
El Fòrum Marítim Català guanya pes amb 
l’adhesió com a soci de la Federació Nacional 
Catalana de Confraries de Pescadors
La incorporació “ens permetrà augmentar els recursos per consolidar els  
projectes en marxa i engegar-ne altres”, afirma el president del FMC Toni Tió.

La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors s'incorpora com a  
membre del FMC “per enfortir la veu d'armadors i mariners a les institucions”

Barcelona, 20 d'octubre de 2010.- El Fòrum Marítim Català acaba de sumar com a nou 
soci la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, principal organització del 
sector pesquer a Catalunya. L'adhesió representa “un pas més cap al mig centenar de socis 
que ens hem marcat aconseguir al FMC en un termini mig de temps amb l'objectiu de 
poder augmentar la representativitat i els recursos per consolidar els projectes en marxa i 
poder-ne engegar de nous”, segons Toni Tió, president del FMC. Tió també ha assenyalat 
que “l'adhesió de les confraries de pescadors ens permetrà treballar més àmpliament els 
eixos estratègics de caràcter transversal que tenim tot el sector del mar”. La incorporació 
arriba després de la recent de l'Institut de les Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i la de 
les autoritats portuàries de Tarragona i Barcelona.  

Per la seva banda, Eusebi Esgleas, president de la Federació Nacional Catalana de 
Confraries de Pescadors, ha justificat la decisió de sumar-se al FMC “per la voluntat 
d'enfortir la veu d'armadors i mariners davant de les institucions però també davant de la 
societat civil catalana i poder participar en projectes que ajudin al sector pesquer a guanyar 
competitivitat”. La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors travessa a 
l'actualitat un moment de reestructuració en el qual té com a prioritat posar en valor la 
frescor i la qualitat del peix de la flota pesquera catalana per poder guanyar presència en 
un mercat globalitzat. Aglutina les tres federacions territorials de pescadors de Catalunya, 
que representen una trentena de confraries, i és el principal òrgan interlocutor entre el 
sector pesquer i les administracions. Formen part de la federació tots els professionals del 
sector pesquer extractiu, tant els armadors com els treballadors. 
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