel caracter especial de les seves activitats 

Cantabric i els va atorgar privilegis per I'ajuda prestada, con- com per la seva important tasca social. 

cretament als pescadors de Laredo. El seu fill Alfons X el sa- 

vi (1252-1284) va traspassar aquests privilegis a altres Era freqüent al llarg de tot aquest periode historic que car- 

pescadors i Sanc IV (1284-1295), fill de I'anterior, va fer el denals, arquebisbes i bisbes de les diocesis costaneres fo- 

mateix declarant el peix exempt d'impostos. mentessin i contribulssin en la formació de les confraries de 

pescadors, en adonar-se de I'enorme tasca tant religiosa 

El protagonisme dels pescadors i les seves embarcacions com social que es podia dur a terme per mitja seu, i no re- 

en les innombrables conteses d'aquells temps i la unitat en- sultava estrany que els atorguessin butlles i privilegis o que 

tre les seves germandats i confraries van fer d'aquestes ins- dictessin pastorales pesqueras com la del 10 de gener de 

titucions les més vigoroses de I'edat mitjana. 1542 de D. Gaspar Avalo I, bisbe de Pontevedra, que es va 

ocupar, a més, de reglamentar la pesca. Es demostrava, 

A la Mediterrania, homes i vaixells de les germandats de d'altra banda i, ates el profund sentiment religiós de I'epoca, 

mareants (que era la denominació que prenien les agrupa- I'interes de les jerarquies religioses per a mirar de fer el bé 

cions o federacions de confraries) van participar també en a aquells homes que exercien la mateixa professió que la 

les expedicions de Roger de Flor i Roger de Llúria, que tan- dels apostols. 

tes pagines glorioses van escriure per a Catalunya i Aragó. 

Les confraries catalanes 
Pero la seva maxima florida es produeix majoritariament du- 

rant el segle XVI i fins passada la primera meitat del segle Quant a les confraries catalanes, es te constancia documental 

XVIII. Ho demostra el fet que durant el regnat dels Reis Cato- de la seva antiga existencia i del fet que moltes d'elles tenen 

lics, curiosament foren aquestes institucions les primeres I'origen en la necessitat que sentiren els professionals de la 

que els sobirans van manar implantar a les illes Canaries. pesca de la Mediterrania d'agrupar-se per a defensar-se dels 

constants atacs i incursions dels barbarescs, que feien hostat- 

L'any 1552 I'emperador Carles I va dictar una curiosa prag- ges amb major facilitat entre els qui es trobaven a la mar que 

matica en la qual disposava que: "Vistas las quejas de 10s entre els qui capturaven després de les seves incursions a te- 

procuradores en Cortes relativas a la carestia que se siente rra. Cestabliment de taxes sobre la pesca, la recaptació de 

en el reino de carnes, lanas, hierbas, corambres, calcado y les quals permetia recuperar els captius que s'enduien al nord 

otras cosas que ha abido e al presente ay muy gran deshor- d l~fr ica i establir subsidis amb els quals ajudar les vídues i or- 

denanca", manava desfer totes les confraries que tenien els fes de pescadors, ben aviat va donar lloc a la creació d'un pa- 

seus gremis vinculats als productes esmentats i establia trimoni necessari que garantís aquest tipus d'accions socials, 

, i fins i tot alguna d'elles va arribar a instaldar a la costa un for- 

t i  amb canons des del qual defensar-se, que es va mantenir 

fins que va ser destruit durant la Guerra de la Independencia, 

com va ser el cas del d'Arenys de Mar. 



També tenim constancia escrita de la data de constitució de 

moltes d'aquestes confraries, com la de Tortosa, que data- 

va de I'any 1116; la de Santa Maria de Barcelona, del 1380; 

la de Cadaqués, del 1542 o la d'Arenys de Mar, del 15 de 

setembre de 1585, fundada per pescadors que vivien a 

Arenys de Munt i que van donar lloc a la fundació de la vila 

dlArenys de Mar en obtenir el dret de construir a prop del 

mar una parroquia; la de Mataró, fundada el 6 de juny de 

1588; la del Masnou, del 17 de gener de 1697 i la de Bla- 

nes, fundada el 27 d'abril de 1705. Altres confraries com 

les de Sant Carles de la Rapita, Tarragona, Vilanova, Sitges, 

Pineda, Calella, Malgrat, Lloret, Tossa o Roses, tot i que no 

se'n pot precisar la data exacta de constitució, sí que cons- 

ta que també acumulen segles d'historia. 

L'establiment de la matrícula de mar, que vinculava els pes- 

cadors professionals amb la marina de guerra, va atorgar un 

important protagonisme a aquestes institucions, de les quals 

els seus patrons majors tenien la consideració d'alcaldes de 

mar amb facultats, fins i tot, per a administrar justícia en 

I'ambit de les seves atribucions marítimes en nom del rei. 

Posteriorment, durant el regnat de Felip II, les confraries 

subsistents foren obligades a modificar els seus estatuts so- 

cials, recollint-hi I'acatament a la disciplina imposada pel rei. 

L'any 1805, el rei Carles IV (1788-1808) les va declarar 

oficialment dissoltes, influenciat sense cap dubte per les 

pressions de les noves filosofies lliberals que dominaven 

Europa en aquell temps i per no tenir una idea clara de la 

veritable funció que aquestes entitats desenvolupaven a fa- 

vor dels professionals de la mar. Pero aquesta ordre de 

dissolució aleshores no va ser acatada per les confraries 

de o esca dors. 

Durant el tumultuós regnat d'lsabel II, i essent president del 

Govern el general Narvaez, duc de Valencia, una reial ordre 

de 24 de desembre de 1865 (60 anys després) les declara- 

va definitivament dissoltes, si bé s'hi especificava que 

aquest procés de dissolució no afectava les organitzacions 

dels professionals de la pesca dedicades als socors mutuus 

entre els propis afiliats). Realment el que es pretenia era su- 

primir el caracter religiós tan arrelat a aquestes institucions, 

mantenint pero les seves condicions organitzatives, laborals 

i de previsió. 

Es va produir, llavors, una acomodació de les confraries de 

pescadors a la nova normativa, que les transforma en socie- 

tats de mareants o socors mutuus en la majoria dels casos, 

per bé que moltes d'elles mantingueren malgrat tot  la deno- 

minació de gremi o confraria que li era més tradicional. 

El 5 de gener de 1918, una reial ordre torna a reorganitzar 

aquestes institucions amb la denominació de posits de pes- 

cadors, dotant-les d'estructura cooperativa i atribuint-10s ca- 

racter laic. Aquesta normativa va significar un impuls molt 

important per a aquestes entitats que d'aquesta manera van 

veure renovada la seva estructura per I'aportació dels princi- 

pis cooperatius de llibertat, democracia i coparticipació en 

concordia amb el moment historic. 

Amb aquesta denominació de posits de pescadors, i sempre 

constituint la punta de llanca de la defensa dels interessos 

tant socials com economics dels pescadors professionals, 

especialment en la pesca artesana o costanera, aquestes 

institucions es mantenen fins que, anys després que s'aca- 

bes la Guerra Civil, es dicta una ordre del Ministeri de Tre- 

ball, de 31  de Marc de 1943, que els retorna la seva 

denominació original de confraries i n'ordena I'enquadra- 

ment dins el sindicat vertical de la pesca, pero atorgant-10s 

per primera vegada el caracter de corporacions de dret pú- 

blic, tot i mantenir la seva autonomia funcional i organització 

interna. Aquesta regulació normativa es manté inalterable 

durant tot el període de regim totalitari, fins que s'inicia la 

transició democratica. 



Aquí hem de dir, per la part del protagonisme que correspon confraries de pescadors de Tarragona, Barcelona i Girona i 

a les confraries de Catalunya, que, davant de la previsible d'aquesta manera es reforcara el funcionament d'aquestes 

dissolució del sindicat vertical, la Federació Provincial de institucions en el seu paper de col4aboradores amb I'Admi- 

Confraries de Barcelona, complint I'acord pres pel seu Ple, nistració. La presidencia de la Comissió Periferica Catalana 

amb data 16  de juny de 1976, es dirigeix al qui era alesho- va recaure precisament en el president de la Federació de 

res ministre de Relacions Sindicals (Rodolfo Martín Villa) per Confraries de Tarragona, advocat de professió, el senyor 

a sol.licitar la seva ajuda, amb la finalitat de poder constituir Gonzalo de la Peria. 

una federació d'ambit estatal que enquadres totes les con- 

fraries de I'Estat. Aquesta gestió, portada a terme amb exit Les confraries i I'Administració autonomica 
va donar lloc a una magna I Assemblea de Confraries de catalana 
Pescadors, que va tenir lloc a Guardamar de Segura (Ala- 

cant) els dies del 29 de marc al 2 d'abril de 1977, en que Mitjancant el Reial decret 2876/1980, de 12  de desembre, 

va quedar constitui'da I'esmentada federació. Posteriorment es traspassen de I'Estat a la Generalitat de Catalunya les 

vam tenir la satisfacció d'elaborar, els presidents de les fe- funcions i serveis relatius als ports. Aixo dóna lloc al fet que 

deracions provi:ncials de confraries de Barcelona i Alacant el 4 de febrer de 1981 es promulgui, per part del Departa- 

(Tomas Buades Rusoi, juntament amb un assessor jurídic de ment de Política Territorial i Obres Públiques de la Generali- 

la Subsecretaria de Pesca i Marina Mercant d'aquell temps i tat, el Decret 21/1981, que manté la Comissió de Ports de 

per encarrec del seu titular, Víctor Moro Rodríguez, el De- Catalunya en la mateixa composició que estableix el Decret 

cret 670/78, d ' l l  de marc, de Presidencia de Govern (vi- 1958/78, assumint-ne la presidencia el llavors director ge- 

gent encara avui), mitjancant el qual se'ls mantenia la seva neral d'0bres Públiques i la vicepresidencia el subdirector de 

condició de corporació de dret públic i es fixava la seva fun- Ports i Costes. Les confraries de pescadors, a traves de la 

cio per a actuar com a organs de consulta amb I'Administra- representació que ostenten els presidents de les federa- 

ció en temes d'interes general i referents a I'activitat cions provincials, passen per primera vegada a formar part 

extractiva pesquera i la seva comercialització, especialrnent d'un organisme de I'Administració autonomica catalana. 

en els sectors artesans i de pesca costanera, garantint-los 

el seu patrimoni específic propi, I'autogovern i el caracter Cany 1980, essent ministre d'Agricultura i Pesca el senyor 

representatiu, al qual ja hem fet referencia al principi. Jaime Lamo de Espinosa, del govern de la UCD, es disposa 

Aquest decret va ser desenvolupat posteriorment per I'ordre el traspas de cornpetencies de les cambres agraries a la 

del Ministeri de Transports i Comunicacions, de 31  d'agost Generalitat, que immediatament n'acorda la dissolució. La 

de 1978. mateixa sort podien tenir les confraries de pescadors i ser 

convertides en serveis de pesca, segons adverteix el conse- 

El 26 de juny de 1978 es va promulgar el Decret 1958/78, ller del Departament, Agustí Carol, als presidents de les fe- 

del Ministeri d'0bres Públiques i Urbanisme, de reorganitza- deracions provincials de Tarragona, Barcelona i Girona. Pero 

cio de les comissions administratives de grups de ports, I'oportuna paralització del seu traspas n'evita el risc, d~onant 

que en el seu article 7, punt d, estableix que en la seva temps perque els polítics responsables coneguin a fons el 

constitució figuraran com a vocals un representant del sec- veritable origen de les confraries de pescadors i les seves 

tor pesquer de cada província litoral i que en formaran part funcions al llarg de la historia, i desisteixen dels planteja- 

a Catalunya els presidents de les federacions provincials de ments inicials. 



A la sessió del dia 5 de maig de 1982, la Comissió d'Agri- 

cultura, Ramaderia i Pesca del Parlament de Catalunya va 

aprovar la proposició no de llei de creació del Consell As- 

sessor de pesca marítima, que es va dur a efecte mitjan- 

cant el Decret 208/1982, de 12 de juliol, en que s'atorga 

una important representació a les confraries de pescadors. 

Aquest representa el segon organisme de I'Administració au- 

tonomica en que participen oficialment les confraries de 

pescadors. 

Mitjancant el Reial decret 665/1984, de 8 de febrer, es pro- 

cedí a traspassar funcions i serveis de I'Estat a la Generali- 

tat de Catalunya en materia d'ordenació del sector pesquer. 

També aquest any, el Govern autonomic crea una direcció 

general especifica de pesca, en la qual posa al capdavant 

precisament qui fins llavors havia estat el secretari de la 

Confraria de Pescadors de Palamós i de la Federació Catala. 

na de confraries de pescadors, Edelmir Salichs. 

L'any 1987, per fi, i mitjancant el Reial decret 1137/87, 

d ' l l  de setembre (la data és important) es procedeix al 

traspas de funcions i serveis de I'AdministraciÓ de I'Estat a 

la Generalitat de Catalunya en materia de confraries de pes- 

cadors. 

L'estima i la receptivitat que personalment el president Pujol 

ha dedicat sempre a la gent de la mar de Catalunya (i que 

en honor a la veritat s'ha de dir que ha estat recíproc) van 

permetre no només la creació d'una direcció general de 

pesca al si del Departament drAgricultura, Ramaderia i Pes- 

ca, sinó també la promulgació del Decret 152/1991, de 17 

de juny, de la Presidencia de la Generalitat, mitjancant el 

qual es regulen les confraries de pescadors catalanes, i que 

va ser elaborat conjuntament amb el sector a través del 

Consell Assessor de Pesca. 

va constitució, I'AdministraciÓ autonomica va poder compro- 

var la importancia de les aportacions dels representants de 

les confraries de pescadors la gestió dels ports catalans, 

pero també a la vegada, les confraries van trobar I'ajuda a 

la seva funció com a estructures de serveis i de gestió opti- 

ma per la pesca professional. 

La Direcció General de Ports, posteriorment de Ports i 

Transports de la Generalitat, des del primer moment ha 

constitu'it el millor suport que han trobat les confraries de 

pescadors dins de I'Administració autonomica catalana per a 

la seva potenciació i per a possibilitar I'acompliment dels 

seus objectius d'ordre economic i social, i aixo és just dir-ho. 

La Comissió de Ports, primer, i Ports de la Generalitat, pos- 

teriorment, durant tots aquests anys han contribu'it de mane- 

ra molt important a la creació i modernització de les 

estructures pesqueres als ports, responsabilitzant les con- 

fraries de pescadors de I'explotació de les llotges, equipant- 

les de manera eficac per a I'acompliment dels seus 

objectius, construint escars i noves llotges alla on en man- 

caven i també noves darsenes pesqueres que han permes 

que la flota catalana pugui desenvolupar les seves activitats 

professionals de manera més digna i segura. També han 

possibilitat dur-la fins la seva rnaxima dimensió, permetent- 

ne alhora una major rendibilitat, que sens dubte s'ha traduit 

en una millor viabilitat per a la propia existencia de les con- 

fraries. 

Una nova llei de confraries 

En el moment en que estem escrivint aquest article, ens 

hem assabentat, pels mitjans d'informació, que ha entrat al 

Parlament de Catalunya el projecte de llei regulador de les 

confraries de pescadors. 

A la Comissió de Ports de Catalunya, dependent del Depar- Nosaltres, respecte del contingut de I'avantprojecte, ja hem 

tament d'0bres Publiques, i des del primer moment de la se- dit tot el que creiem que havíem de dir en el seu moment 



davant dels responsables de 1'Administració autonomica, i democracia que sempre han tingut, com diem, fins i tot du- 

hem aportat el nostre criteri quan se'ns ha requerit. Ara no- rant els regims totalitaris. Confiem que així es fara i que la 

més ens queda des d'aquí fer una crida als representants nova llei que regulara les confraries catalanes servira per- 

dels partits polítics en el Parlament perque tractin la regula- que es mantinguin com exemple -avui ho són- del que a'ques- 

cio de les nostres confraries amb I'interes que aquestes ins- tes institucions han estat sempre. Amén. 

titucions es mereixen per la carrega historica que les 

precedeix. 

Les confraries de pescadors, com ja s'ha dit, han estat cre- 
Antonio Marzoa Dopico 

ades des de fa nou segles pels pescadors professionals per president de la Territorial de 

a la defensa dels seus propis interessos, per la qual cosa Confraries de Barcelona 

no són ni poden ser mai organismes administratius. 

L'Administracio no només és lliure de dotar-se de totes les 

estructures que cregui convenient i necessari per a complir 

millor els objectius que té encomanats d'un servei cada ve- 

gada millor al ciutada, sinó que te a més a més I'obligacio 

de fer-ho, pero nosaltres entenem que les organitzacions de 

caracter professional, siguin o no corporatives, tenen els ob- 

jectius marcats, fet que en justifica la raó de ser i que ve 

defensat per la propia llibertat que els estats democratics 

pretenen per als seus ciutadans mitjancant el reconeixement 

del lliure dret d'associació. 

Els qui tenen el merit que aquestes institucions continliin fun- 

cionant a satisfacció dels propis pescadors, després d'a- 

quest llarg recorregut per la historia, son ells i només ells, i 

de vegades, com es veu al llarg de la seva historia, malgrat 

les administracions adverses i els avatars polítics de cada 

moment. 

És evident que les confraries de pescadors ja són majors 

d'edat i que els professionals del sector poden sentir-se or- 

gullosos de la gestió realitzada al llarg de la seva historia. 

Esperem i desitgem que els polítics, representants, al cap i 

a la fi, del poble en els parlaments, sapiguen recollir per a la 

seva potenciació aquestes premisses quan hagin d'elaborar 

la norma que les reguli, evitant que perdin aquesta llibertat i 

Barques de pescadors del port de Barcelona. R. Moreno 




