DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT AL SECTOR DEL PEIX
BLAU DE TARRAGONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El “Peix Blau” de Tarragona és reconegut per la seva qualitat i pels seus efectes
saludables, sobretot per a la prevenció de malalties cardiopatíaques. Reconegut
als mercats nacionals i internacionals, el peix blau de Tarragona, i algunes
espècies en concret, com la sardina i el seitó, han esdevingut per les seves
característiques especials una ensenya de ciutat.
Actualment, però, la pesca del peix blau ha decaigut notablement a tota la zona
que coincideix força amb els límits de la província, entre la zona d’influència del
Delta de l’Ebre i el Baix Penedès. D’uns anys ençà, el nombre de captures ha
minvat ostensiblement i les flotes pesqueres de l’art tradicional de l’encerclament
s’han reduït de manera progressiva i constant, fins al punt que si no es troben les
solucions adequades la mateixa flota d’aquest art de pesca podria desaparèixer.
L’Ajuntament de Tarragona ha de col·laborar en la recerca de solucions a aquest
problema i a posar en valor el peix blau com el producte marí que més ens
diferencia en positiu d’altres zones pesqueres. En uns moments com els actuals,
quan els productes alimentaris de qualitat i de proximitat són més reconeguts per
la seva capacitat de generar imatge de ciutat i territori, Tarragona no pot
permetre que un element distintiu del nivell del peix blau romangui en una crisi
permanent i quasi bé irresoluble.
Des del sector ja fa temps que s’adrecen a les administracions que en tenen
competències demanant un conjunt de mesures a les que les administracions
locals més afectades, de manera especial l’Ajuntament de Tarragona, han de
donar suport.
En aquest sentit, el Consell Plenari acorda aprovar la següent declaració
institucional:
1.- Instar a la Comissió Europea, Govern espanyol i a la Generalitat de
Catalunya a que encarreguin els estudis biològics necessaris per a fer una
diagnosi dels factors que influeixen en la disminució dràstica d’estocs, com
presumiblement poden ser:
- Canvi climàtic

- Desaparició de nutrients en les aportacions del riu Ebre.
- Disminució del fitoplàncton.
- Existència de grans depredadors a la zona.
- Altres causes desconegudes.

2.- Exigir a les administracions competents el compliment estricte de la
normativa legal, en especial referent a:
- Mides de les arts.
- Potències lumíniques.
- Desplaçaments entre ports.
- Descàrrega única.
- Respectar la mida de les espècies.

3.- Instar a la Comissió Europea, al Govern d’Espanya i a la Generalitat de
Catalunya a que articulin, a través de la Confraria de Pescadors de Tarragona, les
ajudes econòmiques i socials necessàries per a mariners i patrons donada la
precària situació en la qual es troba el sector.
4.- Compromís de tots els partits polítics presents al Ple de l’Ajuntament de
Tarragona a transmetre als Diputats al Parlament de Catalunya i als Diputats del
Congrés dels Diputats espanyol a dur a terme les accions necessàries per tal que
totes les administracions públiques treballin per a cercar una solució adequada a
la problemàtica del sector.
5.- Traslladar aquests acord a la Comissió europea, el Govern d’Espanya i a la
Generalitat de Catalunya.

