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RESUM 

El segrest de dos bucs pesquers, el Playa de Bakio l'abril de 2008 i de l'Alakrana, l'octubre del 2009, va obrir 

una època de debat al voltant de la pirateria a la costa de Somàlia i aigües (més o menys) properes. No era la primera 

vegada que un vaixell espanyol era capturat per pirates, ni probablement seria la última. Però la repercussió política i 

mediàtica que va arrossegar a Espanya va superar, de manera notòria, altres incidents succeïts a l'oceà Índic 

Occidental. 

Davant d'aquests fets es van configurar dues visions pràcticament oposades del fenomen de la pirateria 

somalí. Una gran part del sector pesquer espanyol, així com els debats governamentals, assenyalaven la pirateria com 

a acte criminal i la discussió central dels diferents partits polítics a l'Estat Espanyol va esdevenir la definició de la 

manera més adequada per a protegir els tonyinaires amb aquesta bandera.. 

D'altra banda, una segona visió del fenomen va començar a destacar que els pescadors europeus, i sovint 

espanyols en concret, exploten de manera il�legal les costes somalís aprofitant-se de la situació de desgovern que viu el 

país des de 1991, any en què va caure el règim de Siad Barre. En aquest cas, la pirateria, més que un acte criminal, és 

un moviment per a defensar les costes i la pesca artesanal de la zona, on els pirates són pescadors convertits a 

guardacostes per a assolir aquesta comesa.  

L'objectiu d'aquesta recerca és, en aquest context, fer una anàlisi històrica sobre la pirateria a l'oceà Índic 

Occidental, amb la intenció de comprendre els origens que han pogut donar lloc a aquest debat. El que s'aborda en 

aquesta tesina és si la flota tonyinaire espanyola ha dut a terme actuacions de pesca il�legal a les costes de Somàlia i a 

l'oceà Índic Occidental, i si aquestes es poden considerar la causa del naixement de la pirateria.  Finalment, aquest 

document també planteja les respostes que s'han construït per a fer front a la pirateria, mostrant que per al cas de 

l'Estat Espanyol l'objectiu principal per a participar-hi ha estat l'interès per a protegir la flota tonyinaire. Altres elements 

presents en aquesta investigació són la història de la pesca espanyola i la història de Somàlia.  
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ABSTRACT 

The hijacking of two spanish fishing vessels, Playa de Bakio in april 2008 and Alakrana in october 2009, 

opened a debate around piracy in Somalia and near waters. It was not the first time that a spanish vessel was hijacked, 

and probably it would not be the last one, but the direct consequences produced at political and media arenas in Spain 

were deeper than other incidents that happened in the same scenario, and two different visions were clearly defined for 

Somali piracy. 

On one hand, the spanish fishing industry and debates at goverment defined piracy as a criminal act and the 

central discussion between political parties was the better way to protect fishing vessels with spanish flag.  

On the other hand, a second perspective started to underline that european fishermen, and specially spanish 

vessels, are fishing illegally in Somali territorial waters taking advantatge of the political  and governance crisis that 

remains in Somalia since 1991, when the dictator Siad Barre lost its power. In this case, piracy is a movement driven by 

Somali fishermen to protect Somali waters and artisanal fisheries.  

The main objective of this research is to make an historical analysis about piracy in the West Indian Ocean, with 

the intention to understand what could promote the debate on this subject. What is tackled in this master thesis is if the 

spanish tuna fleet that has been poaching in Somali coasts, and if this activity can be considered as the cause of the 

beginnings of piracy. Finally, this investigation also presents how piracy has been defined and confronted; showing the 

case of Spain, where the objective to participate in different missions has had the aim to protect the tuna fleet. The 

history of Spanish fishing and the history of Somalia are also present in the following pages.  
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0. INTRODUCCIÓ I  JUSTIFICACIÓ  

El segrest de dos bucs pesquers, el Playa de Bakio l'abril de 2008 i de l'Alakrana, l'octubre del 2009, va obrir una 

època de debat al voltant de la pirateria a la costa de Somàlia i aigües (més o menys) properes. No era la primera 

vegada que un vaixell espanyol era capturat per pirates, ni probablement seria la última. Però la repercussió política i 

mediàtica que va arrossegar a Espanya va superar, de manera notòria, altres incidents succeïts a l'oceà Índic 

Occidental. (Les pàgines 85 i 86, als annexos, descriuen breument els quatre atacs més rellevants que ha sofert la flota 

pesquera espanyola per part dels pirates somalis.) 

Davant d'aquests fets es van configurar dues visions pràcticament oposades del fenomen de la pirateria somalí. 

Una gran part del sector pesquer espanyol, així com els debats governamentals, assenyalaven la pirateria com a acte 

criminal i la discussió central dels diferents partits polítics a l'Estat Espanyol va esdevenir la definició de la manera més 

adequada per a protegir els tonyinaires amb aquesta bandera1.  

D'altra banda, una segona visió del fenomen va començar a destacar que els pescadors europeus, i sovint 

espanyols en concret, exploten de manera il�legal les costes somalís aprofitant-se de la situació de desgovern que viu el 

país des de 1991, any en què va caure el règim de Siad Barre. En aquest cas, la pirateria, més que un acte criminal, és 

un moviment per a defensar les costes i la pesca artesanal de la zona, on els pirates són pescadors convertits a 

guardacostes per a assolir aquesta comesa. Un article de Joaquim Sempere, publicat al diari Público el 25 d'octubre de 

2009, seria un exemple d'aquesta visió que qüestiona qui són els vertaders pirates2.  

L'objectiu d'aquesta recerca és, en aquest context, fer una anàlisi històrica sobre la pirateria a l'oceà Índic Occidental, 

amb la intenció de comprendre els orígens que han pogut donar lloc a aquest debat. El que pretenem abordar és si la 

pesca espanyola, en especial la pesca de tonyina a la zona 513, té o no a veure amb la proliferació dels atacs i 

segrestos als vaixells que utilitzen la zona per feinejar o com a zona de pas. Tanmateix, pretenem esbrinar si algunes 

de les actuacions del sector pesquer espanyol a l'oceà Índic es poden considerar en el marc del que s'ha anomenat 

pesca il�legal, no declarada i no regulada, també anomenada pesca pirata per molts experts i organitzacions, per 

exemple, Greenpeace4. Tot i així, acceptant la dificultat i immensitat de la temàtica, no pretenem aportar respostes ni 

absolutes ni definitives, sinó que el que busquem és una primera aproximació, una revisió de l'estat de la qüestió, 

                                                           

1 Aquesta idea s'ha pogut constatar a través del seguiment dels mitjans de comunicació escrits i audiovisuals en relació al segrest 
de l'Alakrana, i especialment dels articles publicats a la Vanguàrdia entre l'octubre de 2009 i el març de 2010. N'és un bon 
exemple l'article Tormenta política por el secuestro de un atunero español en el Índico, de Carmen del Riego y Juan Carlos 
Merino, publicat el 3 d'octubre de 2009.  

2 Joaquim Sempere és professor de Sociologia Mediambiental a la Universitat de Barcelona. L'article esmentat, Los verdaderos 
piratas, es pot consultar en aquest link: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1623/los-verdaderos-piratas/ . S'han escrit altres 
articles en relació a aquesta idea, i molts coincideixen en assenyalar que la pesca il�legal de diferents potències pesqueres 
europees, asiàtiques o americanes comença en caure el règim de Barre, al 1991, i que aquest expoli acaba creant 
Guardacostes voluntaris que al món occidental hem anomenat pirates. Un altre dels articles ha tingut força repercussió ha estat 
el de Johann Hari, publicat al Huffington Post, el primer d'abril de 2009: You are being lied about pirates. 
http://www.huffingtonpost.com/johann-hari/you-are-being-lied-to-abo_b_155147.html  

3 La zona 51 es refereix a l'oceà Índic Occidental, és la denominació establerta per la FAO. Es pot veure una imatge de les zones 
als annexos (pàgina 87).  

4 Greenpeace (2001) Pesca pirata: saqueando los océanos. Campanya de Greenpeace Internacional contra la pesca pirata. 
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dibuixant els primers esbossos d'un camí que s'haurà de continuar explorant. Tampoc es pretén construir una història 

de bons ni dolents, sinó comprendre com al voltant dels conflictes les situacions són molt complexes i que cal veure les 

diferents postures i perspectives de tot l'entramat d'actors que hi conflueixen. Finalment, aquesta tesina també planteja 

les respostes que s'han construït per a fer front a la pirateria, mostrant que per al cas de l'Estat Espanyol, l'objectiu 

principal per a participar-hi ha estat l'interès per a protegir la flota tonyinaire.  

Cal emmarcar aquesta tesina en la perspectiva teòrica de l'ecologia política, disciplina que estudia els conflictes 

ecològics distributius i que ens permet entendre com la disputa pels recursos naturals, en aquest cas la tonyina, pot 

generar conflictes socials, com és el cas de la pirateria. Partint de la classificació que fa Martínez-Alier sobre els 

conflictes ecològics distributius, i si en definitiva la pirateria nasqués de la resposta a la pesca il�legal, es podria 

classificar com un conflicte en l'extracció de materials, i dins d'aquest seria pels drets nacionals o locals de pesca5.  

És un estudi que considerem plenament justificat per la seva vigència i per les repercussions (polítiques, humanes, 

econòmiques...) que té la pirateria a escala internacional. A més a més, i des del punt de vista de la sostenibilitat, les 

investigacions sobre pesca il�legal són fonamentals ja que és una de les amenaces que compromet amb més intensitat 

l'estat dels ecosistemes marins6. Des del marc de la justícia ambiental, també es fa necessari fer recerca sobre la pesca 

industrial que competeix de manera deslleial amb les comunitats pesqueres artesanals a tercers països (sovint, els 

anomenats països en vies de desenvolupament).  Aquesta competència comporta problemes de justícia distributiva, en 

la mesura en què l'apropiació dels recursos ecològics es dóna de forma desigual, generant desequilibris socials i 

econòmics. Igualment, els estudis sobre pesca són fonamentals (ja sigui pesca industrial, artesanal, legal o il�legal) ja 

que aquesta activitat econòmica ha estat molt oblidada per diferents agents (moviments socials, ecologistes, agents de 

cooperació internacional) i convé fer-la surar: el peix és el producte que presenta el valor més alt en concepte 

d'exportacions dels països en desenvolupament, per sobre del cafè, el sucre, els plàtans o el cacau!7 De fet, es diu que 

es coneix més el planeta Mart que el fons dels nostres oceans8... I creiem que ara, en vistes a la reforma de la Política 

Pesquera Comunitària, és bon moment per a començar a posar-nos al dia sobre aquest món que envolta l'explotació 

pesquera.  

Finalment, conèixer les arrels i els antecedents dels fenòmens resulta imprescindible si es vol tractar de trobar 

alguna solució a un conflicte determinat. En el cas de la pirateria a les costes de Somàlia i més enllà de la pròpia Zona 

Econòmica Exclusiva, militaritzar la zona terrestre o marítima podria suposar, tan sols, una solució a curt termini. Calen, 

                                                           

5   Els conflictes pels drets nacionals o locals de pesca fan referència als “intents d'evitar la sobrepesca imposant regles que evitin 
el lliure accés” i també als conflictes entre la pesca artesanal i la pesca industrial”. Martínez Alier, J. (2006) Los conflictos 
ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana. Any/vol.5, núm.013 
Universidad Bolivariana, Santiago (Chile).pàg. 4 

6  Resolució A/55/L.11 de la Assemblea General de les Nacions Unides. Extret de: Greenpeace (2001) Pesca pirata: saqueando 
los océanos. Campanya de Greenpeace Internacional contra la pesca pirata. Pàg. 21 

7 FAO, Informe SOFIA 2008.  
8 Extret de la ponència de José Templado a una conferència sobre biodiversitat marina a l'Institut de Ciències del Mar de 

Barcelona, el 21 d'abril de 2010.  
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doncs, explicacions que puguin contribuir a entendre el fenomen des de la base i els orígens, a partir d'una perspectiva 

sistèmica i global.    

Aquesta investigació neix de l'interès personal per a conèixer el medi marí i de la inquietud acadèmica per a 

relacionar les activitats humanes amb l'entorn que ens envolta. És per aquest motiu que a banda de la recerca 

bibliogràfica relacionada amb la temàtica de la recerca pròpiament dita, he dut a terme un conjunt d'actuacions per tal 

d'augmentar els meus coneixements genèrics sobre l'activitat pesquera, participant de manera directa en el si 

d'organitzacions que també hi treballen. En aquest sentit, he tingut la oportunitat de participar en el projecte de Custòdia 

Pesquera amb el Grup Ornitològic Balear de Menorca (GOB). D'altra banda, i com a membre de l'àrea de medi marí 

d'Ecologistes en Acció (coordinats amb altres organitzacions gràcies a Ocean2012) he pogut apropar-me a veure 

l'evolució de la reforma de la Política Pesquera Comunitària (que entrarà en vigor el 2012). També he participat en 

l'organització del III STD Seminar que organitza l'Institut de la Sostenibilitat de la UPC dins el context del màster en 

Sostenibilitat, que enguany ha tractat la sobrepesca, cosa que m'ha brindat l'oportunitat d'assistir a xerrades pertinents i 

parlar amb diversos especialistes. Igualment, vaig assistir a la Fira Alimentària 2010, a Barcelona, per tal de veure el 

costat de la promoció i comercialització dels productes de la mar.  

0 . 1  B R E U  R E S U M  I N T R O D U C T O R I  

Abans de començar, presentem un resum del que apareix a les pàgines que segueixen per tal de fer entenedora 

l'estructura de la investigació.  

El primer apartat descriu la metodologia seguida per tal de realitzar la investigació, i el següent planteja la pregunta 

inicial, els objectius i les hipòtesis.  

A continuació, els apartats tercer i quart exposen breument la història de la pesca espanyola i la història de 

Somàlia. Creiem que aquests apartats proporcionen una base necessària per entendre després tota la resta de capítols, 

per això s'inclouen al principi. El “diàleg” entre els dos països serà constant al llarg de tota la recerca. 

El cinquè capítol identifica els principals actors i actrius que participen tant en la pirateria com en la pesca 

espanyola de tonyina, i s'analitzen directament alguns d'aquests actors. La resta, es veuran de manera indirecta al llarg 

de la resta de pàgines.  

Seguidament, passem a analitzar la pesca il�legal, no declarada i no regulada, ja que és una de les raons a què 

s'ha atribuït el naixement de la pirateria. Creiem important entendre què és aquesta pesca il�legal per poder veure si es 

pot afirmar que la flota espanyola pot haver dut a terme actuacions d'aquesta índole.  

L'apartat set fa un repàs a les mesures que s'han pres per a fer front a la pirateria, en especial a aquelles mesures 

que l'Estat Espanyol ha impulsat o hi participa.  

Finalment trobem l'últim apartat, on tractarem de recollir les principals conclusions a què hem arribat i donar 

resposta a les hipòtesis i preguntes formulades a l'inici de la investigació.  
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Esperem que aquesta tesina pugui aportar un granet de sorra als estudis de pirateria existents, tot i que el que 

pretenem abordar és, només, una molt petita part de la qüestió. 
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1. PROCÉS D’ INVESTIGACIÓ  

El procés seguit per a dur a terme aquesta investigació ha constat de tres parts: plantejament de pregunta inicial, 

objectius i hipòtesis; recerca d'informació i elaboració de la tesina. Cal dir que també hi ha hagut un procés de retro-

alimentació, en el sentit que a mida que anàvem avançant en l’aprenentatge tant els objectius, com les hipòtesis i la 

pregunta inicial han estat modificats i ajustats a les possibilitats de la investigació. Pel que fa a l'obtenció d'informació, la 

metodologia ha estat qualitativa i quantitativa.  

A nivell qualitatiu s'ha fet una extensa revisió bibliogràfica. Tots els articles, llibres, webs i notícies consultades es 

poden consultar a la bibliografia i els peus de pàgina corresponents. En segon lloc, s'han dut a terme tres entrevistes 

(dues individuals i una grupal) amb actors relacionats amb el món de la pesca espanyola. Dues de les entrevistes han 

estat presencials a dos indrets de l'Estat Espanyol (Baiona i Pasaia), i una ha estat per correu electrònic, a un membre 

de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco). Les entrevistes presencials 

són en profunditat, basades en preguntes obertes i des d'una òptica qualitativa. Estan totes transcrites i amb buidatge 

per temes, i es poden consultar als annexos (de la pàgina 119 a la 141) . Per petició dels entrevistats, aquestes són 

anònimes, de manera que els anomenem patró gallec, polític basc i biòleg marí. Una altra tècnica que s'ha fet servir ha 

estat les converses informals (personalment o a través de correus electrònics) amb moltes persones relacionades amb 

la pesca de diferents procedències, com moviments socials (membres d'Ecologistes en Acció), treballadors 

(investigadors i consultors) o grups de recerca (Sea Around Us). La tercera via emprada per tal de conèixer d'el més a 

prop possible el món de la pesca a l'Estat Espanyol ha estat, com ja s'ha indicat en la introducció, la participació en 

diferents activitats i organitzacions ambientalistes. Aquesta via ens ha aportat coneixements directes sobre temes en 

concret i a la vegada ens ha proporcionat tota una xarxa de contactes, a través de la qual hem pogut contactar amb les 

persones a entrevistar i també amb altres que ens han facilitat documents i informacions de gran utilitat.  

Pel que fa a l'anàlisi quantitativa, s'han fet servir estadístiques i dades secundàries de diverses fonts en relació a la 

pesca i a la pirateria.   
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2. PREGUNTA INICIAL,  HIPÒTESIS I  OBJECTIUS  

Segons el Manual de recerca en ciències socials9, una bona manera d'iniciar una investigació, pràctica i útil, és 

establir una pregunta inicial que faci de fil conductor de tota la recerca. En el nostre cas, la pregunta que ha dirigit tota la 

recerca és la següent:  

• La pesca espanyola de tonyina a les costes de Somàlia està vinculada amb la proliferació de la 

pirateria? 

La principal hipòtesi que s'intentarà contrastar és que l'arrel de la pirateria està relacionada amb la sobrepesca i 

la pesca il�legal que ha tingut lloc a les costes de Somàlia. La flota espanyola no ha escapat a aquestes pràctiques, 

per tant, la hipòtesi central és: 

H1: la pesca il�legal espanyola ha contribuït històricament en la proliferació i expansió de la pirateria a 

Somàlia.  

Aquesta hipòtesi té relació amb la segona visió de la pirateria que s'ha assenyalat a la introducció, visió que també 

proposa que els orígens de la pesca espanyola a les costes de Somàlia i la pirateria es poden situar cronològicament a 

partir de 1991, moment a partir del qual Somàlia es troba en un buit de poder derivat de la caiguda del règim de Siad 

Barre. 

La segona hipòtesi amb la qual ens proposem treballar fa referència a les mesures per fer front a la pirateria 

engegades en el si de la Unió Europea. En aquest sentit, pensem que: 

H2: l'Estat Espanyol forma part de les missions per a combatre la pirateria sota l'objectiu principal de 

protegir la flota pesquera tonyinaire espanyola.   

Per tant, els objectius que ens plantegem per a aquesta recerca són els següents: 

OBJECTIUS GENERALS 

• Aproximar-nos al fenomen de la pirateria a Somàlia. 

• Apropar-nos al món de la pesca espanyola, principalment a la pesca de gran altura de tonyina. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Identificar els principals actors i actrius relacionats amb el conflicte ecològic-distributiu de la pirateria i la 

pesca espanyola de tonyina a Somàlia.  

• Esbrinar si la flota de tonyina espanyola ha dut a terme actuacions de pesca il�legal a les costes somalís. 

• Afirmar o desmentir que la pesca espanyola ha pogut contribuir a la proliferació de la pirateria a Somàlia i a 

                                                           

9 Quivy, R; Van Campenhoudt, L (2001) Manual de Recerca en Ciències Socials. Ed. Herder. Barcelona. Segon capítol. 
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l'Oceà Índic Occidental.  

• Conèixer les missions antipirateria, i veure si en el cas espanyol l'interès per a participar-hi és protegir els 

interessos pesquers. 
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3. LA HISTÒRIA DE LA PESCA ESPANYOLA. . .  EN LA SEVA VESSANT EXTERIOR  

 

En tempos, os fortes homes de Malpica cazaban a balea por lonxanos mares10.   

                        Fotografia: Lali Musoles Villegas 

 

En aquest apartat pretenem fer un repàs de la història pesquera espanyola, per tal de conèixer el context i els 

orígens en què s'assenta la pesca espanyola a l'Oceà Índic Occidental, l'escenari espacial d'aquesta investigació. Així, 

creiem que fer un repàs a la història pesquera ens permetrà comprendre les situacions presents. 

La configuració de les característiques actuals del sector pesquer industrial espanyol en la seva dimensió 

internacional o exterior és fruit d'una sèrie processos històrics. Els estudis sobre història pesquera espanyola solen 

coincidir en tres punts que han permès la configuració de l'activitat pesquera tal i com la coneixem avui en dia. Ens 

referim a la Llei de Renovació i Protecció de la Flota Pesquera de 1961; l'extensió de les aigües territorials a 200 milles  

i l'ampliació, per tant, de les Zones Econòmiques Exclusives (ZEE d'ara en endavant) a partir dels anys 60 i l'entrada  

d'Espanya a la Unió Europea el 1986. (Comunitat Europea, CE, en aquella època). Aquests fets, en paral�lel a tota una 

sèrie d'innovacions tecnològiques (introducció de màquines de vapor, la tècnica de l'arrossegament, etc.) aplicades al 

sector pesquer, han fet navegar la flota pesquera espanyola cap a les coordenades en què es troba actualment.  

                                                           

10 Inscripció a una estàtua de Malpica (A Coruña), que indica que ja al passat l'Estat Espanyol duia a terme les seves captures a 
aigües llunyanes. És l'estàtua de la fotografia. Literalment, fa referència als pescadors de Malpica, tot i que no va ser l'únic poble 
que es va dedicar a la pesca de balena. Són famosos els pescadors bascs, que no només pescaven la balena a gran distància, 
també a aigües del Cantàbric, fins que paulatinament es va anar extingint.  
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Es pot dir que la pesca va començar a abandonar la condició de sector merament artesanal i de subsistència amb la 

Revolució Industrial, als segles XVIII i XIX, amb la introducció de maquinària a bord dels bucs i els canvis que va 

propiciar en la organització del comerç i la indústria de la transformació, principalment la conservera. Tanmateix, la 

introducció del ferrocarril i els canvis en la indústria tèxtil i metal�lúrgica van permetre la fabricació a baix cost d'arts i 

aparells i augmentar així els rendiments econòmics. D'altra banda, la introducció de la tècnica de l'arrossegament i de la 

congelació a bord van permetre la transformació de l'Espanya del segle XX en una potència pesquera i va permetre 

l'increment de l'esforç pesquer, al mateix temps que deixava entreveure el fenomen de la sobrepesca, desconegut fins 

aleshores11. Així doncs, a mida que els bucs d'arrossegament anaven avançant, el rendiment dels caladors nacionals 

anaven en descens, de manera que la flota d'arrossegament es va anar desplaçant i expandint cap a noves zones 

pesqueres per compensar l'escassetat de peix, sobretot en les aigües litorals del Nord12.  

0 3 . 1  L L E I  D E  R E N O V A C I Ó  D E  L A  F L O T A ,  1 9 6 1  

S'ha suggerit que la dècada dels seixanta no es presentava molt optimista per a la pesca espanyola, ja que la 

producció als caladors habituals es reduïa alarmantment i l'explotació dels vaixells només es compensava amb 

increments als preus del peix. El Primer Pla de Desenvolupament espanyol de 1959 ja considerava ajudes molt 

generoses per a la construcció naval, ajudes que es van complementar amb la normativa específica sobre la política 

pesquera plasmada en la Llei de Renovació de la Flota de 1961. Aquesta llei se sol prendre com a punt de partida per a 

la consolidació del sector pesquer actual. Tot i que en un primer moment les ajudes pretenien estimular la captura i el 

consum de peix fresc, un “important esdeveniment tecnològic va revolucionar el món de la pesca en les dècades 

següents: la introducció de la congelació a bord”13. Dos bucs congeladors, Lemos i Andradre, propietat de Pescanova, 

van iniciar les seves activitats en ambdós costats de l'Atlàntic Sud14, i aviat es va estendre el consum de peix congelat i 

de tota la gama de productes alimentaris conservats. 

La llei, doncs, va permetre la creació d'una flota congeladora moderna i productiva, i durant la primera meitat dels 

70 les pesqueries espanyoles van viure la seva època daurada amb un volum de captures que arribava a superar el 

1.400.000 tones15. A la vegada, va permetre que el sector desenvolupés una enorme expansió cap a les aigües d'alta 

mar, situant Espanya en un lloc “privilegiat” dins la pesca mundial. Segons Ramon Franquesa, diversos factors van 

contribuir a aquest fet: energia barata, interès de les drassanes, absència de regulació de la major part de les aigües 

                                                           

11 Juárez Casado, S. J (1997) La pesca en España. Cambios en los últimos años y perspectivas. Papeles de economía española. 
Nº 71 

12 Giráldez Rivero, J. (1997) op.cit. pàg. 41 
13 Juárez Casado, S. J (1997) op.cit. pàg. 5 
14 Peña, M. (1997) La actividad pesquera en España ante los cambios a escala internacional. Papeles de economía española. Nº 

71. pàg. 53 
15 Extret del Llibre Blanc de la Pesca. El Llibre Blanc és un retrat del sector pesquer espanyol actual, editat pel Ministeri 

d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la secretaria del Mar. Es pot consultar íntegrament a la web de l'actual Ministeri 
de medi ambient, medi rural i medi marí: www.marm.es.  
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marines, etc.16 La intensitat de la transformació va ser tal que va donar lloc a un sector pesquer de tipus industrial i ja 

plenament capitalista. 

Però no tot el que llueix és or. Peña17 assenyala que a finals dels 60 els estocs de peixos ja assolien unes xifres 

alarmants, fet accentuat per la fam de la postguerra, que estimulava a menjar qualsevol peix que entrés a les xarxes 

(fos quina fos la seva mida.) Tot i així, es va continuar amb la construcció de nous vaixells (congeladors, en la seva 

majoria), sense basar-se en cap estudi sobre la viabilitat de tal tipus d'activitat i menys encara es van destinar quantitats 

importants per analitzar la possibilitat de revitalitzar els caladors espanyols.  

A la vegada, el Llibre Blanc de la Pesca indica que el final de la dècada dels 70 i inicis dels 80 portaria una 

inesperada crisi al sector pesquer exterior derivada d'un conjunt de situacions socioeconòmiques d'índole mundial, que 

s'analitza al proper punt.  

Pel que fa a la flota tonyinaire d'encerclament, tècnica sorgida a finals del segle XIX degut a la creixent demanda de 

peix per part de la indústria conservera18, també s'ha vist condicionada pels canvis tecnològics. Amb el pas dels anys, la 

flota d'encerclament espanyola ha anat adquirint “millors xarxes, millors mitjans, vaixells més grans”19... És a dir, ha anat 

augmentant la potència pesquera20, fins a convertir-se, avui en dia, en la “millor flota del món i la que més pesca”. A 

l'actualitat, doncs, els vaixells espanyols tenen una “tecnologia molt més avançada que els americans, els francesos o 

els japonesos”21. Hi ha un canvi, precisament, que el sector assenyala com a importantíssim, i és la introducció, a 

mitjans dels 80, dels “radars de banda”22, que permeten captar les aus que sobrevolen damunt les manchas o bancs de 

tonyines. Abans dels radars, es feien servir prismàtics.   

0 3 . 2  E X T E N S I Ó  D E  L E S  A I G Ü E S  T E R R I T O R I A L S  

L'Estat Espanyol ha estat un país amb vocació de pesca a llarga distància. Ja al segle XVI es pescava bacallà a 

Terranova, com assenyala Peña23. Tot i així, altres autors, com Mark Kurlansky, assenyalen que els bascs havien creuat 

l'Atlàntic abans que Cristòfol Colón, darrere la balena i el bacallà24. Aquest mateix escriptor indica, però, el següent: “els 

pescadors guardaven els seus secrets, mentre que els exploradors els revelaven al món. Colón havia reclamat tot el 

nou món per a la corona d'Espanya”25. També Hellene Bours explica que la tendència a la pesca llunyana és una 

qüestió històrica en el cas d'Espanya, donat el passat colonial26. Tot i aquest passat, el desenvolupament i orientacions 

                                                           

16 Franquesa, R. (1997) Estrategias estatales y política común en la pesca europea. Papeles de economía española. Nª 71. pàg. 
171 

17 Peña, M. (1997) op.cit. 
18 Giráldez Rivero, J (1997). op.cit. Pàg. 35 
19 Entrevista al patró gallec.  
20 La potència pesquera és “l'eficàcia d'una unitat de pesca, normalment un vaixell”. Extret del glossari de termes pesquers de 

CETMAR (Centre Tecnològic del Mar) http://www.cetmar.org/DOCUMENTACION/dyp/GlosarioTerminosPesqueros.pdf 
21 Ibid.  
22 Ibid. 
23 Peña, M. (1997) op.cit.  pàg. 49 
24 Kurlansky, M (1997). El bacalao. Biografía del pez que cambió el mundo. Ed.Península. Barcelona  
25  Ibid.  Pàg 34 
26 Extret d'una conversa que vam mantenir amb Helene Bours a Barcelona, el 17 d'abril de 2010. Helene Bours és membre 

d'Environmental Justice Foundation i coordinadora política d'Ocean2012 a Bèlgica 
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del dret marítim internacional han estat un condicionant per a la pesca espanyola a llarga distància, com veurem a 

continuació.   

Durant la Primera Conferència de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar, celebrada a Ginebra l'any 1958, encara 

es ratificava la llibertat de pesca27, però també es va materialitzar el concepte de mar territorial, precursor a la ZEE, i 

aplicable fins aleshores a les 12 milles nàutiques28. Pensem que fins a principis de segle encara es creia que els 

recursos pesquers eren il�limitats i de fet, cap país tenia encara prou potència pesquera per a creure que podien 

esgotar-se. Tot i així, a mida que s'incrementava la potència pesquera i es veia que els recursos no eren infinits, els 

diferents països van començar a moure fitxa per tal de protegir aquells que es trobaven més propers a les respectives 

costes. Així, al llarg dels anys 60 diversos països van dur a terme moviments per a estendre la jurisdicció pesquera més 

enllà del mar territorial de les 12 milles. La Tercera Conferència de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar, que va 

començar a Nova York en 1973 i va concloure a Jamaica el 1982, té com a resultat el que es considera la Constitució 

dels Oceans (la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar o UNCLOS), on es van acordar les definicions 

de mar territorial, zona contigua, plataforma continental, alta mar i ZEE, figura jurídica que comprèn fins a les 200 milles 

nàutiques i implica certa sobirania sobre aquestes aigües29. “A principis dels 80, les ZEE ja cobrien el 35% de la 

superfície de tots els oceans i contenien el 95% dels recursos pesquers coneguts. La nova situació va suposar un repte 

per a les nacions pesqueres tradicionals”30, com seria el cas d'Espanya, ja que va limitar la llibertat d'accés als recursos 

pesquers i va deixar sense caladors a gran part de la flota espanyola d'aigües exteriors, dissenyada i construïda per la 

pesca en aquelles zones31. De fet, aproximadament el 75% de les captures es realitzaven en aigües internacionals, ja 

que els recursos pesquers propers es trobaven intensament explotats. Aquest percentatge se sotmetia ara a la 

jurisdicció dels estats costaners, el que molts experts han coincidit en anomenar el “cop de gràcia” per a la flota 

espanyola.  

L'Estat Espanyol va seguir diferents vies per tal de prosseguir amb les activitats pesqueres, ja que als anys 70 el 

sector començava a tenir seriosos problemes per amortitzar les inversions realitzades prèviament i mantenir el nivell 

d'ocupació32. Una de les vies va ser fomentar la creació d'empreses mixtes amb altres països, llavors anomenades 

empreses pesqueres conjuntes. El 8 d'octubre de 1976 el govern aprovava el Decret nº2517/76, relatiu al foment 

d'empreses pesqueres conjuntes. Mitjançant aquest acord, Espanya cercava acords de pesca amb altres països per tal 

d'evitar la paralització de la flota pesquera nacional, estenent la seva àrea d'actuació més enllà de les aigües territorials 

sota el seu control, exportant i abanderant els bucs a aquells països on hi tenien interessos. A banda de les empreses 

pesqueres conjuntes, la necessitat d'alternatives que garantissin la continuïtat de les activitats pesqueres en aigües 

                                                           

27 Històricament, la immensa majoria de l'espai oceànic ha tingut com a pràctica general la llibertat d'accés, entesa com    a la 
“doctrina del mar lliure”, que a vegades ha suposat una autèntica “tragèdia dels comuns”.  
28 Una milla nàutica són 1,852 quilòmetres. Així, 200 milles nàutiques són 370, 4 km.  
29 Als annexos, hi ha un esquema d'aquestes figures jurídiques i una petita definició de cada una d'elles, veure pàgina 89.  
30 De Miguel, R (1988) Política exterior pesquera de la CEE. Revista de estudios agro-sociales. Nº 145 julio-setiembre. Pàg. 9 
31 Llibre Blanc. op.cit. 
32 Franquesa, R. (1997) op.cit. 
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exteriors també va comportar altres mesures: l'exploració de nous caladors (com per exemple, a l'oceà Índic), la firma 

d'acords bilaterals de diferents tipus amb tercers països o  la pesca en aigües internacionals.  

La instauració de la figura de la ZEE no ha estat l’únic canvi important en l'àmbit de la gestió dels recursos 

marins que ha vist la flota pesquera espanyola. L'entrada a la Unió Europea també va propiciar certs canvis que ens 

ajuden a entendre el sector tal i com funciona ara.  

0 3 . 3  A D H E S I Ó  A  L A  U N I Ó  E U R O P E A  I  E V O L U C I Ó  D E  L A  P O L Í T I C A  P E S Q U E R A  

C O M U N I T À R I A  

El tractat d'adhesió d'Espanya a la Unió Europea, o Comunitat Econòmica Europea (CEE) por aquellos entonces, 

es firmava el 1985, i és l'any 1986 el que es considera la data d'entrada com a tal. (També és el cas de Portugal). Els 

assumptes vinculats en la qüestió de la pesca van tenir el seu pes dins les negociacions de l'entrada. Abans d'entrar en 

les negociacions i en l'entrada d'Espanya com a tal, cal tenir en consideració la primera Política Pesquera Comunitària 

(PPC), que entra en vigor tres anys abans de l'adhesió d'Espanya, el 1983, i quan la CEE només comptava amb nou 

membres.  

Ramon Franquesa33 assenyala que els països de la CEE, ja ingressats Anglaterra i Irlanda, van començar a 

dissenyar un procés de redistribució dels recursos pesquers atlàntics sobre la base de la no adscripció d'Espanya a la 

CEE i del temor a la seva enorme capacitat pesquera. En aquest sentit, la PPC sorgeix com a reacció a les oportunitats 

que la implantació de les ZEE oferia a aquests nou països. Aquestes oportunitats s'oferien en detriment d'Espanya, que 

no era part de la CEE, i que havia utilitzat fins el moment els recursos pesquers que ara eren nacionalitzats pels nou 

països comunitaris. La Convenció del Mar establia que les ZEE s'havien d'obrir a altres països en el cas que no fossin 

plenament explotades, cosa que va estimular la generació d'una flota pròpia dels països de la CEE expansionant 

l'esforç pesquer de determinats països, amb àmplies ajudes nacionals i comunitàries. Des de la perspectiva de la CEE 

era coherent estimular la inversió i modernització dels bucs. Però com més trigués Espanya a incorporar-s'hi, en pitjors 

condicions s'hi trobaria, i en els acords d'incorporació la CEE va aprofitar aquesta situació de debilitat. Tot i així, també 

s'ha de tenir en compte que molts acords amb tercers països que es van signar un cop Espanya va entrar a la CEE van 

significar una compensació pel limitat accés als caladors intraeuropeus. Sota aquesta perspectiva, no va suposar una 

pèrdua tan gran34. Amb l'entrada d'Espanya i Portugal la dimensió de la flota pesquera de la CEE va augmentar un 40% 

i per això ja no era necessari estimular l'expansió de l'esforç pesquer. Des de llavors, la tendència ha estat reduir els 

incentius a la modernització. Malgrat tot, aquestes ajudes no s'han aturat mai, i les mesures de gestió que les han 

acompanyat no han permès revertir la sobrecapacitat de la flota pesquera. Aquesta sobrecapacitat continua essent un 

dels principals problemes a les aigües europees35.  

El 1983, doncs, es configuren les tres vessants de la PPC: la política de recursos (explotació i conservació), 

d'estructures (fons estructurals) i de mercats, i l'assentament del principi d'estabilitat relativa, pel qual les possibilitats de 

                                                           

33 Franquesa, R. (1997) op.cit.  
34 Agraeixo a Miquel Ortega aquesta aportació.  
35 Llibre Verd,: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:es:PDF pàg. 9 
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captures o TAC (total admissible de captures) es distribueixen en quotes per a cada estat membre d'acord amb una clau 

de repartiment fixa sota un criteri bàsicament històric. El cup d'extracció anual es designa per a les principals espècies 

sobre una base biològica, tot i que condicionat per l'esfera política dels governs i la pressió social del sector de cada 

país. Aquest fet va tenir un efecte negatiu per a la flota espanyola, ja que no sent encara estat membre, no va poder 

participar en les discussions. Les assignacions a Espanya es van fer en el marc de les negociacions per a l'adhesió, 

tenint en compte l'activitat tradicional de la flota espanyola en aigües comunitàries. Ramon Franquesa també apunta 

que al final de les negociacions Espanya obtenia menys d'allò que la seva flota podia capturar però més recursos que 

els propis en aigües nacionals espanyoles.  

Pel que fa a les relacions internacionals en matèria pesquera, és important veure que arran de la instauració de les 

ZEE, la CEE no va quedar-se aliena a aquest procés, i va anar adequant l'estructura de les seves relacions 

internacionals multilaterals i bilaterals a aquesta nova situació d'organització marítima. Ja al 1976, els països membres 

havien decidit la creació d'una zona de pesca comunitària, i a la vegada van reconèixer la competència exclusiva de la 

Comunitat pel que fa a les relacions internacionals en el sector pesquer. És a partir d'aquesta data que la Comissió 

negocia amb els països tercers per a mantenir, restaurar i desenvolupar les activitats tradicionals de la flota comunitària 

i actua en el si de les organitzacions internacionals encarregades de la conservació i de la gestió dels recursos en 

aigües internacionals. A partir de 1983 i la consolidació de la PPC la Comunitat passa a legislar com un únic estat 

costaner per al conjunt dels seus estats membres i es transforma en l’ interlocutor únic per als països tercers en tots els 

aspectes de la política exterior de pesca. Per tant, les relacions internacionals de pesca van constituir un element 

fonamental del compromís final de la PPC, i la seva importància es va incrementar enormement a partir de l'entrada 

d'Espanya a la Comunitat. En efecte, la important presència d'aquest nou país a aigües de tercers, i els compromisos 

adquirits per la Comunitat al Tractat d'Adhesió, en el sentit que aquesta assumís les seves obligacions en caladors 

llunyans per tal de conservar les activitats, van significar un increment de la política exterior pesquera comunitària, ja 

sigui en el camp dels acords pesquers o en la participació en les organitzacions internacionals en matèria pesquera. 

Aquesta dimensió exterior serà un pilar fonamental per a “l'Europa Blava”36, per tant, el manteniment de la PPC 

exigirà un esforç de la Comissió i el Consell de Ministres per preservar, mantenir i desenvolupar les relacions pesqueres 

internacionals. De fet, també va servir com una forma de donar sortida a la sobrecapacitat de la flota pesquera 

comunitària, exportant l'esforç cap a altres zones mitjançant les subvencions per a la creació d'empreses mixtes37 o 

buscant acords bilaterals amb altres països.   

                                                           

36 L’Europa Blava fa referència a la Unió Europea amb la Política Pesquera Comunitària ja establerta.  
37 Les empreses mixtes tenen com a requisit principal que el 51% del capital social estigui a mans de socis locals. La política de 

promoció d'empreses mixtes s'enquadra en el marc de la política europea des de 1990. Actualment, a l'Estat Espanyol, (que 
encapçala la llista de creació d'empreses mixtes) les empreses mixtes s'agrupen al lobby anomenat Clúster d'Empreses 
Pesqueres a Tercers Països (CEPPT). Extret de: Interessos econòmics espanyols en les negociacions comercials Europa-
Àfrica. La pesca al Senegal com a exemple. Pàg.29 
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Per tant, l'entrada a la Unió Europea significa per a l'Estat Espanyol, en el cas de la pesca i particularment en la 

seva versió exterior, un canvi d'interlocutors a l'hora de negociar amb tercers països. És curiós observar com, tot i que 

en altres camps Espanya no sigui un país poderós a l'interior de la Unió Europea, si que ho és en matèria de pesca38.  

La primera Política Pesquera Comunitària va ser reformada el 2002. Pel que fa a la pesca a aigües de tercers 

països, la Unió Europea assenyala que després de la Reforma els acords pesquers “van passar de ser concessions 

d'accés amb una contrapartida financera [associacions de “paga, pesca i marxa”] a vertaderes associacions per al 

desenvolupament de la pesca sostenible i responsable”39. Altres fonts assenyalen que aquests canvis van ser, en 

realitat, un “rentat d'imatge”40  Actualment, la PPC torna a estar en procés de reforma des d'abril de 2009 i el resultat 

final el podrem veure a partir de l'any 2012. El Llibre Verd de la Pesca41, document publicat per la Comissió Europea 

assenyala que l'objectiu de la pesca en aigües no comunitàries ha de ser el de difondre l'exercici de la pesca 

responsable i sostenible, així com reconsiderar l'arquitectura dels acords per tal que siguin satisfactoris pel sector 

pesquer europeu i pel de tercers països.   

En resum, la pesca industrial espanyola s'ha vist condicionada pel desenvolupament tecnològic i l'excés de 

capacitat de la flota, que ha promogut la recerca de recursos cada vegada més llunyans i ha estat influenciada per 

l'evolució del dret marítim internacional i l'entrada del país a la Unió Europea. És en aquest context que la flota 

espanyola treballa a l'oceà Índic, com a mesura per exportar la sobrecapacitat de la flota existent, evitant portar a terme 

un reajustament del sector amb les dificultats que això comportaria, a la vegada que s'esquiva el problema de la 

sobrepesca a les aigües europees i es manté el consum de peix, cada vegada més elevat42 a l'Estat Espanyol (així com 

a molts altres països).  

Actualment... 

La situació actual de nombroses pesqueries a la Unió Europea és delicada:  

� El 72% de les poblacions de peixos d'aigües comunitàries s'estan explotant per sobre del Rendiment Màxim 
Sostenible.  

� Un 59% es troben per sota dels límits biològics de seguretat.  

� Els científics han aconsellat d'aturar la pesca per a un 14% dels estocs. 

Font: EC communication on fishing opportunities for 2010. (juny 2010)  

 

                                                           

38 Miquel Ortega. Entrevista per a la Ràdio Tas-Tas sobre pesca industrial, novembre de 2009. Es pot escoltar al següent link: 
http://tas-tas.org/castellano/content/view/1551/22/ 

39 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_es.htm 
40 Swedish Society for Nature Conservation (2009) Informe: un mar de injustícias y esperanzas. Los acuerdos de pesca de la 

Unión Europea en África Occidental. Extret de la presentació de l'Informe a Cádiz, en el marc de la Setmana Europea del Peix, 
el 7 de juny de 2010. .  

41 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:es:PDF 
42 A l'Estat Espanyol es passa de consumir uns 6,7 Kg per càpita a l'any durant el període 1858-1917 (font: Piquero Zarauz, S., 

López, E. El consumo de pescado en España. Siglos XVIII-XX. Una primera aproximación. Versió on-line) a consumir els més 
de 40 kg per càpita que es consumeixen actualment (extret de: Ortega, M.; Duch, G. “El día D”. [Galícia Hoxe]  (28 de juliol de 
2010) ). 
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IL�LUSTRACIÓ 1_ Tendències de l’estat de les poblacions marines mundials des de 1974. Font: Informe SOFIA 2006 
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4. EL CONTEXT HISTÒRIC DE SOMÀLIA  

“No hay expertos sobre Somalia. Si alguien os dice lo contrario, no le creáis. Por lo 

menos, extrangeros. Su cultura es tan hermética y el país tan peligroso que resulta 

casi imposible profundizar en los hechos que suceden en esta caótica nación”.43 

 

No serà en aquestes pàgines que desmentirem aquesta informació proporcionada pel reporter José Cendón, 

que ha treballat a Somàlia en diferents ocasions (en una d'elles, fins i tot va estar segrestat durant 40 dies). El que si 

                                                           

43 Cendón, J. (2009) op.cit. Pàg 17 

IL�LUSTRACIÓ 2_ Mapa de Somàlia. Font: Nacions Unides  
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que ens disposem a fer és un breu resum de la seva història, principalment sobre la història postcolonial del país fins 

l'actualitat, però també sobre la història precolonial (que sovint s'oblida, per allò de que els pobles africans són pobles 

sense història, segons la filosofia hegeliana.44)  

0 4 . 1  H I S T Ò R I A  P R E C O L O N I A L  

L'organització social del poble somalí precolonial s'ha definit com una “curiosa barreja de democràcia, igualtat i 

anarquia”, sense que anarquia impliqui desordre45. Segons Castel, membre fundador del Centre d'Estudis Africans 

(CEA), les característiques que permeten que sigui una societat democràtica són les assemblees a través de les quals 

discuteixen assumptes importants (anomenades heers i shirs i influïdes per l'Islam); la homogeneïtat cultural del país46; 

l'economia ramadera i l'estructuració en clans. El mite fundacional que permet comprendre l'estructura clànica de la 

societat estableix que els somalís descendeixen d'un tronc comú, és a dir, d'un pare anomenat Samaale. Per aquest 

motiu, la majoria dels somalís formen part d'un dels quatre clans familiars de Samaale: dir, isak, hawiye i darod. Al sud 

del territori s'hi troben dos clans més que no serien descendents de Samaale: el digil i el rahanwayn, que treballen la 

terra.  De cada clan familiar surten uns altres clans i dividits a la seva vegada en més subclans o llinatges, creant-se 

una xarxa de solidaritats, però també, a vegades, d'antagonismes i rivalitats. El conflicte bèl�lic somalí sovint ha estat 

definit com a lluites immemorials entre aquests clans, com si fos una conseqüència previsible d'aquesta manera 

d'estructurar la societat. Ruiz-Giménez assenyala que “es redueix així la lògica de la guerra a una expressió de les 

institucions socials somalís que tindrien una tendència essencialista cap a la violència”47.Tot i així, l'autora remarca que 

cal repolititzar l'enfocament del conflicte, entenent que és una lluita pel poder com pot succeir a altres països, i que per 

tant, la violència a Somàlia s'ha d'entendre a partir d'altres paràmetres: l'herència de la colonització i la Guerra Freda, la 

manipulació de les aliances clàniques pel règim de Siad Barre i la localització de la política després del col�lapse estatal 

en milícies dedicades a l'economia política de la guerra48.  

0 4 . 2  H I S T Ò R I A  C O L O N I A L  

Somàlia entra en contacte amb el colonialisme europeu al llarg del segle XIX. Els britànics ocupen el nord del 

territori el 1839 i el 1886 ho converteixen en protectorat. A la vegada, els francesos ocupen l'actual Djibouti (o Somàlia 

francesa), els italians s'instal�len al sud de la regió i Etiòpia entra en la repartició ocupant la regió de l'Ogadén habitada 

per població somalí. En poc temps, la societat somalí es va veure dividida i sotmesa a tres potències colonials europees 

i a un imperi africà. Tot i així, cal recordar que els diferents clans “responen a la presència estrangera amb les armes 

que tenen a mà, és a dir, rudimentàries fletxes i llances, un fet que obliga als europeus i etíops a reforçar els seus 

                                                           

44 Extret de Castel, A. (2007) Malas notícias de África. Ed. Biblioteca d'Estudis Africans. Barcelona. 
45 Richard Burton. Extret de:  Castel, A. (2007) op.cit. Pàg. 59 
46 Homogeneïtat, però, que també s'ha qualificat de mite: Itziar Ruiz-Giménez assenyala que la societat somalí presenta 

diferències culturals, lingüístiques, ètniques i de maneres de viure. Ruiz-Giménez, I. (2003) Las “buenas intenciones”. 
Intervención humanitaria en África. Ed. Icaria. Barcelona . Pàg. 62 

47 Ruiz-Giménez, I. (2003) op.cit. Pàg. 61 
48 Ibid. Pàg. 94 
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destacaments”. La colonització, com a altres regions africanes, va provocar una “metamorfosi profunda del sistema 

clànic”, ja que tant britànics com italians van captar a diferents caps dels clans, convertint-los en peces essencials i 

dependents de l'engranatge colonial.49 El sistema clànic es va modificar mitjançant el “control colonial indirecte”, és a 

dir, el fet que les autoritats colonials van mantenir, fomentar i dotar de privilegis a les identitats clàniques com a “mitjà 

per a poder exercir el domini amb un limitat número de recursos a través d'elles”50. A més, la colonització també va 

comportar l'economia monetària i l'aparició de nous grups socials, com funcionaris colonials o població urbana. Ruiz-

Giménez també suggereix que al final de l'època colonial hi va haver una creixent divergència entre, per una banda, la 

lògica interna i les demandes d'una estructura social predominantment pastoral, nòmada, descentralitzada i amb una 

economia de subsistència i per l'altra, un Estat d'origen extern, artificial i orientat externament cap al mercat mundial51. 

0 4 . 3  H I S T Ò R I A  P O S T C O L O N I A L  

Somàlia s'independitza l'1 de juliol de 1960, i el país es crea de la fusió de la Somàlia italiana i el Protectorat de la 

Somàlia anglesa. La República de Somàlia no inclourà ni els territoris somalís de la Somàlia francesa (Djibouti, que 

aconsegueix la independència el 1977), ni la regió de l'Ogadén, que serà disputada amb Etiòpia i serà part important al 

llarg del conflicte somalí, ni la població somalí del nord de Kènia. Es creen unes fronteres, doncs, que no corresponen a 

les fronteres etnolingüístiques i a la vegada creen problemes per a la població nòmada de la regió. L'organització 

política postindependència, doncs, s’organitza sobre la base clànica desestabilitzada pel procés colonitzador.  

S'ha dit que la primera dècada de l'Estat Somalí, fins el 1969, va ser un període democràtic, i que pràcticament es 

va convertir en un model de democràcia per a Àfrica en general52. Tot i així, en aquest període també es començava a 

veure “el declivi econòmic i una excessiva dependència [...] de les antigues potències colonials”53. De la mateixa 

manera, la idea d'una Somàlia unida (pansomalisme), representada amb la bandera de l'estrella de les 5 puntes, i no 

recolzada per la Unió Africana, anirà sent motiu recorrent de conflicte (per exemple, la disputa amb Etiòpia pel cas de 

l'Ogadén). 

El primer president somalí va ser Abdullah Osman (del 1960 al 1964). El segon, Abdirashid Shermake , fins que va 

ser assassinat el 1969. Sis dies després de l'assassinat de Shermake, l'octubre del 1969, el general Muhammad Siad 

Barre pren el poder en un cop d'estat no sanguinari, al�legant la incapacitat governamental de trobar un president 

substitut a Shermake i la corrupció existent. Inicialment, obté un “fort recolzament popular”54 i intenta instaurar un règim 

socialista i islàmic, entrant en l'òrbita del bloc soviètic. El 1970, proclama la República Democràtica Somalí.  

Als principis del règim, tal i com assenyala Ruiz-Giménez, Barre semblava començar un procés de modernització 

del país, nacionalitzant l'economia, adoptant una ortografia oficial per a la llengua somalí, duent a terme campanyes 

                                                           

49 Ibid. Pàg. 64 
50 Vega Fernández, E. (2009) El escenario. Capítol inclòs a la investigació del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado: 

Crisis somalí, piratería e intervención internacional. Pàg. 37 
51 Ruiz-Giménez I. (2003) op.cit. Pàg. 64 
52 Ruiz-Giménez I. (2003) op.cit. Pàg. 65 
53 Vega Fernández, E. (2009) op.cit.. Pàg 39 
54 Ruiz-Giménez, I .(2003) op.cit.. Pàg. 66 
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d'alfabetització i introduint polítiques per a proscriure les identitats “tribals”.  Durant la sequera del 1974-1975, d'unes 

conseqüències econòmiques i humanes molt greus, també es duen a terme reassentaments per a la població afectada. 

Però més enllà d'aquest període de caire socialista, que arribaria fins el 1977, el govern de Barre va acaparant cada 

vegada més poder per a la aliança MOD, que serien les sigles de tres dels llinatges del clan darod: marehan, que és el 

llinatge al qual Barre pertanyia; ogadeni, llinatge al qual pertanyia la seva mare; i dolbante, el llinatge al qual pertanyia el 

seu gendre i aliat. Aquests tres llinatges “acaparen els recursos estatals, i obtenen una hegemonia sobre la resta de 

clans sense precedents en la història de Somàlia”55. És en aquest moment que la identitat clànica es converteix en 

protagonista de l'escenari polític.  

El 1977 Somàlia va envair la regió de l'Ogadén a Etiòpia, ressuscitant el discurs del pansomalisme fins que les 

forces etíops, recolzades per la Unió Soviètica i per tropes cubanes, van acabar expulsant les tropes somalís. Somàlia 

sortia d'aquesta guerra molt afectada. A partir d'aquest moment, la política de Barre fa un gir i comença a relacionar-se 

amb els Estats Units, de qui rebrà moltes ajudes, principalment militars. Cal tenir en compte el context de Guerra Freda i 

les reserves de petroli a la Banya d'Àfrica.  Aquesta ajuda exterior és la que va permetre a Barre de continuar amb la 

repressió al país i mantenir les xarxes clientelars, tot i el context de crisi econòmica provocada per les sequeres i el 

descens en les exportacions de camells i ovelles cap a altres països àrabs. La crisi econòmica, per la seva banda, va 

provocar un acostament al Fons Monetari Internacional, de manera que el 1981 s'aprovava el primer Pla d'Ajustament 

Estructural56. 

La situació sociopolítica es va anar agreujant per tota una sèrie de factors: la crisi econòmica, la derrota a la guerra 

amb Etiòpia i el ressentiment de molts clans per no poder accedir al poder, a la vegada que la fi de la Guerra Freda feia 

perdre l'interès geoestratègic de Somàlia per a les superpotències. Aquest context va propiciar la creació de moviments 

d'oposició armada, configurats  al voltant del Front Democràtic de Salvació Somalí i el del Moviment Nacional Somalí. 

Els enfrontaments armats es van produint entre les diferents faccions, i el règim de Barre, cada cop més aïllat 

internacionalment57 i incapaç d'enfrontar-se a les guerrilles de filiació clànica, va caure al gener de 1991.  

A molts textos podem trobar escrit que és a partir d'aquest moment que Somàlia es veu immersa en un buit de 

poder, en un desgovern, que és el que permet el naixement de la pirateria, ja que no hi ha un govern real que pugui 

prevenir-la58. Per entendre o desmentir aquesta postura cal conèixer què passa després de l'exili de Barre.  

                                                           

55 Ibid. Pàg. 66 
56 Els PAE's o Plans d'Ajustament Estructural han estat molt criticats per diferents organitzacions socials i de drets humans per ser 

unes mesures molt estrictes per liberalitzar l'economia dels països on s'apliquen, a la vegada que el seu principal objectiu és 
aconseguir divises per a fer front al deute extern. Això s'aconsegueix sacrificant el mercat intern en pro del mercat extern.  

57 El 1990 els països occidentals suspenen la ajuda per la violació dels drets humans del règim de Barre. Extret de: Castel, A. 
(2007) op.cit. Pàg 69 

58 Per exemple, la columna de Florencio Domínguez publicada a la Vanguardia el 7 d'octubre de 2009 indicava: “la falta de Estado 
en Somalia y de una autoridad con poder que controle las costas hace de ese territorio una base de operaciones para quienes 
se dedican al lucrativo negocio de la piratería”. De la mateixa manera, la reconstrucció de l'estat es proposa com a mesura per 
tal d'acabar amb la pirateria: “Para el caso somalí, la supresión de la piratería pasa por un proceso de rehabilitación del Estado, 
que no cuenta con perspectivas al menos en un corto plazo”.  Fernández Fadón, F (2009) Piratería en Somalia: “mares fallidos” 
y consideraciones de la historia marítima”. Documento de trabajo nº 10 del Real Instituto Elcano. Pàg. 22 
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El país que deixa Siad Barre està destruït pels anys de combats i 

profundament fragmentat. La lluita pel control del poder entre Mohamed 

Farah Aidid i Ali Mahdi Mohamed provocarà una autèntica guerra civil que 

“deixa mils de civils assassinats  i molts altres que moren de gana”59.  L'estat 

somalí es troba col�lapsat, i tot i la situació de violència generalitzada a tot el 

país, van sorgint quatre àrees. Al nord-est, es proclama la independència de 

Somaliland (en vermell a la Il�lustració 3_ MAPA DE SOMÀLIA.), que tot i 

que no s'hagi reconegut internacionalment com a estat, funciona com a tal60. 

Aquesta zona va destacar com a un oasi de pau61 gràcies al pacte entre les 

faccions dels isaks. De fet, tampoc la pirateria moderna ha proliferat en 

aquest territori. La zona central i nord-oest del país que estarà controlada pel 

Front Democràtic de Salvació Somalí. El sud, on s’estenia “el caos i l'anarquia”, 

en paraules de Ruiz-Giménez62, on la capital, Mogadiscio, quedava dividida per la lluita de les dues faccions principals 

(anomenades més amunt). I finalment, les valls agrícoles del Juba i del Shebelle, on es van localitzar els pitjors efectes 

de la violència. El resultat: una crisi humanitària de dimensions enormes. Segons les Nacions Unides, més de 400.000 

persones eren assassinades o morien per fam o epidèmies el 1992. Un milió de persones es convertien en refugiats, i 

4,5 milions de persones es consideraven en situació de desnutrició greu63. Davant d'aquesta situació, es reobre la 

participació internacional en el conflicte somalí, mitjançant diferents missions: UNOSOM I, de gener de 1992 a 

novembre del mateix any; UNITAF (United Task Force), de desembre de 1992 a març de 1994, que es tracta d'una 

coalició multinacional dirigida pels Estats Units sota l’Operació Restore Hope (Restablir l'Esperança), que tot i haver de 

ser una missió humanitària, va esdevenir pràcticament una guerra entre els Estats Units més les Nacions Unides contra 

l'Aliança Nacional Somalí, encapçalada pel general Aidid. El 31 de març de 1994 Bill Clinton ordena la retirada de les 

tropes americanes, i “la notícia va ser rebuda amb alegria per gran part de la societat somalí. […] Així, van acomiadar 

com a invasors a qui havien rebut com a salvadors”64, ja que començaven a considerar-los forces d'ocupació. Una altra 

missió  va ser  la UNOSOM II, de març de 1993 a març de 1995, fins que aquest any es retiren definitivament les 

Nacions Unides de Somàlia  i la missions acaben “amb més pena que glòria”65,  sense acabar amb la guerra civil ni 

reconstruir l'estat col�lapsat, deixant moltes víctimes i amb les diferents organitzacions armades “enriquides per la 

intervenció”66.  I el que és més, reforçant el paper de les faccions armades i no tenint en compte la societat civil com a 

interlocutors de pau. 

                                                           

59 Cendón, J. (2009) op.cit. Pàg 278 
60 “Curiosa paradoxa en el sistema internacional: un Estat (Somaliland) que no es reconegut per ningú però que existeix de facto 

dins d'un Estat (Somàlia) reconegut de iure internacionalment però que no existeix des de fa més de dotze anys”. Extret de: 
Ruiz-Giménez,I. (2003) op. cit. Pàg. 71 

61 Castel, A. (2007) op.cit. Pàg 69 
62 Ruiz-Giménez, I. (2003) op.cit. Pàg. 72 
63 Ibid. Pàg. 73 
64 Ibid. Pàg. 90 
65 Castel, A. (2007) op.cit.. Pàg 72 
66 Ibid. Pàg 72 

IL�LUSTRACIÓ 3_ Mapa de Somàlia.  
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Molts dels autors i autores que han escrit sobre el conflicte somalí i la intervenció internacional que hi ha hagut al 

seu voltant assenyalen com la lluita pel control de l'ajuda humanitària es va convertir un dels principals problemes per a 

la distribució d'aquesta ajuda, ja que es va convertir en una font de finançament de l'economia política de la guerra i les 

diferents faccions se n'apoderaven per benefici propi. Els aliments i altres carregaments d'ajuda es venien per obtenir 

combustible i municions, cosa que implicava que no arribava als destinataris més necessitats. Un exemple d'això seria 

el cas del vaixell de càrrega Bonsella67, un vaixell de càrrega que transportava ajuda d'emergència (medicines) i va ser 

atacat el 9 de setembre de 1994 per un grup de pirates sota la justificació de ser Guardacostes que pretenien frenar la 

pesca il�legal. El vaixell va ser abordat per 11 homes, que van saquejar les medicines i els objectes de valor de la 

tripulació. És un exemple dels primers atacs pirates, que tot i justificar l'assalt sota la idea de pesca il�legal, podem 

pensar que és un acte més per a l'economia de guerra, com els que podien tenir lloc a terra.  

La història que segueix a la retirada de les tropes internacionals és igualment complexa. A partir de 1997 s'intenta 

reconstituir un govern nacional, però per diferents desacords, no funciona. El 1998 es declara autònoma la regió de 

Puntland, de la que més endavant es dirà que és el bressol de la pirateria. A diferència de Somaliland, no buscarà la 

independència, sinó una Somàlia federal. L'any 2000, i després de la anomenada Conferència Nacional de Pau Somalí 

(“el tretzè intent de restaurar alguna cosa que pogués assemblar-se a un país unit”68) es crea el Govern Nacional 

Transitori (GNT), amb Abdiqasim Salad com a president, que es reconeix internacionalment. Tot i així, també serà una 

iniciativa dèbil, que no comptarà amb el suport ni d’Etiòpia ni dels Estats Units, pel fet que els Tribunals Islàmics 

recolzen i tenen influència en aquesta temptativa de Govern.  

Tota una sèrie de dificultats que acaben per convocar una nova conferència internacional, de la qual neix l'actual 

Govern Federal Transitori (GFT), amb el senyor de la guerra Abdullahi Yusuf -recolzat pels etiops-, com a president, que 

va mantenir aquest càrrec des d'agost del 2004 fins al desembre del 2008. Tampoc aquest govern ha estat ni estable ni 

definitiu, com ho demostren els enfrontaments armats que manté amb la Unió de Tribunals Islàmics i el seu braç armat, 

Al-Shabab, i el poc control que té realment sobre Somàlia. De fet, es diu que actualment controla dos carrers de la 

capital69, i que és un govern-titella escollit per les potències estrangeres70. 

La Unió de Tribunals Islàmics prenen el poder i el control de Mogadiscio per una breu temporada, del juny al 

desembre del 2006, un període del qual s'ha dit que ha estat el govern més estable i que més capacitat ha tingut de fer 

front al fenomen de la pirateria71. Tot i així, ni els Estats Units ni Etiòpia estan dispostos a acceptar aquest poder. Al 

gener de 2006 Estats Units ja havia bombardejat poblacions controlades pels islamistes, sota la idea de la guerra del 

terror i la lluita contra el terrorisme. Etiòpia, per la seva banda, envaeix Somàlia el desembre de 2006, i els líders de la 

UTI fugen de la capital, tot i que els combats entre Al-Shabab i el GFT, on també hi contribueix a vegades la intervenció 

militar nord-americana, no s'aturen. Les tropes etíops no es retiren fins el gener del 2009.  

                                                           

67 Extret de: Hansen, S.J. (2009) Piracy in the greater Gulf of Aden. Myths, Misconception and Remedies. NIBR Report. Pàg. 11 
68 Vega Fernández, E. (2009) op.cit, Pàg 48 
69 “Aquest és el govern triat per la Comunitat Internacional. El seu regne són dos carrers”. Cendón, J. (2009) op.cit. Pàg 148 
70 Ibid. Pàg 174 
71 Middleton, R (2008) Piracy in Somalia. Threatening global trade, feeding local wars. Chattam House Report. Pàg 3. 
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El desembre de 2008  Abdullahi Yusuf dimiteix, i el gener de 2009 Sheik Sharif és triat president, ampliant per dos 

anys més el mandat del govern transitori. Ofensives, atacs i atemptats no cessen. Només el gener de 2010 l’ ACNUR 

calculava que més de 80000 somalís havien estat desplaçats forçosament per l'agreujament dels combats en les 

regions del centre i del sud de Somàlia72. Les missions de manteniment de pau i distribució d'ajuda humanitària són, des 

del 2007, desplegades per la Unió Africana sota l'operació AMISOM (Missió de la Unió Africana a Somàlia). 

Possiblement, però, aquesta no és la mena d'informació que estem rebent avui dia sobre aquest país africà. La 

majoria de les notícies que llegim, veiem, o sentim últimament sobre Somàlia tenen molt més a veure amb la pirateria. A 

la vegada, el que ens sol arribar és la reducció de tot el conflicte somalí a la identificació i pertinença a un clan (com si 

fos una cosa de causa-conseqüència: clans=guerres), i no a la manipulació econòmica i política que s'ha fet d'aquest 

tipus d'estructuració social, primer de la mà de les potències colonials, després d'alguns països i empreses amb 

interessos, entre les quals destaquen algunes empreses petroleres.73  

A la pàgina 99 dels annexos es pot consultar el mapa de la situació política a l'actualitat.  

  

                                                           

72 Butlletí de l'ACNUR, 2010 nº 1. pàg 2 
73 Vega Fernández (2009) op.cit. Pàg. 38. L'autor assenyala com diferents petroleres (Conoco, Total, Amoco, Chevron o Philips) 

recolzen a diferents faccions més amb la finalitat d'anul�lar el poder d'un grup dominant contrari als seus interessos que no amb 
la intenció de fer-se amb aquest.  
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5. PANORAMA D 'ACTORS I  ACTRIUS  

 

“Al recordar la génesis del conflicto y hacer visibles todos los actores y 
sus intereses, ya se hace un periodismo comprometido.” 74 

 

Fins aquí, hem vist a grans trets la història de la pesca industrial espanyola i la història de la República de Somàlia. 

Aquests dos elements ens permeten comprendre de quina manera la flota pesquera espanyola ha acabat capturant 

tonyines a aigües tant llunyanes com les que serien les properes a Somàlia, i de l'altra cantó, ens han mostrat el context 

conflictiu i de buit de poder que ha vist néixer un dels exemples de pirateria moderna (hi ha pirateria a altres zones del 

planeta, un dels exemples més coneguts és la pirateria que es localitza a l'estret de Malacca). Però pescadors i pirates 

no són els dos únics actors que conflueixen en el fenomen de la pirateria i les respostes desplegades per a fer-hi front. 

El panorama d'actors i actrius és complex, però els més destacables són els següents: 

• Pirates 

• Sector pesquer somalí 

• Sector pesquer industrial espanyol 

• Consumidors espanyols 

• Partits polítics espanyols 

• Poder Judicial (Estat Espanyol) 

• Militars 

• Seguretat Privada 

• Unió Europea 

• Nacions Unides i altres actors multilaterals (IOTC, OMI) 

• Mitjans de comunicació espanyols 

 

En aquest apartat es descriuen els quatre primers actors. La resta, es veuran amb menys detall en propers punts.  

0 5 . 1  E L S  P I R A T E S  

 La Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar defineix la pirateria com: 

 

                                                           

74 Castel, A. (2007) op.cit. Pàg.42 
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Així doncs, la pirateria es pot definir com a tal quan l'assaltament a un buc té lloc a l'exterior de les 200 milles 

nàutiques definides com a Zona Econòmica Exclusiva, i fora, per tant, de la jurisdicció d'un estat costaner. En cas 

contrari (aigües territorials, ports...), no estaríem parlant de pirateria, sinó de robatori a mà armada. Segons Gary E. 

Weir75, aquesta distinció no sempre ha quedat reflectida a les estadístiques, però creiem que és necessari fer-la.  

Abans d'endinsar-nos en la pirateria somalí pròpiament dita, presentem breument un seguit de causes que poden 

donar lloc a la pirateria en termes generals76.  

• Una primera causa necessària és que hi hagi un volum important de vaixells que circulin per l'àrea, és a dir, 

que hi hagi “material disponible per a assaltar”77.  

• En segon lloc és imprescindible una geografia oportuna: illes, punts crítics d'on poder atacar els vaixells, 

estrets i altres situacions que impliquin que els bucs hagin de circular amb menor velocitat.   

•  En tercer lloc, hi ha zones on la pirateria té molta acceptabilitat a nivell cultural i està legitimada socialment, 

pel fet de tenir arrels històriques molt profundes. (seria el cas del sud-est asiàtic, per exemple.) 

                                                           

75 Investigador de la National Geospatial-Intelligence Agency. Extret de: Fish, family and profit. Piracy and the Horn of Africa. Naval 
War College Review, estiu 2009, vol. 62 No.3 

76 Aquestes causes han estat extretes de diferents fonts: Bawumia, M; Sumaila, R (2010) Fisheries, ecosistems and piracy: a case 
study of Somalia. Document del Fisheries Centre de la Universitat British Columbia (UBC); Hansen, S.J. (2009) Piracy in the 
greater Gulf of Aden. Myths, Misconception and Remedies. NIBR Report i Gil Pérez, J. (2009) La piratería en el estrecho de 
Malaca. Lecciones para el caso somalí. Capítol inclòs a la investigació del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado: 
Crisis somalí, piratería e intervención internacional. 

77 Gil Pérez, J. (2009) La piratería en el estrecho de Malaca. Lecciones para el caso somalí. Capítol inclòs a la investigació del 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado: Crisis somalí, piratería e intervención internacional.pàg. 103 

ARTICLE  101 

Definició de la pirateria 

Constitueix pirateria qualsevol dels actes següents:  

a) Tot acte il�legal de violència o de detenció o tot acte de depredació comesos amb un propòsit personal per la tripulació 
o els passatgers d'un buc privat o d'una aeronau privada i dirigits: 

◦ Contra un buc o una aeronau a alta mar o contra persones o béns a bord d'ella. 
◦ Contra un buc o aeronau, persones o béns que es trobin en un lloc no sotmesos a la jurisdicció de cap 

Estat. 
 

b) Tot acte de participació voluntària en la utilització d'un buc o d'una aeronau, quan el que ho realitzi tingui coneixements 
de fets que donin a aquest buc o aeronau el caràcter de buc o aeronau pirata.  

c) Tot acte que tingui per objecte incitar als actes definits a l'apartat a) o a l'apartat b) o facilitar-los intencionalment. 
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• La pobresa i la possibilitat de recompensa seria una quarta causa, que mostra com els individus es 

converteixen a la pirateria per la recompensa que els hi pot aportar, en contextos d'exclusió, de manca d'altres 

oportunitats laborals, etc.  

 

 

• La fi de la Guerra Freda78 ha comportat una davallada en la presència militar marítima, a la vegada que s'ha 

intensificat el comerç mundial. Això pot haver promogut més objectius a abordar amb menys riscos de ser 

atrapats, cosa que configura una altra de les causes que poden permetre la pirateria moderna.  

• Finalment, molts autors assenyalen que una de les principals causes de la pirateria és l'existència d'un estat 

fallit o d'unes estructures institucionals dèbils, que no siguin capaces d'aturar-la o prevenir-la. A la vegada, un 

govern estatal o regional pot estar relacionat amb la pirateria perquè li serveix de font de finançament, en cas 

de cobrar part de les rescats. 

• Al voltant de la pirateria a Somàlia s'ha anat dibuixant una última causa i faria referència a la hipòtesi que els 

pescadors s'han convertit a pirates per defensar les costes exhaurides pels vaixells de les potències 

occidentals.  

                                                           

78 Extret de Bawumia, M; Sumaila, R (2010) Fisheries, ecosistems and piracy: a case study of Somalia. Document del Fisheries 
Centre de la Universitat British Columbia (UBC). Pàg. 6 

IL�LUSTRACIÓ 4_ Comença per combatre la pobresa. Font: Herald Tribune. 



 

 

 

28

Al llarg de la investigació, hem anat constatant que els orígens de la pirateria a Somàlia no són clars, els estudis 

publicats en relació a aquests no són concloents i són múltiples les diferències i contradiccions que podem trobar al 

voltant de les explicacions de la proliferació d'aquest fenomen, tot i que se solen destacar principalment tres causes: la 

manca de govern central, la pobresa i la defensa contra la pesca il�legal. 

El que si que s'ha pogut observar és que hi ha un cert acord en què hi ha involucrades entre 1000 i 2000 

persones79 que s'organitzen en diferents grups i amb motivacions diverses. També l'organització, la captació de fons i el 

repartiment de beneficis varia entre els grups. 

Andrew Mwangura, coordinador del Seafarer's Assistance Program80, i a qui es considera un expert en pirateria, ja 

que ha intervingut com a mediador en diferents casos de segrests de vaixells (com l'espanyol Playa de Bakio) ha 

classificat els pirates en quatre grups principals81: 

• La “Guàrdia Costera Voluntària Nacional”, que actuen contra els vaixells més petits i més propers a la 

costa. 

• Els “Merkah”, amb embarcacions de pesca i armes potents per actuar en distàncies llargues. 

• Els “Marines Somalís”, dels quals s'estima que van ser els responsables del 80% dels atacs que va haver-hi 

el 2005 i responsables, possiblement, del segrest del Playa de Bakio. Es diu també que són els que generen 

més temor i que en les seves mans està gairebé tota la part central de la costa, uns 100 kilòmetres, des de 

Harardheere fins a Eyl.  

• “El cos de Salvació de l'Oceà”. Mwangura assenyala que són els pirates originals de Somàlia i els més 

experimentats de tot l'Índic Occidental. Es trobarien repartits pel nord i nord-est del país, i segons Mwangura 

també estarien implicats amb actes de contraban. A la vegada, aquest grup també tindria algun vincle amb les 

autoritats del país82.  

                                                           

79 Per exemple, la ONU estima que el nombre de pirates en l'actualitat oscil�la entre 1000 i 1500, xifra que entenen que pot variar 
amb relativa rapidesa. (extret de: Fernández Fadón, F (2009) Piratería en Somalia: “mares fallidos” y consideraciones de la 
historia marítima”. Documento de trabajo nº 10 del Real Instituto Elcano. Pàg. 8. L'informe de l'Institut Noruec per la Recerca 
Urbana i Regional (NIBR), dut a terme per Stig Jarle Hansen, assenyala que n'hi ha prop de 2000. Hansen, S. T. (2009) op.cit, 
pàg.12 

80 El Seafarer's Assistance Program, o Programa d'Assistència Marítima per a l'Àfrica de l'Est, és una organització formada per 
personal voluntari i que es dedica a donar assistència en cas de naufragis, segrests... José Cendón assenyala que Mwangura 
es dedica a localitzar els vaixells segrestats i mediar en les negociacions per al seu alliberament. Quan es perd el rastre d'un 
buc, “tant les ambaixades dels països implicats com els propietaris dels vaixells truquen immediatament a Mwangura per a 
saber qui els reté i quants diners exigeixen”. (Cendón, J (2009) op.cit.. Pàg 144. Per cert, s'està rodant una pel�lícula a 
Hollywood sobre pirateria i Samuel L. Jackson representarà el paper d'Andrew Mwangura.  I parlant de películ�les, també se 
n'està rodant una del cas de l'Alakrana.  

81 Pérez, J. “La vigilancia no acabará con los piratas”. Faro de Vigo. [Vigo] (?) Edició digital.  
82 Més fonts han establert la vinculació entre la pirateria i les autoritats de la regió de Puntlàndia. Vegeu Cendón, J. (2009) op.cit. 

També Fernández Fadón assenyala les relacions entre l'adminsitració puntlandesa i el negoci de la pirateria, indicant que “fins 
que no apareixin modes de vida alternatius, no faltaran recolzaments a la pirateria entre l'administració” : Fernández Fadón, F. 
(2009). op.cit. Pàg 10.   
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Altres autors han fet una classificació similar. Per exemple, Fernando Fernández Fadón, investigador del Real 

Instituto Elcano83, assenyala l'existència també de quatre grups, la definició dels quals és similar a la de Mwangura: els 

Guardacostes Voluntaris Nacionals; els grups de Marka; els Marines Somalís i el Grups de Puntlandia. 

Altres classificacions sobre els diferents grups de pirates estableixen els lligams de pertinença al grup segons el 

clan i segons la zona des d'on s'opera. Així, trobaríem els grups de Eyl i Garad, amb el clan Darod,  i Hobyo, 

Harardheere i Mogasihu, amb el clan Hawiye. Tot i així, aquests grups podrien acceptar persones d'altres clans en cas 

que tinguin habilitats especials (pescadors, sobretot, per les seves habilitats marítimes) o en cas que es necessiti 

personal extra84.    

Per tant, i com ja hem dit, és comprensible que donat aquest entramat de grups, les motivacions a l'hora 

d'embarcar-se en la pirateria puguin ser diferents, i reduir la complexitat del fenomen a tan sols una causa determinant 

(pobresa, pesca il�legal, etc.) seria un procés de sobresimplificació del mateix.  

Pel que fa a la dimensió temporal dels orígens de la pirateria a Somàlia són freqüents les divergències. Hem trobat 

molts informes, notícies o escrits on s'assenyala que la pirateria neix després de la caiguda del règim de Siad Barre, al 

1991, en el moment en què Somàlia passa a considerar-se un estat fallit i regna la situació de manca de govern central 

que pugui controlar les aigües. A tall d'exemple, en el document de treball del Real Instituto Elcano podem llegir el 

següent: “a partir de l'ensorrament del règim de Barre el 1991, sorgeix un nou tipus de pirateria que es desenvoluparà 

durant la dècada següent que s'autodenomina guardacostes”85.  

Tot i així, Stig Jarle Hansen 86  afirma que la pirateria va començar el 1989, encara que pràcticament va 

desaparèixer cap al 1992. La resta de l'evolució cronològica es perfila d'aquesta manera:  el 1993 va reemergir, 

incrementant-se cap al 1994-1995. Al 1996 torna a disminuir la freqüència dels atacs; entre 1997 i el 2000 es manté 

estable o incrementa lleument i entre el 2004 i el 2005 s'incrementa notablement, col�locant a Somàlia al mapa 

internacional de seguretat marítima per primera vegada. Al 2006, però, durant el període de govern dels Tribunals 

Islàmics, la pirateria va reduir-se notablement, per tornar a créixer al 2008.  

                                                           

83 Segons el setmanari de comunicació La Directa, el Real Instituto Elcano és el think thank militar espanyol.  
84 International Expert Group on Piracy off the Somali Coast. Piracy off the Somali Coast. Final Report. Workshop comimissioned 

by the Special Representative of the Secretary General of the UN to Somalia Ambassador Ahmedou Ould-Abdallah. Pàg. 17 
85 Fernández Fadón, F. (2009). op.cit. Pàg. 3 
86 Hansen, S.J. (2009) op.cit.Pàg.19  
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IL�LUSTRACIÓ 5_ Freqüència d’atacs pirates o robatoris a mà armada (1991 – 1999).  
Font: MARAD (Adminsitració marítima dels Estats Units.) 

 

De la mateixa manera, un informe de les Nacions Unides assenyala que ja al 1980 i durant el període de govern de 

Siad Barre es possible trobar robatoris a mà armada a vaixells dins del mar territorial somalí i als ports, seguint criteris 

d'oportunitat tant en els seus objectius com en la seva constitució87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal veure, com veiem a la il�lustració 6, que ja des d'un principi els atacs o segrests a vaixells, ja sigui com a acte de 

pirateria o com a acte de robatori a mà armada, anaven dirigits a vaixells de diferents tipus: de càrrega, transportadors 

de petroli, pesquers...  

Per tant, no només els vaixells relacionats amb la pesca (legal o il�legal) han estat els objectius dels pirates des dels 

inicis de la pirateria moderna a Somàlia. Farah Hirsi Kulan Boya, un pirata veterà conegut com a Boya, ens fa veure en 

una entrevista duta a terme per l'autor del ja mencionat informe del NIBR, que la pirateria professional va començar el 

1994, però en relació a lluites contra vaixells d'arrossegament ja des del 1992. Boya assenyala que el seu grup només 

tenia com a objecte frenar la pesca il�legal, tot i que amb el temps aquest grup es va anar fragmentant i convertint-se en 

la multiplicitat de grups pirates que existeixen avui dia. Altres entrevistes a aquest mateix pirata, per exemple, una 

publicada a The New York Times, ens presenten a Boya com un pirata penedit dels seus actes. El reporter José 

                                                           

87 ONU, 2006/229, pàg. 26. Extret de: Fernández Fadón, F. (2009). op.cit. Pàg. 2 

IL�LUSTRACIÓ 6_ Víctimes registrades (1989-1995). Font: 
MARAD (Adminsitració marítima dels Estats Units.)  
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Cendón, però, sempre amb una mirada crítica i disposat a qüestionar-se qualsevol informació, assenyala que el reporter 

del New York Times es va servir de l'ajuda del fill del nou president de Puntland  per a dur a terme aquesta entrevista, 

sent això una estratègia del propi govern puntlandès per demostrar que està fent alguna cosa per acabar amb la 

pirateria, quan en realitat, com també opina Cendón, no fa res.   

0 5 . 2  E L  S E C T O R  P E S Q U E R  S O M A L Í  

Com ja s’ha anat assenyalant, una de les causes a què s'ha associat la pirateria ha estat la competència entre les 

comunitats pesqueres somalís artesanals i la flota estrangera industrial, en benefici de la segona. Segons aquesta idea, 

els actuals pirates són pescadors que podrien haver-se vist convertits a la pirateria per fer front a aquesta competència i 

pèrdua de possibilitats a la mar88.  

A diferència d'altres àrees de la costa africana, a Somàlia no s'han desenvolupat importants ports pesquers, degut a 

segles d'aversió al consum de peix per part de la població somalí89, una bona part de la qual és nòmada i dedicada al 

pasturatge. Tot i així, existeixen comunitats pesqueres, algunes sorgides del reassentament de població després de la 

sequera de 1974-1975, que va devastar l'economia pastoral. Així, molts nòmades van esdevenir pescadors i actualment 

la FAO calcula que unes 30.000 persones viuen directament de la mar (representaria el 0,4% de la població) i que per 

unes 60.000 la pesca representa una font complementària90.   

Les dades sobre la pesca a Somàlia són escasses i no sempre fiables91. Malgrat això, ens en podem fer una idea 

general a través del Perfil de la Pesca de Somàlia, editat per la FAO92, i les dades dissenyades pel projecte Sea Around 

Us93. La FAO assenyala que mentre que l'agricultura aportava al 1990 el 50% del PIB, la pesca aportava només un 2%. 

Pel que fa al consum per càpita, a 2003 es tractava d'1,6 kg per persona i any. A l'Estat Espanyol, en canvi, el consum 

és de gairebé  41, 2Kg per persona i any94.  

El sector pesquer somalí està format majoritàriament per flota artesanal95 i de petita dimensió. Pel que fa a la flota 

industrial, Somàlia havia tingut empreses mixtes amb la URSS (des de mitjans dels 70 fins al 1977, mitjançant la 

companyia SOMALFISH; i amb Itàlia, a partir de 1983, a través de l'empresa Somali High Seas Fishing Company, 

SHIFCO)96. A la vegada, països com Espanya havien rebut llicències de pesca expedides pel Ministeri de Pesca i 

                                                           

88 Vegeu, per exemple, l'article publicat a Le Monde Diplomatique al nº 170 de desembre de 2009. L'article assenyala: “ a su vez, 
asociaciones de pescadores locales juntaron fondos para que la poderosa empresa británica Hart Security los asesorara y 
entrenara, creando así la Guardia Costera Nacional Voluntaria, que exigía a los buques pesqueros un impuesto por los 
perjuicios sufridos por sus kilométricas redes, que arrasaban sus reservas de pesca. […] Pero lo que nació como una actitud 
defensiva de pescadores afectados, terminó convirtiéndose en un gran negocio para muchos clanes y para exmiembros de las 
fuerzas de seguridad somalíes [...]” pàg. 3 

89 Fitzgerald, N. (2002) Somalia: issues, history and bibliography. Nova Science Publishers. New York. Extret de: Bawumia, M; 
Sumaila, R (2010) op.cit. 

90 “La ONU impulsa un sistema de zonas y licencias de pesca en provecho de los somalíes” [La Voz de Galicia] (31 d'agost de 
2010).  

91 Bawumia, M; Sumaila, R (2010) op.cit. 
92 ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_SO.pdf, perfil de pesca per països, FAO. 
93 The Sea Around Us Project: www.seaaroundus.org 
94  Ortega, M.; Duch, G. “El día D”. [Galícia Hoxe]  (28 de juliol de 2010).  
95 Als annexos s'inclou un breu resum amb les diferències entre pesca artesanal i pesca industrial. (pàgina 91)  
96 ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_SO.pdf, perfil de pesca per països, FAO. 
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Recursos Marins abans de la caiguda del règim de Barre i la desintegració de l'estat somalí, al llarg dels 80. De fet, tant 

el patró gallec com el polític basc entrevistats per a aquesta investigació assenyalen que la pesca a l'oceà Índic 

Occidental, comença a mitjans dels 80 i quan havien pescat a aigües somalís ho havien fet amb llicències, com veurem 

més endavant.  

Com assenyala la FAO al perfil pesquer de Somàlia, la competència entre ambdues flotes, industrial i artesanal, 

s'ha vist pel cas dels grans pelàgics (entre d'altres, les tonyines Rabil i Listado, capturades per exemple per la flota 

espanyola). També explicita que els estocs d'aquestes espècies són bàsicament capturades per flotes industrials 

estrangeres, i que possiblement estiguin sobreexplotades. A la vegada, els vaixells estrangers competeixen amb la flota 

artesanal quan s'acosten a la costa i es donen situacions de confrontació, que poden resultar en la pèrdua de material 

(xarxes, barques, motors) o fins i tot, a vegades, mals físics incloent la mort d'algun pescador. En una de les entrevistes 

realitzades, un dels entrevistats ens afirmava el següent: “Aparte, que es que allí no hay un sector pesquero. Hay 

pues... una pequeña flota artesanal que a duras penas puede alejarse unas cuantas millas de la costa.”97. Aquesta 

afirmació comporta, implícitament, la idea que “ho podem pescar nosaltres perquè ells no ho faran, no tenen prou 

capacitat”.  

Mohamed Abshir Waldo, periodista de Kènia, va escriure un article que ha tingut molta repercussió mediàtica. 

L'article en qüestió es titula The two piracies in Somalia: why the world ignores the other? A través de les seves pàgines 

podem llegir la denúncia a aquesta competència que la flota industrial infligeix sobre la pesca artesanal. L'autor fa 

referència als testimonis de pescadors locals que documenten com han vist vaixells d'arrossegament abocant aigua 

bullint a les seves canoes, com els hi han tallat o destruït les xarxes, com han trencat els vaixells més petits i han matat 

els ocupants, entre d'altres abusos98. No es pot saber el grau de certesa d’aquestes afirmacions, però aquests tipus de 

rumors segurament poden contribuir a generar una acceptació social major de la pirateria per part de la població local.  

La següent gràfica, elaborada pel projecte Sea Around Us, ens mostra l'evolució històrica de la repartició pesquera 

dins les aigües territorials somalís, per a diferents espècies.99  

                                                           

97 Entrevista al biòleg marí.  
98 Waldo, M. The two piracies in Somalia: why the world ignores the other? Versió on-line. Pàg. 3 
99 www.searoundus.org 



 

Aquesta gràfica ens mostra que les flotes 

règim de Barre, com s'ha publicat a diferents informes i articles

la flota espanyola salta a l'oceà Índic a mitjans del

Somàlia, aquest fet és anterior a la dècada dels 90. 

així, (i un cop més acceptant la relativitat de les xifres) els nú

tonyines principals de la flota espanyola es doblen (de fet, més que doblen) entre la dècada dels 80 i la dècada dels 90 

(observeu la taula estat d'explotació dels túnids a l'oceà Índic Occidental 

aquestes captures corresponen a tota la zona 51, i no s'ha pogut trobar desglossat en el cas de Somàlia en particular.  

A la vegada, no es pot afirmar que la causa que es doblin aquestes captures tingui o no alguna cosa a 

caiguda del règim de Barre. Podria haver

l'Índic101.   

Hi ha una peculiaritat que cal també destacar en el cas d'aquest país de la Banya d'Àfrica. 

Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar estableix una zona de mar territorial de 12 milles nàutiques, 

mentre que la ZEE arribaria fins a les 200 milles nàutiques. Somàlia, cas particular, va establir en el seu moment un mar 

territorial de 200 milles nàutiques, en la següent llei:

                                                           

100 Per exemple, a l'article Somalia: la unión explosiva de pesca ilegal, residuos tóxicos y piratería 
llegir: “...sin embargo, esto se vería amenazado por los buques extrangeros que llegaron a faenar a estas aguas ilegalmente a 
partir de 1991”. L'article sencer es pot consultar a: 
pesca-ilegal-residuos-toxicos-y-pirateria/

101 L'entrevista al patró gallec assenyala aquest desplaçament:  “
mar... por ejemplo, cuando hemos ido al océano Índico, yo creí que el océano Atlántico, llevaba allí yo ya trabajando pues 15
años, más o menos, e!... creí que estaba sobrepescado, ¿no? Entonces se disminuyó la flota atunera, la cerquera,
francesa y española al océano Índico” 

IL�LUSTRACIÓ 7_ Captures a la ZEE de Som

e les flotes estrangeres no comencen a pescar a Somàlia després de la caiguda del 

règim de Barre, com s'ha publicat a diferents informes i articles100. A través de les entrevistes s'ha pogut constatar que 

la flota espanyola salta a l'oceà Índic a mitjans dels 80, i tot i que no sapiguem exactament quan comença a feinejar a 

Somàlia, aquest fet és anterior a la dècada dels 90. A la gràfica, la franja corresponent a Espanya apareix al 1985. Tot i 

així, (i un cop més acceptant la relativitat de les xifres) els números relatius a les captures de les tres espècies de 

tonyines principals de la flota espanyola es doblen (de fet, més que doblen) entre la dècada dels 80 i la dècada dels 90 

estat d'explotació dels túnids a l'oceà Índic Occidental dels annexos, 

aquestes captures corresponen a tota la zona 51, i no s'ha pogut trobar desglossat en el cas de Somàlia en particular.  

A la vegada, no es pot afirmar que la causa que es doblin aquestes captures tingui o no alguna cosa a 

caiguda del règim de Barre. Podria haver-hi altres causes, com el desplaçament de la flota tonyinaire de l'Atlàntic cap a 

Hi ha una peculiaritat que cal també destacar en el cas d'aquest país de la Banya d'Àfrica. 

Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar estableix una zona de mar territorial de 12 milles nàutiques, 

fins a les 200 milles nàutiques. Somàlia, cas particular, va establir en el seu moment un mar 

200 milles nàutiques, en la següent llei: 

Somalia: la unión explosiva de pesca ilegal, residuos tóxicos y piratería  de Mabel González, es pot 
to se vería amenazado por los buques extrangeros que llegaron a faenar a estas aguas ilegalmente a 

partir de 1991”. L'article sencer es pot consultar a: http://spanish.safe-democracy.org/2009/05/25/somalia
pirateria/ 

L'entrevista al patró gallec assenyala aquest desplaçament:  “Yo... como, como hombre de mar... ¿no? Y lo q
mar... por ejemplo, cuando hemos ido al océano Índico, yo creí que el océano Atlántico, llevaba allí yo ya trabajando pues 15
años, más o menos, e!... creí que estaba sobrepescado, ¿no? Entonces se disminuyó la flota atunera, la cerquera,

omàlia (1950-2005) Font: Sea Around Us Project. 
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no comencen a pescar a Somàlia després de la caiguda del 

. A través de les entrevistes s'ha pogut constatar que 

s 80, i tot i que no sapiguem exactament quan comença a feinejar a 

A la gràfica, la franja corresponent a Espanya apareix al 1985. Tot i 

meros relatius a les captures de les tres espècies de 

tonyines principals de la flota espanyola es doblen (de fet, més que doblen) entre la dècada dels 80 i la dècada dels 90 

annexos, pàgina 93). Malgrat això, 

aquestes captures corresponen a tota la zona 51, i no s'ha pogut trobar desglossat en el cas de Somàlia en particular.  

A la vegada, no es pot afirmar que la causa que es doblin aquestes captures tingui o no alguna cosa a veure amb la 

hi altres causes, com el desplaçament de la flota tonyinaire de l'Atlàntic cap a 

Hi ha una peculiaritat que cal també destacar en el cas d'aquest país de la Banya d'Àfrica. Com ja hem vist, la 

Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar estableix una zona de mar territorial de 12 milles nàutiques, 

fins a les 200 milles nàutiques. Somàlia, cas particular, va establir en el seu moment un mar 

de Mabel González, es pot 
to se vería amenazado por los buques extrangeros que llegaron a faenar a estas aguas ilegalmente a 

democracy.org/2009/05/25/somalia-la-union-explosiva-de-

Yo... como, como hombre de mar... ¿no? Y lo que he visto en la 
mar... por ejemplo, cuando hemos ido al océano Índico, yo creí que el océano Atlántico, llevaba allí yo ya trabajando pues 15 
años, más o menos, e!... creí que estaba sobrepescado, ¿no? Entonces se disminuyó la flota atunera, la cerquera, parte pasó 
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LLEI Nº 37 SOBRE MAR TERRITORIAL I PORTS, 10 DE SETEMBRE DE 1972 

ARTICLE 1 

El mar territorial 

1.El mar territorial somalí inclou la porció del mar fins a les 200 milles nàutiques, amb les costes insulars i continentals, 
delimitat segons les provisions dels articles 2 i 3 d'aquesta llei. 

2. El mar territorial somalí es troba sota la sobirania de la República Democràtica Somalí. Qualsevol ofensa comesa 
als límits del mar territorial […] serà tractada per la llei somalí.  

 

Una reclamació, doncs, molt més àmplia que l'acceptada i reconeguda internacionalment. De fet, l'última 

Conferència Internacional sobre Somàlia, celebrada a Istanbul del 21 al 23 de maig del 2010, en els documents de 

discussió sobre la situació pesquera del país s'indicava que la falta d'una Zona Econòmica Exclusiva d'acord amb la 

Convenció del Dret del Mar és una de les mancances més greus en relació a aquest sector econòmic. També l'absència 

de regulacions i governança en matèria pesquera seria un repte que convindria superar102. El concepte de “mars 

fallits”103, encunyat per Fernández Fadón, i que es podria entendre com la projecció dels estats fallits a les seves 

aigües, calçaria molt bé amb aquesta idea. Tot i així, l'ONG Ecoterra, amb base a Kènia, i que es dedica a monitorejar 

els actes de pirateria i situacions de pesca il�legal, afirma que aquesta suposada absència de Zona Econòmica 

Exclusiva a l'Estat Somalí no és certa, sinó que Somàlia té ZEE des de 1989104, quan va signar la Convenció de les 

Nacions Unides sobre el Dret del Mar.  

Per últim, del sector pesquer somalí també s'ha dit que ha estat sotmès intensament a la pesca il�legal per part de 

molts països. Un dels informes que se sol citar en relació a aquest fet estableix que aproximadament 700 vaixells han 

estat vinculats amb pesca il�legal i sense llicències a Somàlia105. La Comissió Europea, per la seva banda, estimava que 

més de la meitat de les captures a Somàlia, Libèria i Guinea Conakry són practicades de manera il�legal106. Finalment, 

la pesca il�legal, no declarada i no regulada va ser un dels reptes que també es van destacar durant la Conferència 

d’Istanbul. En aquesta, assenyalaven que la pesca il�legal suposa unes pèrdues d'uns 95 milions de dòlars a l'any, sent 

la tonyina una de les espècies més afectades per aquesta activitat.   

                                                           

102 Extret de: http://www.istanbulconferenceonsomalia.org/index.php?id=1 Actualment aquesta web ja no existeix, però en el seu 
moment contenia penjats els textos que es debatrien a les diferents taules. Agraïm al professor de la UPC Josep Xercavins que 
ens facilités aquesta pàgina web.  

103 Bacas Fernández, J. R. (2009) La participación europea en la lucha internacional contra la piratería en el cuerno de África: 
l’Operación Atalanta. Capítol inclòs a la investigació del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado: Crisis somalí, piratería 
e intervención internacional.Pàg. 161 

104 Extret d'un mail informatiu que Ecoterra Intl. Somali Marine & Coastal Monitor ens fa arribar regularment amb l'estat dels 
vaixells i la tripulació segrestats al Golf d'Adén i l'oceà Índic. En aquest cas, el mail data de 29 de juliol de 2010.  

105 L'informe és Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas, elaborat pel High Seas Task Force, el 2006, per part de 
diferents governs, WWF, IUCN i l'Institut de la Terra de la Universitat de Columbia.  

106 Comission of the European Communities (2007), pàg. 14. Extret de Fernández Fadón, F. (2009) op.cit.. Pàg 2 
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Per tant, el sector pesquer somalí es podria caracteritzar com a artesanal, i influït per diversos elements: el conflicte 

que viu el país, la competència amb la pesca industrial, la situació de desgovernança i la pesca il�legal. A la vegada, és 

el país amb la costa més llarga de tot Àfrica, amb uns 3.300 kilòmetres de costa, i al mateix temps, amb una de les 

zones més productives pel que fa a recursos pesquers i biodiversitat marina107.  

0 5 . 3  E L S  I N T E R E S S O S  P E S Q U E R S  E S P A N Y O L S  A  S O M À L I A  I  L ' O C E À  Í N D I C  

O C C I D E N T A L  

A l'oceà Índic Occidental operen embarcacions espanyoles de diversos tipus, per exemple, vaixells de palangre i 

d'arrossegament dedicats a la pesca de taurons, llagostins o lluç. Però per sobre de totes destaca la pesca de tonyina 

tropical mitjançant l'encerclament.108 És precisament aquesta flota la que ha sofert atacs i segrests per part dels pirates 

somalís.  

De tonyines n'hi ha de molts tipus. Durant els últims anys als mitjans de comunicació ha estat present de forma 

reiterada la tonyina vermella (thunnus thynnus), i en particular els darrers mesos hi ha hagut fortes discussions sobre si 

havia d'entrar o no a la llista d'espècies protegides del Conveni CITES (Convenció sobre el comerç internacional 

d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres) degut al seu estat de sobreexplotació i pròxim al perill de l'extinció 

segons molts experts. Però les tonyines en què se centra aquesta investigació no són d'aquesta tipus i és important no 

confondre-les. Les tonyines que es capturen a l'oceà Índic Occidental són bàsicament de tres espècies: Rabil, Listado i 

Patudo. Són peixos pelàgics (aquesta classificació correspon a l'hàbitat: poden viure prop de la costa o en aigües 

lliures, però no solen desplaçar-se més enllà dels 200 metres de profunditat), tropicals, formen grans moles (manchas, 

que en diuen els pescadors) i són altament migratoris, ja que fan grans desplaçaments per qüestions de 

desenvolupament i reproducció. La seva àrea de distribució és al llarg dels tres oceans: Atlàntic, Índic i Pacífic. Als 

annexos (pàgina 97) es poden observar imatges d'aquestes tres tonyines així com de la seva distribució geogràfica. El 

seu ús és sobretot per a conserves, les clàssiques llaunes de tonyina clara, un aliment barat i altament consumit a 

l'Estat Espanyol. És per aquest motiu que en parlar de la indústria pesquera de tonyina, hem de parlar, inevitablement, 

de la indústria conservera. Esmentar, per últim, que la indústria i la transformació d'aquest peix és “un dels principals 

motors econòmics de la indústria pesquera europea [espanyola i francesa, principalment] malgrat les circumstàncies 

que estan provocant la pèrdua de competitivitat de la flota i la indústria conservera [competència d'altres països, per 

exemple]”109 

La pesca de túnids tropicals a l'oceà Índic, que abraça unes 3200 milles nàutiques d'aigües internacionals i  

jurisdiccionals, es duu a terme per la flota tonyinaire congeladora d'encerclament (als annexos (pàgina 95) hi ha un 

esquema de com funcionen els vaixells que composen aquesta flota.) La flota espanyola i amb bandera espanyola està 

                                                           

107 Bawumia, M; Sumaila, R (2010) op.cit. pàg.18 
108 Informació extreta a través de les entrevistes al sector pesquer (al patró gallec i al polític basc).  
109 Document de Treball del Comitè Econòmic i Social Europeu de la secció especialitzada d'agricultura, desenvolupament rural i 

medi ambient: La situación y desafíos de la flota atunera comunitaria. Brussel�les, 1 de març de 2010. pàg. 3 
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composta, actualment, per 13 bucs110 de diferents empreses armadores i 5 bucs auxiliars, però aquesta xifra pot variar. 

Aquests bucs feinegen sota acords pesquers comunitaris entre la Unió Europea i altres països africans; sota acords 

privats si no hi ha acords amb la Unió Europea o bé a Alta Mar. Una altra modalitat és a través de les empreses 

pesqueres a tercers països: pel que fa a la nostra zona d'estudi, n'hi ha a Seychelles i Moçambic, però els tonyinaires es 

troben abanderats a les Seychelles, que és el punt focal del negoci de la tonyina a l’Índic. Segons les últimes dades 

disponibles, hi ha 8 tonyinaires i 10 bucs auxiliars de capital espanyol i bandera de Seychelles111.    

Actualment, entre la flota espanyola i la flota d'interès espanyol es capturen al voltant d'unes 200.000 tones de 

tonyina en aquestes aigües anualment, el que suposa un 40% de la demanda de la indústria conservera espanyola112. 

Segons els experts, l'oceà Índic és clau per als interessos econòmics de la flota tonyinaire europea (espanyola i 

francesa principalment), i sense aquesta pesca moltes empreses no podrien sobreviure. D'aquí que tot i l'amenaça de la 

pirateria no es canvïi de zona de pesca113.A banda d'aquesta tonyina i la capturada a altres aigües, les conserveres 

espanyoles també importen tonyina. Una entrevista realitzada a un membre d'Anfaco (Asociación Nacional de 

Fabricación de Conservas) per a aquesta investigació ens assenyalava que “La tonyina que Espanya fa servir per a la 

elaboració de les seves conserves de tonyina prové en un 50% de mercats externs i l'altre 50% es ofert per la pròpia 

Espanya”. 114  Segons aquesta mateixa organització, unes 15375 persones estan ocupades per la indústria de la 

conservació de peixos i marisc (la majoria a Galícia), on les conserves de túnids són el producte estrella de la indústria 

conservera115 . Al 2009, en valor, representaven el 43,9% del total, com es pot veure a la gràfica que segueix a 

continuació.  

 

                                                           

110 Real Decreto .../2010, DE POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE DE SEGURIDAD PRIVADA A BORDO EN LOS BUQUES ATUNEROS CONGELADORES QUE 
ACTUALMENTE OPERAN EN EL OCÉANO ÍNDICO. Accés: 12 de juliol de 2010 
http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/PROYECTO_RD_SEGURIDADATUNEROS8.4.2010_DEF.pdf 

111 Informe Cepesca 2009 
112Informe Cepesca 2009 
113Extret d'una conversa amb el biòleg marí Luís Ambrosio, per e-mail, el 10 de febrer de 2010. També em comentava que 

l'Atlàntic és menys productiu en matèria de túnids i que l'accés és més car perquè s'han de pagar cànons i taxes per tona 
capturada, degut als acords pesquers.  

114 Entrevista a un membre d'Anfaco, per e-mail. L'entrevista està inclosa als annexos, pàgina 140.  
115 Anfaco (2009) El sector industrial transformador, conservero y semiconservero de productos del mar y de la acuicultura.  
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Font: FAO i Interatun 

 

Pel que fa al sector extractiu, la flota tonyinaire (bucs que ernarboren la bandera espanyola) està organitzada 

de la següent manera: 

 

 

 

 

 

Números que parlen per si sols... 

• A l'oceà Índic es produeix el 21,7% de les diferents espècies de tonyina a nivell mundial 

• La tonyina mou, a l'estat espanyol, uns 450 milions d'euros anuals 

• A l'Estat Espanyol es produeix el 67,2% de les conserves de tonyina de la Unió Europea 

IL�LUSTRACIÓ 8_ Repartiment de la producció espanyola de conserves de peix i marisc  Font: ANFACO (2009) 
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Com podem veure a l'esquema, un buc pesquer que feineja en aigües de l'Í

pesquera, les empreses armadores, i aquestes a la seva vegada estan representades en diferents tipus 

d'organitzacions.  

La organització interprofessional de la tonyina, 

interprofessional constituïda i reconeguda formalment pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en l'àmbit del 

sector pesquer. Engloba els armadors de bucs tonyinaires (OPAGAC i ANABAC

comercialitzadora, a través d'ANFACO i FEICOPESCA (associacions de conservers de peix i marisc). Interatun va 

néixer amb l'objectiu de representar i defensar els interessos de la indústria de la tonyina, que com ja hem anat veient, 

és una de les espècies més importants p

   La confederació espanyola de pesca, 

la Federació Espanyola d'Organitzacions Pesqueres (FEOPE), la Federació Espanyola d'Armadors d

(FEABP) i la Organització Nacional d'Associacions Pesqueres (ONAPE). Amb la creació d'aquesta Confederació, es 

funda l'organització empresarial pesquera més important de tota Europa i una de les més grans del món. Cepesca 

representa el 100% de la flota d'encercament, tonyinaire i congeladora espanyola. 

Els objectius de Cepesca són bàsicament la unió dels interessos econòmics i professionals del sector pesquer 

espanyol, per tal de millorar la competitivitat de les empreses i poder ser un int

                                                           

116  Tota la informació ha estat extreta de la seva web: 

Font: Elaboració propia 

Com podem veure a l'esquema, un buc pesquer que feineja en aigües de l'Índic forma part d'una companyia 

pesquera, les empreses armadores, i aquestes a la seva vegada estan representades en diferents tipus 

La organització interprofessional de la tonyina, Interatun116, es defineix a si mateixa com la primera org

interprofessional constituïda i reconeguda formalment pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en l'àmbit del 

sector pesquer. Engloba els armadors de bucs tonyinaires (OPAGAC i ANABAC-OPTUC) i la indústria transformadora i 

ra, a través d'ANFACO i FEICOPESCA (associacions de conservers de peix i marisc). Interatun va 

néixer amb l'objectiu de representar i defensar els interessos de la indústria de la tonyina, que com ja hem anat veient, 

és una de les espècies més importants per a la indústria pesquera i transformadora. 

La confederació espanyola de pesca, Cepesca neix de la unió de les tres principals patronals pesqueres nacionals: 

la Federació Espanyola d'Organitzacions Pesqueres (FEOPE), la Federació Espanyola d'Armadors d

(FEABP) i la Organització Nacional d'Associacions Pesqueres (ONAPE). Amb la creació d'aquesta Confederació, es 

funda l'organització empresarial pesquera més important de tota Europa i una de les més grans del món. Cepesca 

de la flota d'encercament, tonyinaire i congeladora espanyola.  

Els objectius de Cepesca són bàsicament la unió dels interessos econòmics i professionals del sector pesquer 

espanyol, per tal de millorar la competitivitat de les empreses i poder ser un interlocutor privilegiat de les diferents 

Tota la informació ha estat extreta de la seva web: www.interatun.com 

 

ndic forma part d'una companyia 

pesquera, les empreses armadores, i aquestes a la seva vegada estan representades en diferents tipus 

, es defineix a si mateixa com la primera organització 

interprofessional constituïda i reconeguda formalment pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en l'àmbit del 

OPTUC) i la indústria transformadora i 

ra, a través d'ANFACO i FEICOPESCA (associacions de conservers de peix i marisc). Interatun va 

néixer amb l'objectiu de representar i defensar els interessos de la indústria de la tonyina, que com ja hem anat veient, 

neix de la unió de les tres principals patronals pesqueres nacionals: 

la Federació Espanyola d'Organitzacions Pesqueres (FEOPE), la Federació Espanyola d'Armadors de Bucs de Pesca 

(FEABP) i la Organització Nacional d'Associacions Pesqueres (ONAPE). Amb la creació d'aquesta Confederació, es 

funda l'organització empresarial pesquera més important de tota Europa i una de les més grans del món. Cepesca 

Els objectius de Cepesca són bàsicament la unió dels interessos econòmics i professionals del sector pesquer 

erlocutor privilegiat de les diferents 
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administracions. En aquest sentit, la fortalesa de Cepesca s'evidencia a l'hora de negociar amb l'administració i la presa 

de decisions, actuant com a lobby en nombrosos organismes nacionals, comunitaris, internacionals i transnacionals per 

afavorir els interessos socioeconòmics del sector pesquer industrial. Dins els seus objectius també s'hi troba el 

desenvolupament d'una pesca responsable, el manteniment dels recursos i la lluita contra la pesca il�legal117. Tant 

ANABAC-OPTUC com OPAGAC són membres de Cepesca.  

OPAGAC és la Organització de Productors de Grans Tonyinaires 

Congeladors i té com a finalitat la defensa dels interessos dels armadors 

associats, exercint la representació davant les administracions 

autonòmiques, nacional i comunitària, així com en les Organitzacions 

Regionals de Pesca que regulen les pesqueries. Té 8 companyies 

associades, que són propietàries de 18 tonyinaires d'encerclament 

congeladors espanyols, 19 sota bandera d'altres països i 9 bucs mercants. 

Aquestes companyies operen en els mars tropicals de l'Atlàntic, Índic i 

Pacífic en busca de túnids tropicals (rabil i listado, principalment) que són 

l'objectiu de la seva pesqueria118.  

ANABAC-OPTUC: l'Associació Nacional de Bucs Tonyinaires Congeladors i la Organització de Productors de 

Túnids Congelats compten amb 6 empreses associades i 19 bucs tonyinaires d'encerclament congeladors que capturen 

túnids tropicals. El seu àmbit operatiu se centra en l'oceà Atlàntic Africà (de Mauritània fins a Angola) i l'Oceà Índic 

(fonamentalment al voltant de les Seychelles, Illes Chagos i Canal de Moçambic), amb 14 unitats.  

Pel que fa a les empreses pesqueres en tercers països, aquestes es troben agrupades al Clúster d'Empreses 

Pesqueres a Tercers Països, i en el cas de l'oceà Índic, feinegen a les Seychelles i a Moçambic, com es veu a la 

imatge següent: 

                                                           

117 Extret de la web de Cepesca: www.cepesca.es 
118 Informació extreta de la web d'interatun: www.interatun.com 

IL�LUSTRACIÓ 9_ Logo Anabac-Optuc i 
Pagac. Font: Interatun.  
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Fins l'any 2002, la creació d'empreses mixtes estava subvencionada i per tant, estimulada, com a manera d'exportar 

la sobrecapacitat de la flota pesquera comunitària. Aquestes subvencions directes, però,  van desaparèixer després de 

la reforma de la PPC al 2002, tot i que mai han deixat de rebre diversos ajuts per part de l'administració pública. Una de 

les reivindicacions del Clúster és el reconeixement de les empreses pesqueres en l'ordenament jurídic comunitari i ser 

vistos com a una important eina de cooperació al desenvolupament119. Segons el Llibre Blanc de la Pesca, aquestes 

empreses constitueixen a l'actualitat un dels principals actius econòmics del sector pesquer espanyol120.  

Pel que fa als acords pesquers de tonyina que la Unió Europea manté a l'Índic Occidental, avui en dia n'hi ha de 

signats amb les Seychelles, les illes Comores, Madagascar i Moçambic. Aquests acords tonyinaires concedeixen als 

països que no són membres de la Unió Europea ajuda financera i tècnica per a desenvolupar de manera sostenible la 

seva indústria pesquera nacional, a canvi de drets de pesca per als bucs comunitaris. Les flotes de la Unió Europea 

queden autoritzades a capturar els peixos de les poblacions que es consideren en bon estat i no estan completament 

explotades per la flota del país. Els acords tonyinaires autoritzen als bucs de la flota comunitària a seguir les poblacions 

migratòries de túnids en els seus desplaçaments per les aigües d'Àfrica i l'oceà Índic121. Si no hi ha acords o empreses 

mixtes, la via per feinejar a aigües de sobirania d'altres països és la de les llicències privades, que són menys 

transparents que els acords comunitaris i “disminueixen la capacitat d' avaluació”122.  

                                                           

119 Extret de la presentació del Clúster d'empreses pesqueres a tercers països. Es pot descarregar de la seva web: 
www.clusterdepesca.com 

120 Llibre Blanc de la Pesca, pàg. 284 
121http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/index_es.htm 
122 Swedish Society for Nature Conservation (2009) Informe: un mar de injustícias y esperanzas. Los acuerdos de pesca de la 

Unión Europea en África Occidental. Pàg. 52 

IL�LUSTRACIÓ 10_ Presència mundial de les empreses mixtes espanyoles. 
Font: Clúster de empresas pesqueras en terceros países. 
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En relació a la pesca a Alta Mar, tot i que està ratificada la llibertat de pesca des de 1982, es troba regulada per 

organitzacions intergovernamentals, les Organitzacions Regionals de Pesca (ORP). La Unió Europea, amb l'Estat 

Espanyol inclòs, és part contractant (o membre de ple dret)  de la Organització Regional de Pesca IOTC: Comissió de 

la Tonyina de l'oceà Índic. Les ORP's són organitzacions intergovernamentals per a gestionar recursos pesquers 

d'importància comercial a Alta Mar i cooperar per la conservació d'aquests. Les ORP's compleixen un triple paper123: 

assessorament científic sobre els recursos explotats, desenvolupament ordenat de les pesqueries i creació d'un marc 

reglamentari per a l'activitat pesquera que garanteixi la seva sostenibilitat. Actualment, les ORP cobreixen la pràctica 

totalitat dels mars del planeta. L'IOTC124 es crea al 1997, i de moment no té tanta força com altres ORP (ICCAT, per 

exemple, que és la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic). Tot i així, quan els bucs 

espanyols feinegen a la zona d'Alta Mar corresponent a l'oceà Índic, ho haurien de fer subjectes a les seves 

regulacions.  

En la següent il�lustració [Il�lustració 11_ Mapa aproximat de l’activitat de la flota tonyinaire a l’Oceà Índic.] podem 

observar la zona de pesca de la flota espanyola. La mida dels cercles implica la intensitat de la pesca. La zona on es 

concentren més cercles és davant les costes de  

 

 

 

 

 

 

 

 

Somàlia i Kènia, entre els graus 0 i el 10. La ZEE d'aquests dos països està delimitada amb una línia. Precisament, 

és just en aquesta zona on l'IOTC ha establert la seva primera mesura de gestió  dels recursos. Ha fixat una veda 

temporal i espacial fora de la ZEE de Somàlia: 60 graus a l'est i entre 0 i 10 graus al nord, i aquesta veda serà el mes de 

febrer per la flota palangrera i el mes de novembre per la flota d'encerclament125.  

 

                                                           

123  Extret del Llibre Blanc de la Pesca, pàg. 100 
124  www.iotc.org 
125 http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/press_releases/080310/index_en.htm 

IL�LUSTRACIÓ 11_ Mapa aproximat de l’activitat de la flota tonyinaire a l’Oceà Índic. FONT: CEPESCA 
(2009) 
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0 5 . 5 .  E L S  C O N S U M I D O R S  E S P A N Y O L S  

El paper dels consumidors i les consumidores és indirecte. No hem realitzat cap estudi sobre la opinió dels 

consumidors en relació a la pirateria ni a la discussió sobre si la procedència de la tonyina és legal o il�legal, per tant no 

podem fer afirmacions. Tot i així, ens aventurem a pensar que els consumidors es troben en una situació de 

desconeixement sobre el peix que es menja: lloc de captura, mètode, conseqüències no desitjades de la captura, 

condicions laborals dels pescadors...  I aquest desconeixement es deriva de la manca de transparència al llarg del 

procés de la xarxa a la taula. 

El que si que podem afirmar és que el consum de conserves de tonyina és elevat a l'Estat Espanyol, i això és un 

element que contribueix a fer més rentables les inversions industrials. En aquest sentit, Interatun afirma que: “Espanya 

és un país amb un gran consum de conserves de tonyina, amb un consum aproximat de 3,5Kg per càpita anualment. A 

més, el 90% de les llars espanyoles tenen a la seva despensa conserves de tonyina”126.  No només el consum de 

tonyina en conserva és elevat, en general, el consum de peix a l'estat espanyol és alt: com ja hem dit abans, consumim 

uns 41,2kg de peix per persona a l'any127, cosa que ens col�loca al segon país europeu en consumidors de peix i 

contribueix a la dependència europea del peix d'aigües molt llunyanes. Si aquestes estadístiques són certes, del peix 

que els espanyols i les espanyoles consumeixen, un 8,5% estaria representat per llaunes de tonyina! Unes llaunes de 

tonyina que, com diu Gustavo Duch en una entrevista per a la Contra de la Vanguardia, els consumidors paguen vàries 

vegades: quan la compres, a través de les subvencions que rep el sector pesquer, els dispositius de l'exèrcit, el rescat 

de mariners128...  De fet, els consumidors europeus paguen dos cops tot el peix que mengen: a la peixateria i a través 

dels impostos. I és que “el sector pesquer rep un recolzament financer públic inflat, un dels resultats del qual és el 

manteniment d'un excés de capacitat de pesca”129.  

Per últim, tot i ser un consum elevat, el consum de conserves de tonyina es continua estimulant a l'Estat Espanyol 

mitjançant campanyes publicitàries llançades per Interatun130.  

 

 

                                                           

126 Extret de la web d'interatun: www.interatun.com 
127 Ortega, M.; Duch, G. “El día D”. [Galícia Hoxe] (28 de juliol de 2010).  
128  Duch, G. “Acabamos pagando varias veces la latita de atún”. [LA CONTRA de La Vanguardia] (24 de març de 2010)  
129 Llibre Verd. op.cit. Pàg. 4. El sector pesquer reb ajudes directes procedents del Fons Europeu de Pesca i nacionals, i ajudes 

indirectes com seria l'excenció global del pagament dels impostos sobre els combustibles. A la vegada, també es beneficia del 
lliure accés al recurs natural, sense haver de contribuir als costos de gestió pública associats a la seva activitat.  

130 Per exemple a través de campanyes com: “Atún, un alimento de tomo y lomo”, o la presentada pel Ministeri d'Agricultura, Pesca 
i Alimentació i el FROM (Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos) 
que deia: “Conservas de pescado, sanas por naturaleza”.  
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6. PESCA IL�LEGAL,  NO DECLARADA I  NO REGULADA.  

“En observar amb preocupació que la pesca no autoritzada en àrees de jurisdicció nacional i la 

pesca en alta mar, no registrada i no regulada segueix sent un dels més greus problemes que a 

l'actualitat afecten a les poblacions mundials de peixos i la sostenibilitat dels recursos marins vius 

i […] té un impacte nociu sobre la seguretat alimentària i les economies de molts estats, 

particularment estats en vies de desenvolupament...”131 

En el present apartat fem un salt respecte a la presentació dels actors que veníem fent fins ara, i passem a definir el 

que comunament s'anomena pesca il�legal. El propòsit d'aquest punt és conèixer què és aquesta pesca il�legal, ja que a 

molts llocs podem trobar escrit que és precisament això el que ha promogut el naixement de la pirateria a Somàlia.  

La pesca il�legal, no declarada i no regulada (coneguda com a IUU, per les seves sigles en anglès) comprèn tota 

una sèrie d'actuacions que pot dur a terme qualsevol pescador o vaixell pesquer, sigui quina sigui la mida del vaixell o el 

propòsit de la pesca. Com més gran sigui l'activitat pesquera il�legal més comprometrà l'estat de les poblacions íctiques, 

els fons marins i la viabilitat econòmica dels pescadors que pesquen de manera legítima.  

La IUU no és limita a ser un problema que passa a aigües llunyanes ni en temps passats. És conegut que continua 

donant-se de manera important a l'actualitat i també a aigües europees. Les notícies sobre pesca de sardina amb 

dinamita a les costes gallegues l'estiu del 2010 ens mostren que la pesca il�legal també és actual i propera132.  

Un estudi de Greenpeace133 sobre pesca il�legal, també coneguda com a pesca pirata, ens defineix la pesca IUU de 

la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

131  Resolució A/55/L.11 de la Assemblea General de les Nacions Unides. Extret de: Greenpeace (2001) Pesca pirata: saqueando 
los océanos. Campanya de Greenpeace Internacional contra la pesca pirata. Pàg. 21 

132  Vegeu, per exemple, la següent notícia: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Detenidos/hombres/Vigo/Portonovo/pescar/dinamita/elpepuesp/20100623elpepunac_2/Te
s 

133 Greenpeace (2001) op.cit. Pàgs. 24-25.  
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PESCA IL�LEGAL és la pesca realitzada per bucs: 

• de països que són part d'un organisme o acord pesquer però feinegen contravenint les seves normes; o 
• en aigües d'un país sense permís del país; o 
• a alta mar sense mostrar una bandera o alguna altra marca. 

PESCA NO REGISTRADA 

com el seu nom indica, es refereix a les activitats de pesca no comunicades a les autoritats nacionals o regionals 
pertinents pels bucs pesquers o l'estat d'abanderament, siguin o no siguin part dels organismes o acords pesquers 
pertinents. Aquesta categoria inclou el comunicar captures inferiors a les reals o falses, ja sigui com pel que fa al 
tonatge, espècies o zones de pesca.  

PESCA NO REGULADA 

és la pesca realitzada per bucs que porten la bandera de països que no són part de, signataris de, o participin en, 
organismes o acords de pesca pertinents i per consegüent, no es consideren obligats per les seves normes. Aquesta és 
la llacuna més òbvia en el dret internacional que es manifesta concretament a través del fenomen de les banderes de 
conveniència.  

 

Quan es diu que a Somàlia les flotes estrangeres, i la espanyola en el cas que ens ocupa, han estat pescant de 

manera il�legal, sovint es fa referència al fet que han estat pescant dins el que serien les aigües jurisdiccionals somalís, 

les 200 milles de la Zona Econòmica Exclusiva (on el país costaner té sobirania sobre els recursos pesquers) sense 

acords pesquers ni llicències de cap tipus, encara que a Somàlia la definició de ZEE o mar territorial no sigui del tot 

clara. Cal tenir en compte que la pesca il�legal no es limita aquí: també contempla la pesca amb unes arts prohibides o 

una espècie que no s'hauria de pescar, entre d'altres. En principi, si totes les informacions que els sector pesquer 

espanyol ens facilita són certes, els mètodes de pesca i les espècies objectiu estan dins la legalitat: l'encerclament i els 

túnids tropicals no serien part d'aquesta pesca il�legal. Per tant, intentarem acotar-nos a aquesta qüestió de la zona de 

pesca que sembla ser que ha estat la més controvertida (a les notícies sobre atacs o segrests de bucs tonyinaires 

espanyols sempre s'indica les milles nàutiques respecte la costa somalí a què es trobaven, per demostrar que no es 

trobaven en aigües jurisdiccionals somalís al moment de l'abordatge.)  

No només Greenpeace assenyala que es considera pesca il�legal el fet de feinejar en un país sense el seu permís. 

El reglament de la Unió Europea per a prevenir, descoratjar i eliminar la pesca il�legal, no declarada i no regulada 

(INDNR)134,  estableix: 

 

 

                                                           

134 Reglament (CE) nº 1005/2008 del Consell de 29 de setembre de 2008 pel qual s'estableix un sistema comunitari per a prevenir, 
desalentar i eliminar la pesca il�legal, no declarada i no regulada.  
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ARTICLE 3 

Bucs pesquers involucrats en pesca INDNR:  

1. Se suposarà que un buc pesquer està involucrat en pesca INDNR quan es mostri que, infringint les mesures de 
conservació i ordenació aplicables a la zona on hagi dut a terme aquestes activitats: 

a) ha pescat sense comptar amb una llicència, autorització o permís vàlid expedit per l'estat d'abanderament o l'estat 
costaner pertinent.  

[...] 

 

També la llei somalí contempla que la pesca de tercers països ha d'estar autoritzada:  

ARTICLE 5 

Pesca i navegació per la costa 

1. La pesca a les aigües territorials i el transport regular de persones i béns entre ports somalís està reservada a 
vaixells que enarborin la bandera somalí o altres vaixells autoritzats.  

 (la negreta és nostra) 

 

I finalment, la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar assenyala: 

ARTICLE 62 

Ús dels recursos vius. 

4. Els nacionals d'altres Estats que pesquin en la ZEE observaran les mesures de conservació i la resta de modalitats i 
condicions establertes en les lleis i reglaments de l'Estat costaner. Aquestes lleis i reglaments estaran en consonància 
amb aquesta Convenció i podran referir-se, entre d'altres, a les següents qüestions: 

a) La concessió de llicències a pescadors, bucs i equip de pesca, inclòs el pagament de drets i altres formes de 
remuneració que, en el cas dels Estats costaners en desenvolupament, podran consistir en una compensació 
adequada respecte al finançament, l'equip i la tecnologia de la indústria pesquera.  

 

Segons aquestes definicions, si els bucs espanyols volen feinejar a la ZEE somalí ho han de fer amb l'autorització 

del país amfitrió. En cas contrari, ens trobaríem amb un cas de pesca il�legal. Així doncs, podem afirmar que els 

tonyinaires espanyols han dut a terme accions de pesca il�legal a les costes somalís?  

En primer lloc, cal veure si la flota espanyola ha pescat dins la ZEE somalí, per després veure si ha estat en 

condicions de legalitat o d'il�legalitat. Armadors i patrons insisteixen, actualment, en constatar que feinegen cada cop 

més allunyats de la costa somalí, però ens podem preguntar si al passat les circumstàncies eren les mateixes o bé si 

alguna cosa ha canviat a mida que les actuacions dels pirates han anat sent cada vegada més freqüents.  
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Com s'ha exposat a l'apartat del sector tonyinaire espanyol  la flota inicia les campanyes de pesca a l'oceà Índic 

Occidental a mitjans dels 80. No sabem exactament quan comença a pescar a l'interior d'aigües somalís, però si sabem 

que el govern espanyol prohibeix la pesca a les 200 milles de jurisdicció somalí l'any 2006, per tant, si que hi ha hagut 

moments en què les tonyines han estat capturades en la ZEE somalí. L'entrevista al patró gallec, que havia feinejat a 

bucs tonyinaires fins el 2006, ens donava la primera pista sobre aquesta prohibició:  

“Pero como aquello, empezó las persecuciones y tal se dejó de pagar la licencia 

y de trabajar dentro. Prohibido, tenemos totalmente prohibido entrar dentro.”  

Són altres les fonts que ens indiquen que bucs espanyols han estat pescant dins les 200 milles somalís, per 

exemple, el testimoni del portaveu d'un armador:  

"Tanto la flota atunera española como la francesa lleva sin pescar en las 200 

millas de agua bajo jurisdicción somalí unos seis años. Antes lo 

hacíamos bajo licencias que nos daba su Gobierno, siempre bajo la legalidad", 

esgrime un portavoz de un armador afincado en Bermeo que prefiere no 

identificarse al ser preguntado sobre la posibilidad de que los buques españoles 

entren en aguas de Somalia.”135 

Al llarg de la investigació hem trobat d'altres exemples que ens corroboren que la flota tonyinaire espanyola ha estat 

feinejant a aigües somalís com a mínim, fins l'any 2006, quan la pirateria començava a ser massa perillosa i es va veure 

la necessitat de prendre mesures per evitar-ne els atacs.   

Com ja s'ha especificat amb anterioritat, durant el període 2004-2005 es constata una explosió de la pirateria i els 

robatoris a mà armada a les costes de Somàlia, col�locant la zona per primera vegada al mapa internacional de 

seguretat marítima. A través d'una entrevista realitzada al polític basc, i completant-ho amb altres fonts, hem pogut 

saber quin ha estat el procés que es va seguir per a arribar a aquesta prohibició que hem indicat més amunt. En el 

context d'increment dels atacs pirates, els bucs francesos van començar a moure peces per a protegir els seus vaixells. 

A finals del 2005, com a mínim, 2 tonyinaires espanyols ja havien tingut problemes a la zona (el cas de l'Albacora 

Cuatro i el cas del Playa de Aritzatxu, que es poden consultar als annexos). Aquests dos fets (els moviments francesos i 

els tonyinaires espanyols) van fer que armadors d'ANABAC i OPAGAC, conjuntament amb membres del govern basc, 

busquessin la manera de protegir els tonyinaires espanyols. Les primeres peticions anaven dirigides a la protecció 

militar, tal i com demanava el portaveu del PNV al Congrés, Josu Erkoreka, i podem extreure d'aquesta notícia: <El 

                                                           

135 Los intereses pesqueros de España en las aguas del océano Índico http://www.rtve.es/noticias/20100323/intereses-pesqueros-
espana-aguas-del-oceano-indico/324885.shtml. (23.03.2010) 
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diputado del PNV insta a Zapatero a “avanzar y comprometer” ciertos recursos, como alguna fragata o helicoptero, que 

“vele por la seguridad y protección de estos pescadores”>136.  

Tot i així, la primera mesura que va adoptar l'executiu espanyol, i a mans del Ministeri d'Agricultura i Pesca, va ser la 

decisió d'anul�lar la possibilitat de pescar en les aigües jurisdiccionals de Somàlia137, tot i que en aquell període 

s'observés una davallada dels atacs pirates138. La notícia continua exposant que aquesta decisió es va comunicar amb 

les dues associacions de tonyinaires i congeladors [Anabac i Opagac] que feinejaven a la zona, i es diu que una va 

reaccionar “en la línea d'estar d'acord”, mentre que l'altre ha presentat un recurs de la decisió, segons va dir Zapatero. 

Malgrat això, no especifica quina ha fet què. També per paraules del president del Govern podem saber que “aquesta 

és la decisió relativa a l'interior de la ZEE de Somàlia, en la qual s'ha prohibit als nostres vaixells l'activitat pesquera. No 

així en aigües internacionals, on el risc és menor i s'estan prenent mesures coordinades de prevenció i de defensa entre 

el Ministeri d'Assumptes Exteriors i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació”139.  

En un principi, la problemàtica de la pirateria no es prendrà gaire seriosament. L'entrevistat basc recordava que al 

principi, quan es va portar el cas al Parlament es prenia l'assumpte “amb mofa”: 

 “Yo me acuerdo que la gente que estaba allí decían “ui, y estos de qué van, piratas de qué...” 

Després de la prohibició del 2006, però, el debat sobre la necessitat de protecció armada dels tonyinaires no es va 

abandonar. En aquest sentit, durant una sessió de control al govern al Senat140, el senador del PNV Victor Bravo 

preguntava al Ministre d'Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, sobre les mesures que el Govern es plantejava prendre per 

protegir la flota espanyola, i aquest va respondre que s'estava estudiant la possibilitat d'enviar una fragata i un helicòpter 

com a mesura de protecció.  A mida que s'anava veient que els atacs eren cada cop més llunyans a la pròpia costa, i 

finalment, el segrest del Playa de Bakio, l'any 2008, van ser detonants per a promoure la creació de l’Operació Atalanta, 

conformada pel sector militar de diferents països de la Unió Europea. Aquest punt serà tractat més endavant.    

Per tant, tal i com ens mostren tots aquests moviments polítics, veiem que com a mínim fins l'any 2006 els 

tonyinaires espanyols han feinejat a les 200 milles de jurisdicció somalí. Aquest apartat, a la vegada, ja ens ha presentat 

de manera indirecta un conjunt d'actors que no hem tractat anteriorment: l’Administració espanyola. I en concret, al 

voltant de la pirateria, els actors que més hi han participat han estat el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 

(actualment, Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Marí); el Ministeri d'Afers Exteriors (on el ministre Moratinos 

ha estat vinculat a moltes negociacions per l'alliberament de bucs o persones en situació de segrest), el Ministeri de 

                                                           

136 Zapatero no aclara las medidas para proteger de los piratas a los pescadores españoles que faenan  cerca de Somalia 
http://www.lukor.com/not-esp/internacional/portada/06092031.htm  
137  Una recomanació semblant ja s'havia fet, al 2005, per als bucs de mercaderies. L'IMB (International Maritime Bureau) 

aconsellava que els bucs es mantinguessin allunyats com a mínim, unes 200 milles de les costes somalís. 
138 Recordem que el 2006 es constata una davallada en els atacs pirates, en el període de govern de la Unió de Tribunals Islàmics 
a Somàlia.  
139 Zapatero no aclara las medidas para proteger de los piratas a los pescadores españoles que faenan  cerca de Somalia 
http://www.lukor.com/not-esp/internacional/portada/06092031.htm 
140  Moratinos estudia enviar tropas a Somalia para proteger a los pesqueros españoles de las acciones piratas. 

http://www.20minutos.es/noticia/117484/3/ (10 de maig de 2006) 
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Defensa, el darrer sobretot els últims temps amb la posada en marxa de l’Operació Atalanta i per últim, el Ministeri 

d'Interior, amb el paper protagonista a l'hora de reformar la Llei de Seguretat Privada. (això es tracta més endavant). 

Com a partits polítics, a part del Partido Socialista Obrero Español en la seva condició de presidència del govern, un 

dels partits que més actiu i implicat s'ha vist al voltant de la pirateria ha estat el Partit Nacionalista Basc, PNV, ja que és 

precisament del País Basc d'on provenen una gran part dels tonyinaires. Pel que fa al Partit Popular, el seu paper ha 

estat recolzar sempre els armadors i demanar, juntament amb el PNV, les mesures militars com a via de protecció.   

El fet de pescar a la Zona Econòmica Exclusiva d'un tercer país, però, no condueix directament a la pesca il�legal. 

De fet, la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar estableix el següent: 

Article 61 

2. L'estat costaner determinarà la seva capacitat de capturar els recursos vius de la ZEE. Quan l'estat costaner no 
tingui capacitat per a explotar tota la captura permissible, donarà accés a altres Estats a l'excedent de la captura 
permissible, mitjançant acords o altres arranjaments i de conformitat amb les modalitats, condicions i lleis i reglaments. 
[…] 

 

Per tant, un país ha de permetre capturar els seus excedents per altres països, però sempre segons les lleis del país 

costaner, i mitjançant acords, llicències pesqueres141, etc. Arribats a aquest punt ens preguntem: com ha estat la pesca 

espanyola a Somàlia, sota quins tipus d'acords s'hi ha pescat? I aquesta pregunta és el que intentarem resoldre al llarg 

de les properes línies.  

Com ja s'ha vist en pàgines anteriors, des de la creació de la Política Pesquera Comunitària, el 1983, la pesca dels 

estats membres a aigües de tercers països es regula a nivell comunitari, ja sigui mitjançant acords pesquers o 

mitjançant la creació d'empreses mixtes. Una tercera via seria el cas de llicències privades entre empreses i l'estat 

costaner.  

Entre Espanya i Somàlia no hi ha hagut mai cap acord pesquer regulat a través de la Unió Europea, com es pot 

veure fent una ullada a la web de la Comissió Europea, a l'apartat d'acords pesquers amb països no pertanyents a la 

Unió Europea142. Tampoc a Somàlia hi ha hagut empreses mixtes amb capital espanyol. Tot i així, a principis dels 80 el 

Consell de Ministres de la CE havia demanat a la Comissió que iniciés les negociacions amb Somàlia, Tanzània i Kènia 

per tal de completar la sèrie d'acords sobre tonyina que ja existien a l'oceà Índic Occidental i que donarien a la flota 

tonyinaire comunitària (Espanya i França, principalment) llibertat per a feinejar en tota la regió. Pel cas de Somàlia, no hi 

va haver interès en signar tal acord.143 El sector armador i pesquer espanyol insisteix, però, en el fet que la pesca a 

                                                           

141 Les llicències pesqueres són formes de controlar els factors de producció que imposen limitacions que determinen qui pot 
accedir al recurs i de quina manera pot aplicar l'esforç. Extret de: Fernández Roxo X.A., Varela Lafuente, M (1997) Tendencias de la 
economía pesquera a escala mundial. Papeles de Economía Española. Nº 71. pàg. 20 
142 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/index_es.htm 
143  De Miguel, R. (1988) op.cit. Pàg. 25 
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aigües somalís ha estat sempre mitjançant llicències; tant el patró com el polític entrevistats per a aquesta investigació 

ens ho assenyalen:  

 

Tot i així, la visió d'un biòleg que treballa per a una de les associacions espanyoles de la flota congeladora, ens dóna 

una versió una mica diferent:  

                                                                                                                       BIÒLEG 

“I: No, le preguntaba que cuando España empieza a faenar en Somalia se hace mediante licencias privadas entre 
armadores y el estado ribereño. 
 
P2: Bueno, es que las licencias como tal, en Somalia, osea, no... no han existido. España no ha pescado como tal en 
aguas de Somalia. No hemos pescado. Hemos pescado en la zona, porque... e... es que no había nadie que nos 
garantizara unas licencias válidas. Hubo en su momento un gobierno transitorio en Puntland, pero los barcos no 
llegaron a entrar allí. Teníamos conocimiento de algunas flotas asiáticas, conseguían unas autorizaciones a través de 
un representante que debía de tener allí algunos contactos con este gobierno transitorio, pero luego al parecer esas 
licencias no tenían tampoco muchas garantías. Entonces fue la UE la que ya, aparte de las prácticas que estaba 
llevando a cabo la flota, y que nadie tampoco quería pescar allí sin unas licencias que garantizaran nada, porque la 
piratería ya existía también a pesar de que no tenía la trascendencia que tiene hoy en día, ya había. Había incidentes. A 
mucha menor escala, pero los había.” 
 

Això ens pot fer pensar que o bé només una de les associacions i les seves empreses hi han estat pescant, o bé 

que el biòleg no en té constància, o bé que hi ha alguna informació que o no es diu o no se sap. 

Es poden trobar altres testimonis que assenyalen l'existència d'aquestes llicències, però també d'altres que 

assenyalen que les llicències pesqueres en un país com Somàlia, són paper mullat: 

 

 PATRÓ GALLEC 

“P: No. Primero hubo el Albacora Cuatro, yo creo que fue en el 2000 y poco. Ese estaba dentro, de aguas, con 
licencia. 
P:Estábamos a 200 millas. De aquélla teníamos licencia. 
I: ¿En Somalia? 
P: Sí. No se sabe a quien se pagaba, ¿e? Porque ese país es un país fallido desde hace muchos años. Entonces se 
pagaba una licencia a unos ingleses que repartían entre esos países, a los señores de la guerra... y nosotros teníamos 
licencia. Pero como aquello, empezó las persecuciones y tal se dejó de pagar la licencia y de trabajar dentro. 
Prohibido, tenemos totalmente prohibido entrar dentro”. 
 

 
                                                                                                                  POLÍTIC BASC 
“P: luego ha habido mucho movimiento con acuerdos privados. Las empresas pues alcanzaban acuerdos con estados 
ribereños y actuaban de esa manera.  
I: ¿Y este fue el caso de Somalia, también? El caso de las licencias privadas... 
P: Si, si, si. Cuando existía un estado.” 
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“En cuanto a la posibilidad de pescar con las licencias correspondientes del Estado de Somalia, 

Latxaga indica que, dada la inexistencia de una administración en el país, son papel mojado.”144 

Què més en sabem, d'aquestes llicències? 

No només el sector industrial pesquer espanyol assenyala l'existència d'aquestes llicències. La FAO també indica 

que des dels 80 diverses empreses pesqueres han rebut llicències per pescar a la Zona Econòmica Exclusiva de 

Somàlia expedides pel Ministre de Pesca i Recursos Marins, i de les quals, entre d'altres, Espanya se'n va veure 

beneficiada145.  

A la vegada, Weir146, cap dels historiadors de la National Geospatial-Intelligence Agency, a Bethesda (Maryland), 

escrivia a la Naval War College Review un article titulat Fish, family and profit. Piracy and the Horn of Africa. En aquest, 

l'autor assenyala que ja abans de la caiguda de Siad Barre es venien llicències a pescadors estrangers. Weir indica que 

el control de les aigües locals van establir les bases per l'economia local i la única esperança de prosperitat pel país. 

Siad Barre, en aquest sentit, mantenia una petita guàrdia marítima per protegir les riques zones pesqueres a les aigües 

somalís per vendre llicències pesqueres a companyies estrangeres, i per monitorejar l'accés als ports regionals que 

servien pel mercat d'importacions i exportacions a través d'aquesta estratègica regió al sud del Mar Roig i el Canal de 

Suez.  

A banda d'això, la qüestió de les llicències de pesca ha estat tractada des de dos punts de vista més: un primer que 

fa referència als grups de Seguretat Privada contractats pels subestats de Puntland i Somaliland i un segon que vincula 

la compra-venta llicències a activitats mafioses i a la corrupció, com s'analitza tot seguit.  

Somàlia, i en particular els governs de Puntland i Somaliland, han recorregut a la contractació de seguretat privada 

en més d'una ocasió per a fer front a diferents situacions: pirateria i robatori a mà armada, pesca il�legal, abocament de 

residus tòxics, tràfic d'armes i de persones, etc. En definitiva, per a donar suport a les forces guardacostes, ja que “cap 

de les dues entitats han estat suficientment capaces de mantenir una seguretat marítima efectiva sense assistència 

externa. Per aquest motiu, s'ha recorregut al recurs privat per tal de rebre entrenament i suport logístic i operacional, 

així com consultoria d'alt nivell, respecte als seus guardacostes”147 . La seguretat i vigilància marítimes són més 

complexes que a terra, en la mesura en què es necessiten habilitats i estructures de navegació, per tant, es diu que els 

estats costaners dèbils poden ser més propensos a recórrer a la seguretat marítima privatitzada. En el cas de Somàlia 

(a Puntland i Somaliland, principalment) han estat diferents companyies aquelles que han dut a terme aquest paper: 

                                                           

144 http://www2.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2008/04/23/economia/euskadi/d23eus42.1006038.php 
Iñaki Latxaga es el màxim responsable de l'empresa armadora Albacora, empresa que compta amb la major flota de tonyinaires de 
l'Estat Espanyol i és una de les  10 empreses que conforma el Lobby G-10 (definit per Oceana) de la pesca a  nivell comunitari, 
juntament amb els monstres pesquers Pescanova, Calvo i Isabel, entre d'altres.  
145  Perfil de pesca per països, FAO. op.cit.  
146  Weir, G (2009) op.cit. 
147  Kinsey, C.P., Hansen, S.J., Franklin, G. (2009) The impact of private security companies on Somalia's governance networks. 

Cambridge Review of International Affairs. 22:1, 147-161 
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Hart Security, Somcan-Somali Canadian Costguard, Nordic Crisis Management, Secopex, Topcat i Al-Habibi Marine 

Service.  

No és objecte d'aquesta investigació fer un repàs de cada una de les companyies de seguretat privada que han 

operat a la Banya d'Àfrica, però si que farem esment a Hart Security, per la seva relació amb el primer buc amb pavelló 

espanyol148 que va topar-se amb el que coneixem avui dia com a pirateria somalí.    

Hart Security va ser la primera companyia contractada pel govern puntlandès i va exercir les seves activitats des del 

2000 fins al 2002 (de fet, el govern puntlandès va contractar a PIDC-Puntland International Development Corporation, i 

aquesta va subcontractar a Hart). L'objectiu d'aquesta contractació era frenar les situacions descrites més amunt 

(tràfics, pirateria, pesca il�legal) i formar i reconstruir els guardacostes locals.  Tot i així, s'ha dit que “l'èxit més notable 

de Hart Security van ser els seus esforços per restringir les activitats de pescadors estrangers”.149 De fet, la principal 

font de finançament de Hart Security tenia origen en la venta de llicències de pesca a vaixells estrangers. L'article de 

Christopher Paul Kinsey, Stig Jarle Hansen i George Franklin, sobre l'impacte de les companyies de seguretat privada a 

les xarxes de governança a Somàlia150  fa esment en concret al cas de l'Albacora Cuatro, el buc espanyol que hem citat 

unes línies més amunt. 

Aquest text assenyala que el buc es trobava feinejant a aigües de Puntland [suposem que sense llicència], i els 

guardacostes entrenats per Hart van reclamar la sobirania de les aigües puntlandeses. Els propietaris del vaixell van 

respondre que la autoritat sobirana corresponia només a al govern de Somàlia, i que per tant els guardacostes de 

Puntland no tenien autoritat per interferir a les seves activitats pesqueres.  Després de la intervenció de Hart i dels seus 

assessors jurídics, els armadors de l'Albacora Cuatro van accedir a respectar el dret de les actuacions dels 

guardacostes de Puntland  a actuar com una agència sobirana. (recordem que Puntland no està reconeguda a nivell 

internacional, i que tampoc està declarada independent de Somàlia, com és el cas de Somaliland). Així doncs, les 

activitats de Hart, com a mínim en aquesta ocasió, van servir per a prestar recolzament jurídic a l'administració de 

Puntland. El cas de l'Albacora Cuatro, que a l'Estat Espanyol no va captar tanta atenció mediàtica com han estat els 

casos del Playa de Bakio o l'Alakrana, ha estat definit com un segrest a mans de pirates, que va durar 3 dies i es va 

solucionar mitjançant el pagament d'un rescat a Londres (Hart Security és una companyia britànica).  

De PIDC també s'ha suggerit151 que és un grup mafiós i que juntament amb Hart Group van contribuir al saqueig 

dels caladors somalís, obtenint més de 20 milions de dòlars de beneficis en dos anys, i que quan van cessar les seves 

activitats, van marxar de Somàlia amb uns guanys magnífics (oblidant-se de repartir-los amb l'administració o la 

població.) 

A més a més, també hi ha qui destaca que la pirateria actual té relació amb Hart Security des del moment en què 

entrena a una Guàrdia Costera i després abandona el territori, i el que primer era un pagament de llicències pesqueres, 

                                                           

148  El primer buc que nosaltres hagim pogut constatar. Andrew Mwangura ja ha assenyalat que possiblement molts bucs que no 
estan complint amb la normativa internacional no reporten els seus incidents, per tal que no es destapin les seves activitats. 
Podria ser, o no, el cas espanyol també.  

149  Kinsey, C.P., Hansen, S.J., Franklin, G. (2009) op.cit. 
150  Ibid. 
151  Waldo, M. op.cit.  



 

 

 

52

o exigir un impost pel peix capturat, es va anar convertint en un negoci molt més lucratiu que és el del segrest de bucs i 

el cobrament de rescats152.  

De Hart Security hem de dir, per acabar, que ara completa el seu negoci rodó entrenant a mercenaris i guàrdies de 

seguretat privada per tal de protegir bucs pesquers i mercants de la pirateria, partint d'un “enfocament de la protecció 

basat en la força i entenent que és aquesta la única manera d'aturar l'escalada de violència”153.  

El segon punt de vista al voltant de les llicències que hem cregut encertat de presentar és el que fa referència a la 

compra-venta de llicències com a una activitat mafiosa, regulada per senyors de la guerra  i vinculada a la corrupció154. 

Un punt de vista representat pel periodista Mohamed Waldo.  

Waldo suggereix que les concessions de llicències han estat vehiculades a través d'empreses estrangeres 

mitjançant acords amb els senyors de la guerra somalís. El periodista assenyala el següent: “de propietat conjunta 

‘màfia somalí-empreses europees’ i establertes a Europa i Aràbia, van treballar en estreta col�laboració amb els senyors 

de la guerra somalís, que emetien falses llicències de pesca a qualsevol “pirata estranger” que estigués disposat a 

saquejar els recursos marins de Somàlia.” Waldo posa com a exemple les empreses AFMET (African and Middle East 

Trading Co) i SAMICO. Com a senyors de la guerra, assenyala al general Mohamed Farah Aidid, al general Mohamed 

Hersi Morgan i a l'ex-president Ali Mahdi Mohamed. Aquests, van concedir permisos oficials a AFMET per a emetre 

llicències de pesca, fet que, segons Waldo, els pescadors locals, entre d'altres, ho anomenen simplement un "acord 

entre lladres". Finalment, exposa un exemple on descriu que segons un informe d'Africa Analysis, de 13 de novembre 

de 1998, AFMET hauria concedit llicències de a 43 vaixells d'encerclament, la seva majoria espanyols, a 30000 

dòlars per  4 mesos de temporada.   

No podem establir si AFMET és o no és una companyia mafiosa, però si que volem subratllar la curiositat que ens 

desperta el fet que en la majoria de textos que ens arriben a les mans, sigui d'on sigui l'autor que el signi, ressalta la 

flota espanyola per alguna cosa o per una altra.  

D'altra banda, un informe titulat Corrupció i Pesca Industrial a l'Àfrica155 sentenciava que Somàlia podria considerar-

se el territori on han tingut lloc els exemples més preocupants de malversació per llicències pesqueres, concedides tant 

per senyors de la guerra al sud del país com per oficials del govern transitori o per oficials de la regió de Puntland. 

L'informe també assenyala que un panell d'experts de les Nacions Unides que investigaven violacions a l'embargament 

d'armes recalcaven que “qualsevol intent de gestionar les pesqueries somalís han resultat en un gran tracte de diners 

(milions durant els últims deu anys) que han estat pagats als líders de les diferents faccions [o senyors de la guerra] 

permetent l'enriquiment personal i fins i tot el pagament i aprovisionament de milícies privades.”  En parlar de milícies 

                                                           

152  Montoya, R. “El Alakrana y los piratas. Muchos responsables y muchos beneficiarios”. [Le Monde Diplomatique.] (desembre 
2009) Nº 170  

153  Extret d'un documental sobre pirateria al programa 60 minuts, del canal 33. 13 d'abril de 2010.  
154  Segons la definició de wikipedia, els senyors de la guerra són persones amb poder que tenen de facto el control militar d'una 

àrea subnacional, gràcies a milícies que són leals a aquests senyors de la guerra i no a l'autoritat central, i que actualment 
sorgeixen als estats fallits. 

155  Standing, A. (2008) Corruption and Industrial fishing in Africa. Anti-Corruption Resource Centre. U4 Issue 2008:7 pàg. 19 
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privades, creiem que aquest document de la ONU pot fer referència a les companyies de seguretat privada que hem 

tractat anteriorment, cosa que ens suggereix que és important veure com el paper d'aquestes companyies és vist de 

manera ben diferent per uns actors o per uns altres.  

Aquest informe també assenyala que la necessitat de comprar llicències en aquest entorn no és clara: alguns 

armadors poden necessitar les llicències per fer vàlides les reclamacions de l'assegurança en cas de ser segrestats, 

mentre que altres informes suggereixen que el pagament de les llicències ja inclou un paquet de mesures de protecció: 

se sap que a vaixells que feinegen a Somàlia també se'ls proveeix amb armes pesades i soldats somalís per repel�lir els 

atacs pirates. Andrew Mwangura també assenyala que quan se segella un tracte entre magnats de la pesca i senyors 

de la guerra, els últims proveeixen artilleria per tal que el buc pesquer no sigui atacat, per evitar que bucs d'altres 

senyors de la guerra pesquin o naveguin en una zona pròxima o per defensar el buc de les barques ràpides d'altres 

senyors de la guerra que estan involucrats en pirateria o segrestos pel negoci dels rescats.156  

A banda de la qüestió de la tinença de llicències pesqueres, Pramod Ganapathiraju157, doctorand en el grup de 

recerca de pesca il�legal al Fisheries Centre de la Universitat British Columbia de Vancouver, ens afirmava a través d'un 

correu electrònic que tant Espanya com dos països més de la Unió Europea (no els especificava) havien estat 

involucrats en pesca il�legal de tonyines, especialment Rabil i Listado, a la Zona Econòmica Exclusiva de Somàlia, on 

no hi ha vigilància de cap tipus. A la vegada, afirma que aquesta pesca il�legal s'ha anat distanciant degut a les activitats 

dels pirates dels últims anys, cada cop més allunyades de la costa.  

De l'analitzat en aquest apartat podem extreure que la pesca espanyola a l'interior de la Zona Econòmica Exclusiva 

somalí ha estat, com a mínim, poc transparent i en unes condicions de legalitat si més no, qüestionables. El propi sector 

industrial pesquer es contradiu en les seves afirmacions, cosa que ens porta a pensar que hi ha un desconeixement 

important sobre com s'ha dut a terme aquesta pesca, i això, al final, i corroborat per les investigacions dels experts (com 

Pramod Ganapathiraju) pot portar a afirmar que hi hagi hagut pesca il�legal i en molts casos, subjecta a casos de 

corrupció o contribuint al poder dels diferents senyors de la guerra.  

Segurament l'Estat Espanyol no és l'únic país que ha pescat sota aquestes condicions, i a la vegada, afirmar que 

aquest fet pot ser la causa principal del desenvolupament de la pirateria no és ni clar ni evident. Tot i així, si que ens 

permet entendre que la situació als mars que envolten la Banya d'Àfrica encaixa amb el concepte de mars fallits que 

hem definit anteriorment. I a la vegada, ens fa pensar que la pesca a països en situacions complexes hauria de ser 

transparent, basada en la legalitat i que contemplés la sostenibilitat, tant de les espècies objectiu com la de les 

comunitats pesqueres que depenen de la pesca. Un mar fallit, doncs, però no intrínsecament fallit, ni fallit només per les 

dinàmiques internes del país, si no fallit per un procés on tercers països hi han tingut també a veure. D’una banda, en 

contribuir al poder de diferents milícies armades per tal d’aconseguir els beneficis dels recursos naturals (pesquers, en 

                                                           

156  Mwangura, A. Workshop on Fishing Communities and sustainable development in Southern and Eastern Africa: a small-scale 
fisheries perspective. IUU fishing an Indian Ocean Piracy.  March 2006 Dar-es-Salaam.  

157  Pramod Ganapathiraju ha estat investigant la pesca il�legal de diferents països a la ZEE de Somàlia entre 1950 i 2008 a través 
del ja anomenat projecte Sea Around Us. Els resultats encara no estan publicats.  
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aquest cas) es reforça el paper de les faccions en lluita i es manté, per tant, la situació d’ingovernabilitat. De l’altra, 

ajuda a legitimar els actes pirates.     
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7. DONANT RESPOSTA A LA PIRATERIA:  PER TERRA I  PER MAR,  L 'OPCIÓ MILITAR  

“La Operación Atalanta sólo protege a los pesqueros uno de cada tres días.  

La ministra de Defensa reclamó en setiembre a la UE que enviara más efectivos a la cuenca sur de Somalia”158 

 

En el present punt analitzarem les respostes a la pirateria on Espanya ha jugat un paper important. A la vegada, 

veurem els moviments de diferents actors: Nacions Unides, Unió Europea, militars i seguretat privada.   

Ja hem vist que tant les associacions d'armadors com representants de diferents partits polítics, sobretot del Partit 

Popular i del Partit Nacionalista Basc, han estat reclamant durant molt de temps mesures militars per a protegir els 

pesquers espanyols que feinegen prop de les costes somalís. Una primera mesura dictada pel Govern de Zapatero va 

ser prohibir l'entrada a les 200 milles que conformen la zona econòmica exclusiva somalí, tot i que la possibilitat que 

infants de la marina s'embarquin amb els pescadors o que fragates militars patrullin la zona han estat demandes que 

s'han mantingut fins l'actualitat.   

Al 2008159, any en què els atacs, abordatges i segrests es disparen a les aigües a l'est de Somàlia i sobretot al Golf 

d'Adén, es registren 2 casos que posaran en marxa la coneguda Operació Atalanta de la Unió Europea, per a donar 

resposta a la pirateria. Es tracta del segrest del tonyinaire espanyol Playa de Bakio i de Le Ponant, un vaixell francès 

destinat a creuers. Aquests dos fets van tenir un àmplia repercussió als mitjans de comunicació dels dos països i ens 

van apropar el fenomen de la pirateria, a la vegada que van provocar que la comunitat internacional posés en marxa 

diferents iniciatives per combatre-la. En el cas de la Unió Europea, i sobretot per la iniciativa i esforços d'Espanya i 

França, es va desenvolupar la seva primera operació naval de la història: la EU NAVFOR Somalia (Força Naval de la 

Unió Europea per a Somàlia), coneguda com a Operació Atalanta.  

L’Operació Atalanta no és ni la primera ni la única missió que té com a objectiu la pirateria o els robatoris a mà 

armada. La OTAN va tenir-hi efectius desplegats fins la entrada en escena de l’Operació Atalanta, i ja des del 2006, una 

coalició multinacional liderada pels Estats Units, la CTF-150, Combinated Task Force 150 (o Força Operativa 

Combinada), operava per la zona però en el marc de la lluita contra el terrorisme internacional i sota l’Operació Enduring 

Freedom. La CTF-150 va ser substituïda per la CTF-151, amb un objectiu ja clarament antipirateria. Entre les mesures 

adoptades per la CTF podem trobar la creació d'una Zona de Seguretat Marítima de Patrulla, que després ha estat 

modificada per l’Operació Atalanta com a el Corredor Internacional Recomanat per al Trànsit (IRTC), al Golf d'Adén, per 

a protegir els bucs de càrrega, com seria el cas dels que transporten petroli. Altres països, com la Índia, la Xina o Japó, 

han enviat unitats navals per a protegir els seus bucs. Finalment, també hi ha diferents agències marítimes que 

contribueixen a la lluita antipirateria, com seria el cas de la Organització Marítima Internacional (OMI, òrgan de les 

                                                           

158 Titular d'un article del diari La Razón.  http://www.larazon.es/noticia/la-operacion-atalanta-solo-protege-a-los-pesqueros-uno-de-
cada-tres-dias  (11 de novembre de 2009). 

159 Pensem que durant el 2008 es registren 111 actes de pirateria a aigües pròximes a Somàlia, el 38% de tots els casos registrats 
al món. Piracy and Armed Robbery Against Ships Report. Annual Report 2008. IMB (International Maritime Bureau). L’any 2009 
la xifra ascendeix a 217 i durant el primer quart del 2010 s’han comptabilitzat 30 incidents relacionats amb la pirateria.  
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Nacions Unides) o la Oficina Marítima Internacional (IMB), que és part de la Cambra Internacional de Comerç i té 

configurada una secció dedicada a la pirateria: elabora informes, fa mapes de les zones on succeeixen els atacs, recull 

denúncies d'incidents, informa i aconsella els mariners, etc160.   

En aquest punt, però, ens centrarem en la descripció i l'anàlisi de l’Operació Atalanta, ja que és on l'Estat Espanyol 

ha tingut una participació pròpiament activa, fins al punt de liderar-ne la creació.  

0 7 . 1  L ’ O P E R A C I Ó  A T A L A N T A  

Cal cercar els orígens d'un desplegament militar de tal envergadura en una sèrie Resolucions161 del Consell de 

Seguretat de les Nacions Unides, relatives a la pirateria i invocant el capítol VII de la Carta de les Nacions Unides162, 

que s'inicien el maig del 2008. La primera d'aquestes resolucions, la Resolució 1814 (2008) fa referència principalment 

a la protecció dels bucs del Programa Mundial d'Aliments. Al juny del mateix any es publica la Resolució 1816 (2008), 

fent ja esment als robatoris a mà armada i actes pirates exclusivament. És important veure que en les resolucions 

s'estableix la diferència entre pirateria i robatori a mà armada, per la qüestió de la diferència entre actes comesos en 

mar territorial o a alta mar, com hem vist que puntualitza la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar. Una 

tercera resolució que empara el desplegament de l’Operació Atalanta és la Resolució 1838 (2008), que aprova que 

s'estigui gestant la citada Operació i anima a seguir fent esforços per concretar la Resolució 1816. 

Davant d'aquestes tres resolucions es crea, d'una banda, una Cèl�lula de Coordinació Militar, la EU NAVCO 

(European Union Naval Coordination Cell), el setembre de 2008163 i impulsada per Espanya i França.  De l'altra, “la 

primera operació naval de la història de la Unió Europea, en el marc de la Política Europea de Seguretat i Defensa”164, 

l’Operació Atalanta o EU NAVFOR.   

Com ja s'ha apuntat, l’Operació Atalanta és una operació militar que té com a objectiu lluitar contra la pirateria i el 

robatori a mà armada davant les costes de Somàlia. Però ja des d'un principi, aquest objectiu es contempla modest: no 

pretén acabar amb la pirateria, sinó contribuir a reduir-la, donada l'extensió de la zona. (1,1 milions de milles nàutiques 

quadrades, una àrea equivalent a l'extensió del Mediterrani165 ).  

L’Operació Atalanta no és una operació de pau clàssica, ja que ni té per objectiu contenir un conflicte o restablir la 

pau, sinó que té la missió de contribuir a: 

• la protecció dels bucs del Programa Mundial d'Aliments (PMA) 

                                                           

160 IMB: http://www.icc-ccs.org/ 
161 Totes les resolucions es poden consultar íntegres als annexo de la pàgina 101 a la 116. 
162 El capitol VII de la Carta és el titulat: Acció en cas d'amenaces a la pau, quebrantaments de la pau o actes d'agressió. 

http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm#Cap7 
163 Bacas, Fernández, J.R.(2009) op.cit. Pàg. 168 
164  Ibid. Pàg. 154  
165  Fernández, Fadón. F (2009) op.cit. Pàg. 12 
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• la protecció dels bucs vulnerables que naveguin davant les costes de Somàlia 

• La dissuasió, prevenció i repressió dels actes de pirateria i robatori a mà armada a la mar. 

 

La Resolució del Consell de Seguretat de la ONU 1846 (2008) dóna llum verda a l’Operació europea, i per tant, 

autoritza l’Operació Atalanta a que pugui penetrar a aigües territorials somalís i a utilitzar tots els mitjans necessaris per 

reprimir els actes de pirateria i els robatoris a mà armada (disposicions incloses a la Resolució 1816). 

Una altra resolució que empara Atalanta és la Resolució 1851 (2008), que suposa una ampliació a la Resolució del 

Consell de Seguretat anterior, i permet ampliar el marc territorial de l'actuació a territori somalí, però no marí, sinó 

terrestre pròpiament dit.  

En un primer moment, s'estipula que l’Operació Atalanta tindrà una durada de 12 mesos, per tant, fins a desembre 

de 2009. Tot i així, ha estat prolongada per a 12 mesos més (fins a desembre de 2010), com es veu a la Resolució 

1897 (2009) i se sap que molts països estan conformes en posposar-la més enllà del 2010166. 

Per a complir amb la missió, la Força Naval de la Unió Europea compta amb bucs escolta (fragates o destructors) i 

amb avions de patrulla marítima de diferents països. Espanya hi té una fragata (no sempre la mateixa) i un avió de 

patrulla marítima P-3 Orión.  

 

 

 

 

 

 

 

Aquest esquema representa les tres zones on l’Operació Atalanta desenvolupa les seves tasques de vigilància i 

protecció, que corresponen als seus tres objectius principals. En primer lloc, la protecció dels bucs del PMA, una de les 

prioritats de l’Operació, que poden gaudir de protecció durant tot el trànsit, i compten amb infants de marina a bord. En 

segon lloc, al golf d'Adén, es protegeix el tràfic marítim que discorre per aquesta ruta comercial a través del IRTC. 

Aquesta zona concentra la majoria dels mitjans navals desplegats, i és que és precisament on es van registrar la 

majoria d'atacs durant el 2008. Recordem, a més, que és una zona crítica per la qual transcorre la principal ruta 

                                                           

166 http://www.eu2010.es/es/documentosynoticias/noticias/feb24_ruedachacon.html  

IL�LUSTRACIÓ 12_ Zones de Protecció d’Atalanta Font: NAVCO 
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marítima que uneix Europa amb els mercats d'Orient Mitjà i Àsia, a través del qual hi circulen uns 20000 bucs que 

transporten, entre d'altres, “el 10% del cru global i el 30% del que abasteix a Europa”167.  

I pel que fa als bucs pesquers, no són prioritat específica i concreta de l’Operació, però en tant que són bucs 

vulnerables (per les pròpies característiques dels bucs168) també són objecte de protecció, sobretot per demanda, un 

cop més, d'Espanya i França. Els pesquers feinegen en una àmplia zona al voltant de les illes Seychelles, i s'ha dit que 

la vigilància és complicada deguda a la amplitud de la zona però també perquè els tonyinaires prenen rumbs aleatoris 

seguint les manchas (els bancs de peixos).  El que es fa és que els avions de patrulla marítima intenten informar als 

pesquers amb temps suficient, però amb la dificultat que a vegades és complicat distingir entre una barca que pot ser 

pirata o dedicada a la pesca. (A vegades els pirates disfressen les seves embarcacions com si fossin barques de 

pescadors, sovint dhows que han robat d'altres pescadors, per evitar ser reconeguts i tenir èxit en els seus atacs 

gràcies a l'efecte sorpresa).  

El comandament de la força naval és rotatiu i a cada torn el porta un estat. Pel que fa al torn de l'Estat Espanyol, 

Stig Jarle Hansen assenyala que és difícil d'entendre com s'ha pogut permetre que països com Espanya estiguin 

liderant la missió europea, quan hi ha l'àmplia creença entre la població somalí que els bucs amb bandera espanyola 

pesquen il�legalment a les aigües somalís. I a la vegada, assenyala que Espanya ha estat acusada de manera no 

oficial, pels oficials de l’Operació Atalanta entrevistats per a la seva investigació (Piracy in the greater Gulf of Aden) de 

protegir unilateralment els pescadors que feinegen il�legalment enviant bucs de l’Operació Atalanta169.  

Abans de tancar el tema de les Resolucions de les Nacions Unides, volem esmentar una qüestió que ens ha cridat 

l'atenció. A partir de la Resolució 1851 de 2008 s'inclou el dret de Somàlia respecte a les seves pesqueries: 

Reafirmant el seu respecte de la sobirania, la integritat territorial, la independència política i la unitat de Somàlia, així com 

dels drets de Somàlia respecte als recursos naturals extraterritorials, incloses les pesqueries, de conformitat amb el dret 

internacional,[...] 

 

Mentre que a les anteriors només podem veure-hi escrit: 

Reafirmant el seu respecte de la sobirania, la integritat territorial, la independència política i la unitat de Somàlia, 

[...] 

 

                                                           

167  Bacas, Fernández, J.R.(2009) op.cit. Pàg.157. L'autor assenyala que aquestes xifres són el resultat d'una ponderació de les 
xifres citades en diferents fonts, ja que poden variar bastant entre una o altra.  

168 Hi ha tota una sèrie de característiques que els fan vulnerables: la rampa a popa, són baixos dels costats... Comptant, a més, 
que quan tenen la xarxa a mar no tenen possibilitat d'escapar ja que es queden immobilitzats per dues o tres hores.  

169 Hansen, S. J (2009) op.cit. pàg. 13 
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Veiem, doncs, que els recursos pesquers és sempre un element recorrent. El fet que s'inclogui aquesta qüestió a 

partir de l'any 2008 es pot deure a que la situació és ja alarmant i realment hi  ha una depredació sistemàtica dels 

caladors, de manera que fins i tot les Nacions Unides creuen que s'ha d'aturar. Pensem que a 2008 Somàlia no cessen 

els confrontaments armats, envaïda per Etiòpia i amb un Govern Central, el GFT, sense cap tipus de control, 

segurament tampoc sobre els recursos pesquers. De fet, l'informe del Grup de Supervisió de Somàlia de les Nacions 

Unides de juliol de 2007 exposa que la situació de desprotecció de la costa ha atret “activitats indesitjables com 

l'explotació no sostenible dels recursos marins”170. A la vegada, l'any 2008 un enviat especial de les Nacions Unides a 

Somàlia alertava de la continuïtat de la pesca il�legal171.  

7.1.2 ALGUNES CRÍTIQUES A L’  OPERACIÓ ATALANTA.  

Tot i que sembla ser que en alguns casos l’Operació Atalanta s'ha mostrat eficaç a l'hora de dissuadir temptatives 

d'actuacions pirates, com seria sobretot en el cas del Golf d'Adén, l’Operació té unes limitacions ja definides des de la 

seva pròpia creació, com l'extensió de la zona a vigilar, que fan que realment no es pugui parlar d'una disminució dels 

atacs, sinó d'una contenció o estabilització del número dels mateixos. Recordem que l'objectiu de la missió no ha estat 

mai acabar amb la pirateria, sinó reduir la seva importància. Així ho manifestava Andrés Breijo, cap de la NAVCO: “si 

volguéssim donar protecció efectiva a tot el tràfic que travessa aquesta àrea (golf d'Adén), no serien suficients totes les 

Marines del món”. Imaginem, doncs, si a banda del golf d'Adén s'ha de protegir tot l'oceà Índic Occidental.  

Una altra dificultat que ha trobat l’Operació, que no hem aprofundit en aquesta investigació però hem pogut 

constatar, té a veure amb les complicacions derivades de l'empresonament d'algun pirata o presumpte pirata. Des del 

principi es va pactar amb altres països, com Kènia, la possibilitat d'empresonar a les seves presons els pirates atrapats, 

sempre que no sigui un país que contempli la pena de mort o hi hagin maltractaments a les seves presons. Actualment, 

però, Kènia ja no en vol acceptar més pel cost que li suposa. No oblidem tampoc les peripècies dels dos pirates 

arrestats durant el segrest de l'Alakrana, els quals, per cert, encara es troben en presons espanyoles esperant a que es 

tanqui el cas, tot i que en un primer moment aquest judici havia de ser ràpid.  

      

                                                           

170  Resolució 436 (2007). 
171  Sumaila, R, Bawumia, M. (2010) op.cit. Pàg. 21 

IL�LUSTRACIÓ 13_ NINOTS, Toni Batllori. Font: La Vanguardia, 10 de novembre de 2009 
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Doncs no, no ens ho imaginem! Els judicis als pirates i la Reforma del Codi Penal Espanyol per tal d'incloure la 

pirateria com a delicte construeixen les actuacions que ha dut a terme el poder judicial de l'Estat Espanyol, a qui hem 

anomenat com a actor, tot i que no hi aprofundirem en aquesta recerca.  

Més enllà d'aquestes limitacions intrínseques de l’Operació, Atalanta ha rebut una sèrie de crítiques de la mà de 

diferents agents relacionats, que hem trobat interessant remarcar.  

A través de les entrevistes realitzades al sector pesquer espanyol per a aquesta investigació hem pogut entreveure 

que d'una banda, es titlla l’Operació d'ineficient en la mesura en què permet que els pirates surtin a la mar. El patró 

gallec a qui vam entrevistar assenyalava que seria molt més útil vigilar i controlar els ports, per tallar així el problema 

d'arrel. De l'altra, s'entreveu un cert malestar en el fet que el golf d'Adén està molt més vigilat i protegit que la zona on 

feinegen els pesquers.  

“Bajo nuestro punto de vista Atalanta se ha vendido para paliar la piratería pero que no está adaptado a las 

necesidades y a la realidad de la flota de pesca. Porque date cuenta que el 75 o el 80 % de los efectivos de l’Operación 

Atalanta están concentrados en lo que es el Golfo de Adén, que es dónde se concentra el grueso de la marina 

mercante, los petroleros y todo eso, y luego hay un número de efectivos que están distribuidos en la cuenca de 

Somalia, que es una área enorme. Que es como varias veces las islas Británicas. Entonces claro, tres barcos para una 

zona como la cuenca de Somalia, frente a doce barcos que están metidos en el Golfo de Adén, en el Canal de Suez, 

pues es una medida...” 

D'altra banda, la ONG Ecoterra172 desmenteix que l’Operació Atalanta tingui permís del Govern Federal de Transició 

per a penetrar a aigües territorials somalís, i que no és veritat, com s'han publicat a diversos llocs, que el desplegament 

militar europeu hagi fet minvar els atacs.  

Altres crítiques que hem pogut trobar en diversos documents fan referència a la situació de pobresa i desgovern que 

viu Somàlia, situacions que segons aquests documents són les que permeten la proliferació de la pirateria i que són les 

que cal combatre si es vol acabar amb aquesta última, cosa que no fa l’Operació Atalanta. En aquesta línia, és curiós 

observar la diferència entre les inversions europees destinades a assistència al desenvolupament a Somàlia (212 

milions d'euros per al període 2008-2013) o per la opció militar (450 milions d'euros per a l’Operació Atalanta, per un 

any173, 75 milions d'euros anuals pel cas espanyol174) 

D'altra banda, és una operació limitada a interessos pròpiament europeus (tot i que protegeixi els bucs del PMA, 

també). Ens referim a que hi ha situacions a la Banya d'Àfrica que són igualment destructives i que no es tenen en 

compte: el tràfic d'armes, el tràfic de persones o la pesca il�legal en serien tres exemples.   

                                                           

172  Mail informatiu d'Ecoterra. op.cit.  
173 Hansen, S. J (2009) op.cit. pàg. 45 
174  Del Riego, C.; Merino, J.C. “Tormenta política por el secuestro de un atunero español en el Índico”. [La Vanguardia] (3 

d'octubre de 2009) pàg. 14 
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7 . 2  L A  P R O T E C C I Ó  D E L S  B U C S  E S P A N Y O L S  V I A  S E G U R E T A T  P R I V A D A  

Després del segrest de l'Alakrana reviu a l'Estat Espanyol el debat sobre la inseguretat que viu la flota tonyinaire 

espanyola a aigües de l'Índic occidental, que tot i el desplegament de l’Operació Atalanta no ha pogut evitar la retenció 

durant 47 dies del buc i la seva tripulació. Tot i així, cal tenir en compte que l'Alakrana estava fora del perímetre de 

seguretat de l’Operació Atalanta per a la protecció dels pesquers.  

Per aquest motiu, el sector industrial espanyol, aglutinats entre ANABAC i OPAGAC, i a nivell polític, PP i PNV, 

continuaran demanant mesures militars més dissuasòries de cara als atacs pirates. De la mateixa manera que ja ho fan 

els francesos des de juliol de 2009, demanaran la possibilitat d'embarcar infants de la marina175 a bord dels pesquers. 

El govern sempre argumentarà que la Llei Orgànica de Defensa no permet l'embarcament d'infants a bucs de negocis 

privats, és a dir, que es prohibeix incorporar seguretat pública a l'àmbit privat. En paraules de la ministra Chacón: “no es 

pot posar un militar a tots els negocis que treballin a zones perilloses”176. En canvi, el Govern Espanyol aposta per la 

contractació de seguretat privada i fins i tot per la instal�lació de mecanismes com canyons d'aigua o tanques 

electrificades, de manera que els pesquers semblin autèntiques “fortaleses flotants”177 i siguin capaços d'autoprotegir-

se. 

Pel que fa a la contractació de la seguretat privada, actualment s'han posat en marxa tota una sèrie de mesures per 

a facilitar-la i a la vegada per augmentar-ne la seva eficàcia. En primer lloc, el costos queden repartits de la següent 

manera: un 50% el costeja l'empresa armadora; un 25% o bé el govern basc (d'on prové la majoria de la flota tonyinaire) 

o bé la Xunta (que només compta amb un buc registrat operant a l'Índic, precisament l'Albacora Cuatro) i el 25% restant 

va de la mà del govern central. És curiós, si més no, que aquest 25% que li correspon al govern central no es deriva de 

la partida pressupostària del ministeri de Defensa, sinó de la partida del ministeri de Medi ambient, Medi rural i Medi 

marí178. A més a més d'aquestes subvencions, els membres del cos de seguretat privada poden portar, des del 2 de 

novembre de 2009 i gràcies a la reforma de la Llei de Seguretat Privada, armament militar (metralletes, fusells  d'assalt, 

pistoles...); els armadors també podran acudir al mercat europeu per a contractar aquesta seguretat (sempre que 

estiguin degudament registrades al Ministeri d'Interior179) i finalment, Defensa s'ha ofert per a formar aquests vigilants 

privats180. De fet, el 7 de novembre de 2009 La Vanguardia publicava un article titulat De l'Ametlla de Mar al Índico, 

gràcies al qual ja veiem que escoltes professionals s'estan entrenant amb tècniques militars per a poder fer front a les 

missions antipirateria. Als annexos (pàgina 117) es pot consultar una breu descripció d'alguna de les empreses que han 

entrat a formar part d'aquest negoci de la seguretat privada (a qui molts no dubten en anomenar mercenaris, tot i que a 

ells no els agradi aquesta etiqueta) a l'oceà Índic Occidental.  

                                                           

175 Extret d'una carta signada pels presidents d'Anabac i Opagac, dirigida al President del Govern (veure annexos, pàgina 
143. 
176  Heredia, S. “Defensa se ofrece para formar a los vigilantes privados de los atuneros”. [La Vanguardia] (16 d'octubre de 2009). 

pàg. 15 
177 Aquesta expressió l'utilitzaven al reportatge sobre la pirateria somalí del 60 minuts (op.cit.) No anaven desencaminats, doncs 

realment, per les imatges que oferien, els bucs semblaven ben bé fortaleses a la mar.  
178 http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/PROYECTO_RD_SEGURIDADATUNEROS8.4.2010_DEF.pdf 
179 Setmanari de comunicació Directa, nº 163. 2 de desembre de 2009. pàg. 2 
180 Heredia, S. “Defensa se ofrece para formar a los vigilantes privados de los atuneros”. [La Vanguardia] (16 d'octubre de 2009). 

pàg. 15 
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7 . 3  I N S T R U C C I Ó  M I L I T A R  

Aquestes dues mesures, Atalanta i seguretat privada, no són les dues úniques iniciatives que el govern espanyol fa 

servir per tal de poder protegir els pesquers espanyols. Una proposta espanyola que es comença a coure a finals del 

2009 fa referència a la formació i entrenament de l'exèrcit somalí i la guàrdia costera, i que actualment ja no és una 

proposta, sinó una realitat.  L'abril del 2010 començava el desplegament de 138 instructors militars de diferents països 

europeus, coordinats per un coronel espanyol, Ricardo González Elul, on Espanya és l'estat membre que hi contribueix 

amb major número de militars (38). Aquesta missió es duu a terme en cooperació amb la Unió Africana, les Nacions 

Unides i Estats Units, i pretén entrenar uns 2000 somalís en un any 181 .  L'objectiu de tal desplegament és, 

principalment, contribuir a l’Operació Atalanta. O en paraules de la ministra Chacón: “queremos llevar a tierra la lucha 

contra el crimen organizado que desde hace más de un año realizamos en el mar”182.  

Fet i fet, una mobilització de recursos de dimensions prou significatives, encara que les mesures adoptades no 

semblin suficients al sector armador, que avui en dia continua demanant que es modifiqui la llei de Defensa i els militars 

puguin embarcar-se colze a colze amb els pescadors.  

                                                           

181  Junquera, N. “Militares españoles formarán a soldados somalíes a partir del 1 de mayo”. [El País] (09 d'abril de 2010): 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Militares/espanoles/formaran/soldados/somalies/partir/mayo/elpepuesp/20100409elpepun
ac_16/Tes 

182 Benito, R. “El Congreso da luz verde a que España entrene a soldados somalíes en Uganda”. [El Mundo] (22 d'abril de 2010): 
 http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/22/espana/1271939761.html 
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8.  RECAPITULACIÓ  

Abans d’endinsar-nos a les conclusions a què hem pogut arribar farem una recapitulació del que hem vist fins el 

moment, per facilitar (i facilitar-nos) la redacció i comprensió de les conclusions.  

El que hem perseguit amb aquesta recerca ha estat, a nivell general, aproximar-nos al món de la pesca espanyola 

d'altura i veure si les seves actuacions han tingut relació amb la proliferació de la pirateria a les costes de Somàlia, 

argument que s'ha publicat a molts llocs després dels segrestos del Playa de Bakio i sobretot de l'Alakrana. Aproximar-

nos, en el sentit que sempre ha estat un objectiu modest i de primera presa de contacte, acceptant que no podrem 

aportar respostes definitives. D'altra banda, també preteníem esbrinar si les respostes per fer front a la pirateria, en el 

cas de l'Estat Espanyol, han estat desenvolupades per tal de protegir els interessos pesquers de la zona.  

Per tal d'abordar aquestes qüestions el que hem fet ha estat un repàs històric a la pesca espanyola, per 

comprendre com ha arribat a pescar tonyines a les costes de Somàlia, i també hem fet una ullada a la història somalí. 

Una segona part ha estat la identificació i descripció d'alguns dels actors que tenen a veure amb els nostres objectius. 

En tercera instància, hem analitzat el concepte de pesca il�legal, per tal de veure si encaixa amb el perfil pesquer 

espanyol a l'Oceà Índic Occidental. Finalment, s'ha descrit l’Operació Atalanta i altres mesures per a fer front a la 

pirateria.  

En les pàgines que segueixen s'hi troben les principals conclusions a què hem arribat i es dóna resposta a les 

hipòtesis plantejades al començament d'aquesta tesina.   
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9. RESPOSTA A LES HIPÒTESIS  

Al principi d'aquesta investigació, ens vam plantejar uns objectius i unes hipòtesis que ens agradaria, en les 

properes línies, reprendre-les per tal de veure si es poden acceptar o bé si s'hauran de refutar i redefinir-les.  

Si rescatem la primera hipòtesi plantejada veiem que establia el següent: 

H1: la pesca il�legal espanyola ha contribuït històricament en la proliferació i expansió de la pirateria a Somàlia. 

Aquesta hipòtesi s'ha de dividir en dos elements per tal de poder-la contrastar. Primer, suggereix que la flota 

espanyola ha pescat de manera il�legal a les costes de Somàlia. En segon lloc, i en el cas que la primera qüestió sigui 

afirmativa, assumeix que aquesta pesca il�legal és part de les causes del naixement i augment dels atacs pirates o 

robatoris a mà armada.  

La flota pesquera espanyola sempre ha estat acusada de ser una potència enorme, arrasadora i que en molts casos 

ha seguit pràctiques pesqueres il�legals, imatge que el propi sector pesquer ha intentat transformar amb el pas dels 

anys. (per exemple, Cepesca destaca entre els seus objectius el foment d'una pesca responsable i la lluita contra la 

pesca il�legal, veure apartat 5.3) Aquest fragment, escrit al 1968, ens ho fa veure: 

“Y si en su día los países vecinos a las aguas del mar Céltico quejaban de nuestros métodos, igual nos ocurrió con los 

artes de arrastre españoles que trabajan al sur de Ecuador. Nuestra conducta pesquera, no sólo produjo clamores en 

los círculos especializados de África del Sur, sino en su prensa diaria. Que estos rumores no están exentos de 

fundamento, lo acredita la malla de los artes que por nuestros pesqueros se han venido empleando en aquellas 

latitudes. Era también imprescindible cuidar de estas reservas.”183   

Pel cas que ens ocupa, al llarg de la investigació hem vist que diferents fonts repeteixen la idea que la flota 

tonyinaire espanyola ha estat molt temps feinejant il�legalment a les costes de Somàlia, i rapinyant, per tant, un recurs 

que correspondria explotar i gestionar al sector pesquer somalí. En aquests mesos d'investigació s'ha tractat d'esbrinar 

la veracitat d'aquesta sentència, i la conclusió a què hem arribat no és concloent. Ens aventurem a creure que en 

diverses ocasions la flota tonyinaire ha penetrat en la Zona Econòmica Exclusiva somalí sense llicències de cap tipus, 

pescant, per tant, de manera il�legal. Tot i així, el que si que es pot afirmar és que hi ha un desconeixement i una 

desinformació absolutes sobre aquesta qüestió: informacions contradictòries, versions oposades del mateix fet, etc.  A 

la vegada, i acceptant que en altres ocasions la pesca s'hagi dut a terme amb les llicències oportunes, hem vist que 

aquestes són llicències privades i el seu origen és a vegades desconegut (casos de corrupció, expedides per senyors 

de la guerra o per uns britànics desconeguts). Una conclusió a què ens porten aquestes irregularitats en les llicències, 

així com la seva manca de transparència, és que impedeixen la bona avaluació de l'estat dels recursos marins, a la 

vegada que no repercuteixen en la població local del tercer país en qüestió mentre que si que beneficien a senyors de 

la guerra o fins i tot a companyies de seguretat privada estrangeres.  Per tant, no afirmem amb rotunditat que la pesca 

espanyola ha seguit pràctiques il�legals, però sí que ha estat irregular i opaca.  

                                                           

183  Quiroga, D (1968) La pesca de la merluza con nudo gordiano. Extret de: Peña, M (1997) op.cit. Pàg. 48 
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D'altra banda, i contràriament al publicat a diferents articles, la flota espanyola no comença a pescar a Somàlia a 

partir de 1991, a partir de la caiguda del règim de Barre, sinó que ja hi havia operat amb anterioritat.  

 

Pot haver contribuït aquest fet al naixement de la pirateria? 

Com ja hem anat exposant, la pirateria és un fenomen complex on hi contribueixen molts factors. És per aquest 

motiu que no es pot reduir la pirateria a una única causa, la pesca il�legal, que la faci néixer i expandir-se. Pensem en 

les condicions estructurals que permeten la pirateria: primer, és una zona propícia per les condicions geogràfiques i la 

disponibilitat de vaixells, especialment el cas del Golf d'Adén. En segon lloc, hi ha pobresa i per tant, es pot veure com 

una oportunitat per obtenir ingressos en tant que són actors racionals i fent una anàlisi de costos i beneficis trien l'opció 

que més els convé. Malgrat això, cal pensar que mentre que la pobresa és un fet generalitzat a Somàlia, la pirateria no 

es dóna al llarg de tota la costa, si no localitzada a la zona de Puntland i Mudug (i els poblats Eyl i Harardheere 

especialment). En tercer lloc, l'estat és fallit a nivell general i l'administració no pot prevenir la pirateria, a la vegada que 

molts funcionaris i policies, en no cobrar per la seva tasca de vigilar els ports, poden acceptar suborns i permetre que 

surtin els pirates a la mar (sobretot s'ha dit això del cas de Puntland184 a partir del 2008).  

D'altra banda, ja des dels inicis de la pirateria no només els pesquers han caigut en mans de pirates: tot tipus de 

vaixells han estat capturats o atacats, des de iots fins a petrolers, passant per bucs de mercaderies de diversa índole i 

tota mena de càrregues, des d'armes (el segrest del Faina) fins a sucre (el cas del Syria Star, segrestat aquest mateix 

agost). Tot i així, els bucs pesquers, i sobretot si estan amb la xarxa a la mar, poden esdevenir una presa fàcil.  

Tanmateix, cal recordar que la majoria d'atacs es donen al Golf d'Adén, i que la flota pesquera espanyola 

desenvolupa la seva tasca a l'oceà Índic Occidental. A la vegada, la multiplicitat de pirates i la fragmentació en diferents 

grups poden implicar tot un ventall de motivacions diferents a l'hora d'embarcar-se en la pirateria, d'organitzar-se i de 

triar com i quins seran els bucs objectiu. Per exemple, segons la classificació d'Andrew Mwangura, els grups aglutinats 

sota el nom de Guàrdia Costera Voluntària Nacional serien els que operen més a prop de la costa, però poden divergir  

del grup a què es va atribuir el segrest del Playa de Bakio i probablement de l'Alakrana, els Marines Somalís, que 

operen a aigües més llunyanes que les 12 milles de mar territorial somalí, o del Cos de Salvació de l'Oceà, a qui es 

vincula amb actes de contraban, com seria el tràfic d'armes o de persones. Cal remarcar, d'altra banda, que els bucs del 

Programa Mundial d'Aliments també han estat reiteradament atacats a les costes somalís o zones properes, i per 

aquest motiu és una de les prioritats de l’Operació Atalanta, ja que el 90% de l'ajuda que el PMA destina a Somàlia ha 

d'arribar per via marítima185. Ja hem vist que l'ajuda humanitària es va convertir en una font de finançament de 

l'economia política de la guerra, i disputada, per tant, per les diferents faccions en conflicte, tant per via terrestre com 

per la mar. En aquest cas, els actes pirates o robatoris a mà armada no tindrien a veure amb la pesca IUU.  

                                                           

184  Hansen, S. J (2009) op.cit. Pàgs. 32-33 
185  Peligro en aguas somalíes por actos de pirateria: 

http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp204624.pdf 
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Aquestes explicacions ens permeten afirmar que la pesca il�legal no és la causa explicativa que defineix el 

naixement de la pirateria en general, tot i que potser en alguns casos en particular en un moment determinat hagués 

pogut ser-ho.  

Tot i així, el fet que aquest espai marítim s'hagi vist sotmès a una pesca il�legal intensiva pot ser un element per a 

justificar i reforçar els actes que duen a terme els pirates. Així, l'argument de la pesca il�legal, més que no pas la causa, 

seria l'excusa o justificació, a la vegada que legitima les actuacions dels pirates i pot ser un element d'atracció. I en 

aquest cas, la pesca espanyola també hi ha contribuït. Legitimar els actes pirates a través de l'argument de la pesca 

il�legal  només a Somàlia, sinó que a l'Estat Espanyol ha succeït una cosa similar entre determinats àmbits de la 

població (certs moviments socials, alguns grups pacifistes, diaris alternatius, etc. ) i al voltant de la pregunta Qui és el 

vertader pirata?  

Pel que fa a la qüestió que els pirates són pescadors convertits, al llarg de la investigació hem vist que en molts 

casos si que és així. Són simbòlics, per exemple, els casos de la conversió de dues companyies de pesca de llagosta 

que van reconvertir tot el negoci i els treballadors, o alguns pescadors que reparteixen la jornada entre les “dues feines”, 

etc. dificultat de pescar davant la competència amb la flota industrial no seria la única raó d'aquesta conversió, ja que 

també s'ha donat el cas que diferents companyies pesqueres de Puntland han trobat moltes dificultats a l'hora de trobar 

tripulació per a pescar, ja que possiblement sigui més profitós dedicar-se a la pirateria186.A la vegada, s'ha pogut 

constatar que molts pescadors són reclutats pels diferents grups pirates per les seves habilitats a la mar, essent 

motivats per uns beneficis més alts. Val a dir que després de tot el procés investigatiu no ens trobem capacitades per 

afirmar si l'entorn marítim i pesquer somalí està degradat i les reserves de peix han davallat perillosament a causa de la 

sobrepesca. Ja hem vist que són diverses les fonts que assenyalen la competència que exerceix la flota industrial i 

estrangera sobre la flota artesanal somalí, i tot i que a nivell d'Oceà Índic en general hem vist que algunes espècies de 

tonyines si que estan plenament explotades, pel cas de Somàlia no hem pogut trobar dades fiables que ens indiquin 

l'estat dels recursos pesquers. Així doncs, aquesta transformació dels pescadors a pirates es pot deure, o bé a la 

pèrdua de possibilitats a la mar o bé per criteris de maximització de beneficis.  

Finalment, també hem pogut constatar que els orígens de la pirateria daten d'abans de la caiguda del règim de Barre 

i per tant, abans que Somàlia es trobi amb un buit de poder central. Malgrat tot, l'explosió tant quantitativa com 

qualitativa dels atacs pirates a partir de l'any 2000 té a veure amb la situació d'ingovernabilitat del país, ja sigui tant per 

manca de capacitats per a fer-hi front com per impossibilitat de plantejar alternatives, com oportunitats laborals. Pensem 

que Somàlia es troba en les primeres posicions de l'Índex d'Estats Fallits que publica la revista Foreign Policy187 des de 

2005, estant en primera posició des del 2008, any en què la pirateria es dispara als seus nivells més alts. A banda de 

ser un estat fallit a nivell territorial, doncs, també ho és també en relació al control de les aigües. Si recordem el 

concepte de mars fallits, es pot entendre que cap govern s'ha fet càrrec de la gestió de les pesqueries, de manera que 

trobem un mar on no hi ha protecció davant una possible pesca il�legal per part de flotes estrangeres i a la vegada una 

compravenda de llicències expedides per senyors de la guerra i oficials corruptes actuant en benefici propi. Dos fets que 
                                                           

186 Hansen, S. J (2009) op.cit. Pàg 9 
187Revista Foreign Policy: http://www.fp-es.org/indice-de-estados-fallidos-2010  
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poden pressionar l'estat dels recursos pesquers i competir amb la flota artesanal. Més enllà de ser descrit com el primer 

estat fallit, cal pensar que també s'ha definit com el país més corrupte del món per part de Transparència Internacional i 

el que viu la pitjor crisi humanitària per part del Programa Mundial d'Aliments i les Nacions Unides188, comptant que fa 

20 anys que viu immers en un conflicte bèl�lic.  

Pel que fa a aquesta primera hipòtesi, doncs, es pot refutar, en el sentit que la pesca il�legal espanyola no és la 

única causa directa del naixement de la pirateria a les costes de Somàlia, sinó que la situació és molt més complexa. 

Això no vol dir, però, que aquesta pesca pirata (espanyola o no espanyola) no s'hagi de combatre, de la mateixa 

manera que s'estan dedicant esforços a combatre la pirateria. Si que es pot assenyalar, però, que la pesca espanyola 

pot, en alguns casos, haver contribuït a mantenir la situació d’ingovernabilitat del país. També, en altres casos, la 

pirateria pot haver estat un mitjà de l’economia política de la guerra, en el context de lluita pel poder per part de les 

diferents faccions en combat. Així doncs, la conclusió que podem extreure d'aquest punt és que tant pirates com 

pescadors han actuat en una zona conflictiva sota criteris d'oportunitat (pesca o rescats), en un context de falta de 

control de les aigües i de llargs períodes d'invisibilitat del país a ulls de la comunitat internacional, en un context de 

guerra i pobresa. 

La segona hipòtesi plantejada feia referència a les respostes dutes a terme per tal de combatre la pirateria a les 

costes somalís: 

 

H2: l'Estat Espanyol forma part de les missions per a combatre la pirateria sota l'objectiu principal de protegir la 

flota pesquera tonyinaire espanyola.   

Les pàgines on hem analitzat les respostes espanyoles a la pirateria ens han evidenciat l'acceptabilitat d'aquesta 

hipòtesi: l'interès nacional per a fer front als atacs pirates és sobretat la intenció de protegir els bucs tonyinaires. 

Recordem el desplegament polític, diplomàtic i militar mitjançant l’Operació Atalanta, les facilitats promogudes pel 

govern per tal de protegir els tonyinaires a través de la seguretat privada i fins i tot, la formació de soldats somalís. Una 

opció, aquesta última, que inevitablement ens recorda al colonialisme més pur i dur. O com diu Joaquim Sempere: “un 

neoimperialisme ecològic reforçat militarment”189. Cal recordar, a més a més, que no és la primera vegada que l'armada 

espanyola es posa en marxa per tal de protegir els interessos pesquers de l'Estat Espanyol. Un esdeveniment força 

conegut i relativament recent va ser una sèrie de disputes amb Canadà per la pesca d'halibut prop de les costes de 

Terranova, a l'oceà Atlàntic Nord. El conflicte es va conèixer com La guerra del Fletán, i va culminar amb la captura del 

buc gallec Estai per part de l'armada de Canadà, el 9 de març de 1995, fet que Espanya va respondre enviant patrullers 

d'altura pertanyents a l'armada.  

                                                           

188Peligro en aguas somalíes por actos de pirateria: 
http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp204624.pdf 

189  Sempere, J. op.cit. 
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Veiem, doncs, que les prioritats a l'Estat Espanyol no passen per la protecció dels bucs del Programa Mundial 

d'Aliments, com en teoria proposa l’Operació Atalanta, sinó que l'interès principal ha estat en relació a la tonyina. Tot i 

així, la Banya d’Àfrica també té interès geoestratègic per a l’economia espanyola, per tant cal dir que també interessa la 

protecció dels bucs de mercaderies. Però l'interès espanyol no contempla la seguretat dels refugiats i refugiades que 

naveguen cap al Iemen ni altres situacions delicades que succeeïxen en aquestes aigües. I a la vegada, aquesta aposta 

militaritzada per a fer front a la pirateria no se'n planteja les causes, sinó que el que busca són solucions a curt termini, 

perquè són cares i ineficients, i com hem vist, amb un objectiu modest: que no incrementi el número d'atacs. Creiem 

que fins que no es defineixin les causes que promouen la pirateria i s'hi trobin solucions, la resposta militar no serà 

eficaç ni duradora.  
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10. CONCLUSIONS I  PERSPECTIVES  

L'objectiu d'aquesta recerca no ha estat el definir les causes de la pirateria, sinó que ja des d'un principi s'assenyala 

la intenció d'esbrinar si la pesca espanyola podia haver tingut a veure amb el naixement de la pirateria. Ja hem establert 

que aquesta hipòtesi s'ha de matitzar, i no podem pensar, per tant, que la pesca il�legal n'és la única causa explicativa. 

Si que hem acceptat, en canvi, la segona hipòtesi, que feia referència a la protecció dels bucs pels interessos pesquers 

espanyols.  

Més enllà del fil central de la investigació, al llarg de la recerca s'han trobat molts elements interrelacionats amb la 

pirateria que s'han hagut de deixar al tinter perquè escapaven als objectius d'aquesta tesina i se sortien de la pregunta 

marcada en un primer moment. Això demostra que la pirateria és un fenomen molt complex i que es pot abordar des de 

moltes òptiques diferents.   

El primer element que no s'ha tingut en compte és la hipòtesi que la pirateria també és una lluita contra el residus 

tòxics que molts països han abocat a les costes somalís. En molts articles, es troben en paral�lel amb la lluita contra la 

pesca il�legal190. Els vessaments dels residus es van fer visibles a partir del 2005 i després del Tsunami, que va 

dipositar bidons i altres mostres d'aquests materials i va provocar diferents malalties entre la població.  

També serà un enfocament molt interessant, i que no s'ha pogut fer en aquestes pàgines, el tractament que han fet 

de la pirateria els mitjans de comunicació. En aquesta recerca han estat assenyalats com a actor, pel fet que 

proporcionen una visió del fenomen d'una determinada manera, i per tant, tot i no participar de la pirateria directament, 

configuren un actor important. D'altra banda, a vegades, els mitjans de comunicació poden influir en les negociacions 

dels rescats, i hi ha hagut casos en què l'estratègia seguida per algun mitjà ha estat la del silenci per tal de no entorpir 

en aquestes negociacions191. No ha estat, particularment en el segrest de l'Alakrana, el cas dels mitjans espanyols.  El 

que si que es dóna, en canvi, és una tendència general a la invisibilitat del continent africà als mitjans de comunicació 

espanyols. Gerardo González Calvo escrivia: “recurro al oxímoron de “silencio clamoroso” para sintetizar la presencia 

de África en los medios de comunicación social de gran alcance en España. […] Informar ya no es dar noticias veraces, 

sino elaborar informaciones que vendan. Y África sólo vende cuando hay blancos de por medio”192. Del conflicte somalí 

en particular s'ha dit que la cobertura mediàtica recau constantment en la denominada fixació tribal (o obsessió per 

remarcar la organització clànica) i que reprodueix tota una sèrie d'estereotips sobre els africans (dependència, 

passivitat, corrupció, caos i violència intrínseca), entre d'altres193. Una anàlisi de la pirateria als mitjans de comunicació 

serà, doncs, una recerca engrescadora per a completar aquesta trilogia. De moment, ja hem començat a veure que 

Somàlia, actualment, sembla que pràcticament només apareix als mitjans de comunicació si algun vaixell (i si és 

espanyol, millor) és víctima d'algun atac pirata. Altres informacions, com el tràfic de persones que està tenint lloc al 

mateix lloc i al mateix moment, ni s'anomena: 

                                                           

190  Sempere, J. op.cit.; Cendón, J. (2009) op.cit.  
191 El llibre de José Cendón (op.cit.) analitza aquestes opcions que poden seguir els mitjans de comunicació. 
192  González Calvo, G. África en los medios: un silencio clamoroso. A: Castel, A. y Sendín, J.C. Eds. (2009) Imaginar África. Los 

estereotipos occidentales sobre África y los africanos. Ed. Catarata. Madrid.  
193 Castel, A. (2007) op.cit.   
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Sabies que... 

Més de mil persones van morir durant el 2008 tractant de creuar el golf d'Adén per refugiar-se al Iemen dels combats 
que tenen Somàlia com a escenari. Moltes d'aquestes travessies tenen a traficants de persones com a intermediaris. 

 (O això assenyalava l’ ACNUR. Font: Ecodiario. Miles de somalíes huyen a Yemen por los combates. 31 de juliol de 
2009) 

 

D'altra banda, també serà útil per a comprendre el fenomen de la pirateria i no hem pogut ocupar-nos al llarg 

d'aquestes pàgines és el circuit que segueixen els diners proporcionats pels rescats. Sobre aquest fet s'han enumerat 

diferents possibilitats: d'una banda, es parla d'un boom immobiliari a Nairobi. De l'altra, diuen que molts dels diners van 

a parar a Londres194, des d'on es gestionen molts dels rescats. Tanmateix, es diu que els pirates s'enriqueixen i es 

construeixen mansions i compren cotxes luxosos (a la vegada que aconsegueixen casar-se amb les dones més 

boniques). També es calcula que molts dels diners es reinverteixen en els segrestos següents, cosa que ha anat 

permetent l’evolució de la pirateria i la seva sofisticació. Finalment, també s'ha dit que es reparteixen entre la gent dels 

pobles que s'han convertit en refugis pirates, aconseguint així protecció i legitimitat. (Eyl i Harardheere principalment). 

Diferents especulacions, doncs. Però potser el que cal és admetre, com apunta el reporter José Cendón, que “resulta 

gairebé impossible saber a on van a parar aquestes quantitats, ja que el sistema financer somalí és pràcticament 

impenetrable, i es cimenta en la confiança i en l'honor. Aquest sistema, conegut com a hawala, no requereix documents, 

sovint les transaccions es duen a terme de forma verbal i per tant, no hi ha papers per a seguir la pista.”195 

Una altra qüestió que ha quedat al marge de la investigació és si la pirateria té o no té relació amb el terrorisme 

islàmic196; i una altra, si la pirateria s'ha convertit en un gran negoci també per a les empreses asseguradores. En 

relació a aquest últim element, Chatam House indica que malgrat només un 0,4% dels bucs que transiten pel Golf 

d'Adén van ser segrestats l'any 2008, els preus de les assegurances s'han multiplicat per deu197. Per últim, també 

consta com a element a debat el fet que si la organització de les xarxes pirates és complexa i enllaçada a un entramat 

internacional, o si en canvi, es tracta d'una organització no tan complexa i amb una estructura més dèbil i local. En 

aquesta línia, s'han anat trobant referències que vinculen la pirateria amb Londres. En relació al cas de l'Albacora 

Cuatro, i pel fet que el rescat es va gestionar als bufets d'advocats a Londres, el president de la companyia Albacora 

afirmava: “Creo que cualquiera puede valorar la actuación de estos bufetes pues a veces te preguntas si los piratas 

están en Somalia o en Londres".198 

                                                           

194 Ramos, R. “El rescate como negocio”. [La Vanguàrdia] (8 de novembre de 2009) pàg. 24 
195  Cendón, J. (2009) op.cit.pàg. 228-229 
196 Ramos, R. “El rescate como negocio”. [La Vanguàrdia] (8 de novembre de 2009) pàg. 24 
197  Ibid. Pàg. 228 
198Entrevista a Iñaki Latxaga: 
http://www2.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2008/04/23/economia/euskadi/d23eus42.1006038.php 



73 

Totes elles, qüestions apassionants en les quals creiem que caldrà profunditzar en recerques properes per entendre 

millor què és i com funciona la pirateria somalí.  A la vegada, també  serà imprescindible conèixer de prop el context 

espacial on neix la pirateria. En aquest sentit, creiem que una de les mancances metodològiques que es troben en 

aquesta investigació ha estat la impossibilitat de viatjar a Somàlia. Malauradament, aquest país ha estat definit com “el 

lloc més perillós del món”199, cosa que implica la necessitat de viatjar-hi amb guardaespatlles i amb tot tipus de 

protecció. I tot i que ens hem posat en contacte amb organitzacions que treballen per la zona, com la ONG Ecoterra (en 

un intent d'acostar “l'objecte d'estudi a l'estudiant”) aquesta investigació sempre tindrà la limitació derivada de parlar 

d'un lloc sense haver-hi estat. És per aquest motiu que hem tractat d'investigar amb més profunditat sobre el costat de 

la pesca espanyola, que se'ns ha mostrat més accessible i on si que hem pogut relacionar-nos amb alguns dels actors 

implicats directament.  

Finalment, i pel cas somalí, l'interès que ha despertat a nivell acadèmic, polític i militar, és força  recent. Potser 

caldrà esperar uns anys per tal que hi hagi uns coneixements més assentats al seu voltant i no tot siguin elements de 

debat i desencontre. Tot aquest entramat de dubtes irresolts configura, al nostre entendre, una important conclusió 

assolida, el que es pot resumir en un només sé que no sé res200. Ja ho havia dit Sòcrates fa segles, però aquesta frase 

continua sent tant vigent com el dia en què es va escriure. Potser és exagerat afirmar que no sé res, perquè alguna 

cosa si que sé, però en definitiva, és el dubte sistemàtic el que permet l'evolució del coneixement. 

Més enllà de la pirateria i de la pesca espanyola a Somàlia, al llarg de la investigació m'he pogut anar fent una 

imatge de com és i com funciona la pesca industrial espanyola, de la qual també n'he extret algunes conclusions.   

La pesca industrial espanyola es caracteritza per ser molt forta i amb uns nivells de tecnologia molt elevats, cosa 

que permet un increment enorme de la potència pesquera. Aquest increment ha anat propiciant, al llarg dels anys, que 

les captures es mantinguin o bé augmentin, però que en molts casos, l'estoc es vagi reduint. Aquest excés de capacitat 

és una de les característiques de la flota espanyola per excel�lència, però el remei que s'hi ha posat ha estat el fet 

d'exportar-lo cap a altres països, mitjançant acords que no sempre han estat equitatius i han competit fortament, per 

tant, amb el sector pesquer del tercer país en qüestió.  

Altres qüestions que hem observat és que la pesca industrial, a banda de ser absolutament depenent del petroli, ha 

anat perdent necessitat de mà d'obra a mida que ha anat incorporant tecnologia, mentre que la pesca artesanal i 

propera a la costa requereix més mà d'obra i això pot ser un benefici social (sempre que sigui una mà d'obra en les 

condicions laborals adequades, és clar!). També hem après que la pesca és una qüestió política, i a l'hora de repartir les 

quotes entre els diferents països se solen seguir més els dictats de les necessitats econòmiques i els interessos 

nacionals que les recomanacions que els científics fan sobre el Rendiment Màxim Sostenible de les diferents poblacions 

de peixos. Finalment, la pesca industrial té altres defectes crònics i importants: elevat nombre de descarts i captures 

accessòries, segons el grau de selectivitat de les arts utilitzades; subvencions a nivell nacional i europeu poc 

                                                           

199  Cendón, J (2009) Billete de Ida. Ed.Temas de Hoy. Madrid. pàg. 27, citant a un periodista de qui no especifica el nom, i que 
extreu d'un article per a la revista Foreign Policy 

200  La frase sencera és una mica més llarga: “només sé que no sé res, i en saber que no sé res, alguna cosa sé; perquè sé que no 
sé res”.  
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transparents i destinades cap a aquesta gran flota que és més gran que els recursos disponibles; i el fet que els 

pescadors estan sempre estimulats a pescar el màxim possible per tal de rebre beneficis (degut a que el sector pesquer 

europeu rep en general una petita part del preu que paga el consumidor pel peix que compra201). Aviat veurem si la 

imminent reforma de la PPC és capaç de fer front i solucionar aquests inconvenients, i d'escoltar les peticions d'una part 

important de la gent relacionada amb el món de la pesca: posar al centre de la PPC la pesca artesanal, assegurant que 

siguin els pescadors que menys impacte provoquen els que tinguin prioritat d'accés als recursos, i donar prioritat a la 

sostenibilitat mediambiental, en aquest moment on la gran majoria de caladors estan realment sobreexplotats, per 

exemple. 202 

I per acabar...  

A banda de les hipòtesis, també em vaig plantejar uns objectius que em sento orgullosa d'afirmar que he aconseguit: 

m' he apropat a l'encreuament entre el  món de la pesca espanyola i el fenomen de la pirateria, he identificat els actors 

que giren al seu voltant, he analitzat les mesures per a combatre-la... I el millor de tot és que segueixo amb ganes de 

seguir-m'hi apropant. Em queden molts fils per continuar estirant, així que ara ja només queda tancar el cercle i tornar 

als inicis, plantejar nous objectius, noves hipòtesis i tornar a indagar. Així que... a l'abordatge! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

201  Llibre Verd, op.cit. Pàg. 19  
202  Aquestes serien algunes de les peticions de la coalició Ocean2012, que després d'aquesta immersió al món de la pesca, 

comparteixo i he contribuït a demanar.  
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A. QUATRE EXEMPLES D ’ACTES PIRATES A LA FLOTA TONYINAIRE ESPANY  

A continuació presentem quatre exemples on s'han trobat la pirateria somalí i la flota tonyinaire espanyola. Els 

exemples no han estat triats a l'atzar, sinó que són els quatre casos més representatius d'aquests encontres entre 

ambdós actors.   

A. 1  ALB A CO RA  CU AT RO  

Data del segrest: l'any 2000, segons algunes fonts, es produeix 
un segrest. Altres fonts assenyalen que va ser el 2001 i altres el 
2002.  

Milles de la costa: ? 

Temps de segrestament: 3 dies.  

Ajudes assignades: Per modernització de bucs existents, al 
1994 i al 1998 → 610.546,03 euros.  

Rescat: s'ha parlat d'uns 50 milions de pessetes i d'uns 400.000 
euros. 

Altres comentaris: Poca repercussió mediàtica, confusió respecte la data del suposat segrest, diferents enfocaments 
respecte el segrest (atac pirata vs jurisdicció puntlandesa). Britànics relacionats amb el segrest.  

 

A.  2   PLA YA  DE A RITZ ATX U  

Data: 3 de novembre de 2005 

Milles de la costa: 170 milles  

Temps de segrestament: no va ser un segrestament, només un atac, 
del qual va poder escapar 

Ajudes assignades: 2.581.109,30 euros, al 2000, per a la construcció 
de nous bucs.  

Altres comentaris: poca repercussió mediàtica. Anabac explicita que el 
buc “feineja en zee somalí amb llicències de pesca vàlides obtingudes 
amb previ pagament dels oportuns drets de pesca”. Aquest atac, més 
el cas de l'Albacora IV (i els casos d'altres vaixells pesquers o no 
pesquers i de nacionalitat no espanyola) fan que armadors i alguns 

partits polítics (PP, PNV) comencin a demanar que infants de la marina 
protegeixin els pesquers espanyols.  

 

IMATGE A.1_ Imatge albacora cuatro.  

IMATGE A.2_ Imatge d’un buc atacat.  
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A 3 .  PL AY A DE  B A KIO  

Data: 20 d'abril de 2008 

Milles de la costa: 250 de la costa somalí  

Temps de segrestament: 6 dies 

Ajudes assignades: en diferents anys, per a la modernització de bucs 
existents. Total: 1.947.494,64 d'euros.  

Rescat: 1,2 milions d'euros. 

Altres comentaris: Força repercussió mediàtica. Fa de detonant per a la 

creació de la Operació Atalanta.  

 

A  4 .  AL A KR A N A  

Data: Un primer atac el 4 de setembre de 2009, del qual escapa, i 
un segon, que acaba en segrest, el 2 d'octubre de 2009.  

Milles de la costa: aproximadament 400 milles de la costa somalí, 
i a unes 350 milles de la zona protegida per l’Operació Atalanta. 

Temps de segrestament: 47 dies (fins el 17 de novembre de 
2009).  

Ajudes assignades:  per a la construcció de nous bucs → 
4,272,960 euros, l'any 2002.  

Rescat: 2,7 milions d'euros.  

Altres comentaris: Gran repercussió mediàtica. Crisi política. Es considera un segrest anunciat. Els mitjans anuncien 
que algun dels pirates acusen l'Alakrana d'haver estat pescant il�legalment durant molt de temps.  

 

 

 

 

IMATGE A 3_ IMATGE DEL BUC SECRESTAT AL 2008. 

IMATGE A4_ IMATGE DE ALAKRANA.  
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B.  ZONES FAO DE CAPTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMATGE B.6_ Zones FAO de pesca. Font: informe SOFIA (2008) 

IMATGE B.5_ detall de la zona 51. Font: Ministerio de 
medio ambiente, medio rural y medio marino. 
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C. LES ZONES MARÍTIMES D

SOBRE EL DRET DEL MA

 

Mar territorial: És la franja de mar adjacent a les aigües interior

seva sobirania territorial sobre el mar territorial, encara que contempla el dret al pas innocent de bucs que portin la 

bandera d'un altre estat. L'amplada del mar territorial no pot excedir les 12 

base. (la línia de base normal és la línia de baixamar al llarg de la costa. En altres casos, s'adapta i es traça una línia 

recta que uneix els punts apropiats) 

IMATGE C.7_zones marítimes

ES ZONES MARÍTIMES DEFINIDES PER LA CONVENCIÓ DE LES 

SOBRE EL DRET DEL MAR (UNCLOS) 

És la franja de mar adjacent a les aigües interiors o al territori d'un estat costaner. L'Estat exerceix la 

seva sobirania territorial sobre el mar territorial, encara que contempla el dret al pas innocent de bucs que portin la 

bandera d'un altre estat. L'amplada del mar territorial no pot excedir les 12 milles nàutiques comptades des de la línia de 

base. (la línia de base normal és la línia de baixamar al llarg de la costa. En altres casos, s'adapta i es traça una línia 

zones marítimes . Font: wikipedia 
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s o al territori d'un estat costaner. L'Estat exerceix la 

seva sobirania territorial sobre el mar territorial, encara que contempla el dret al pas innocent de bucs que portin la 

milles nàutiques comptades des de la línia de 

base. (la línia de base normal és la línia de baixamar al llarg de la costa. En altres casos, s'adapta i es traça una línia 
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Zona Contigua: és l'extensió de mar adjacent al mar territorial, que abarca des de les 12 fins les 24 milles nàutiques 

comptades des de la línia de base a partir de la qual es medeix l'amplada del mar territorial. En aquesta franja, l'Estat no 

té sobirania, sinó que els seus drets estan determinats només en matèria aduanera, sanitària, fiscal i migratòria. L'estat 

costaner pot, en aquesta zona, prendre les mesures necessàries per a prevenir i sancionar les infraccions que es 

cometin al seu territori o mar territorial d'aquests quatre àmbits.   

Zona Econòmica Exclusiva: És una àrea situada més enllà del mar territorial i la zona contigua. La seva amplada 

màxima és de 200 milles nàtiques comptades des de la línia de base a partir de la qual es medeix també l'amplada del 

mar territorial. En aquesta zona, l'estat té drets de sobirania, entre d'altres, per als fins d'exploració i explotació, 

conservació i administració dels recursos naturals, vius i no vius. Els bucs d'altres països, siguin costaners o no, 

gaudeixen de llibertat de navegació, d'estesa de cables i tuberies submarines, i d'altres usos de la mar 

internacionalment legítims.  

Alta Mar: a Alta Mar encara és vigent el principi de de llibertat: entre d'altres, hi ha llibertat de navegació, de pesca, de 

sobrevol, etc. Tot i així, i pel que fa a la pesca, també hi ha uns organismes intergovernamentals que la regulen també a 

Alta Mar, de manera que el concepte de llibertat cada cop és més restringit. 
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D.  FLOTA ARTESANAL,  FLOTA INDUSTRIAL.  

La definició d'aquests dos termes no és senzilla i es presta a molts desacords. Durant una reunió entre diferents 

ONG's i confraries que conformen la coalició Ocean2012, (al maig del 2010) vam poder comprovar que no tot el sector 

pesquer accepta la mateixa definició de pesca artesanal, tot i que si que hi havia acord en que cal defensar-la i que 

estigui al centre de la imminent reforma de la política pesquera comunitària. Se sol entendre que la pesca artesanal 

comprèn barques de menys de 12 metres d'eslora, pesca dins un radi de 12 milles nàutiques des de la costa i fa marees 

d'un dia, és a dir, que cada dia torna a port. A la vegada, sol ser poc depenent de combustibles, és més selectiva en 

termes de captures accidentals o descartaments i dóna feina a un número més elevat de treballadors. Però aquesta 

limitació tan precisa dels metres i les milles no era acceptada per consens en aquesta reunió ni en altres posteriors a les 

quals hem assistit, i tampoc hi havia consens en si determinades arts de pesca, tot i complint aquests requisits, podrien 

considerar-se artesanals. Seria el cas, per exemple, de l'arrossegament. Garcia-Allut, antropòleg i un dels impulsors de 

Lonxanet (empresa gallega dedicada a la comercialització directa de peix fresc i capturat artesanalment), ens 

comentava un dia que potser el que cal és canviar els termes, i parlar de sistemes productius sostenibles i sistemes 

productius no sostenibles, ja que potser la definició de pesca artesanal pot variar depenent de cada context cultural i 

ecosistèmic.  

A continuació incloem dues taules que pensem que són bastant 

explicatives per entendre les diferències que pot haver-hi entre una flota i 

l'altra. La primera és del Dr. Pauly203, científic del Fisheries Centre de la 

Universitat British Columbia, i que participa al projecte Sea Around Us. 

La segona, extreta de la revista Opcions204, és més centrada en el cas 

de l'estat espanyol, i inclou la pesca semiindustrial, molt comuna al 

territori català.  

 

 

 

LARGE SCALE, SMALL SCALE 

 

                                                           

203 Pauly, D. (2006) Major trends in small-scale marine fisheries, with emphasis on developing countries, and some implications for 
the social sciences. Maritime Studies (MAST), 4 (2): 7-22, pàg. 17 

204 Revista Opcions. Consum conscient de peix. Estàs gaire peix? Nº 23, tardor de 2007. pàg. 8 

IMATGE D.8_ pesca de gran i petita escala FONT: 
Pauly, d. 2006.  
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1. CARACTERÍSTIQUES I IMPACTES DELS DIFERENTS TIPUS DE PESCA 

 

IMATGE D.9_ CARACTERÍSTIQUES I IMPACTES DELS DIFERENTS TIPUS DE PESCA. FONT: REVISTA OPCIONS.  
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E.  ESTAT D 'EXPLOTACIÓ A L 'OCEÀ ÍNDIC OCCIDENTAL  

 

E .1  CA PTU R ES NO MI N ALS A N U ALS A  L 'OC EÀ  Í N DI C OC CI DE NTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMATGE E.10_ EXPLOTACIÓ DE TÚNIDS A L’OCEÀ ÍNDIC. FONT: ELABORACIÓ PROPIA A PARTIR DE DADES DE LA FAO.  

IMATGE E 11_ CAPTURES NOMINALS ANUALS A L’OCEÀ ÍNDIC OCIIDENTAL FONT: FAO.  
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F. OPERACIONS DE PESCA DE LA FLOTA TONYINAIRE  

 

 

Aquesta és la maniobra d'un vaixell tonyinaire. Un cop es localitza el cardumen de tonyines, la panga, una lancha que 
subjecta la xarxa, es tira a l'aigua i el vaixell comença a fer l'encerclament al voltant de les tonyines. Un cop tancada la 
xarxa per sota, en forma de butxaca, es procedeix a l'embarcament de la captura205.  

 

 

                                                           

205 La pesca de túnidos tropicales en el océano Índico.  Cepesca (2009).  

Imatge F12_ Esquema de la maniobra d'un tonyinaire d'encerclament congelador. Font: La pesca de túnidos tropicales en el océano Índico.  
Cepesca (2009).  
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G.  “L'ACTRIU ESTRELLA”:  LA TONYINA206 

 

LISTADO (KATSUWONUS PELAMIS) Nom anglès: Skipjack 
Tuna. Nom francès: Listao 

 

 

PATUDO (THUNNUS OBESUS) Nom anglès: Bigeye Tuna. 
Nom francès: Patudo.  

 

 

 

RABIL o TONYINA CLARA (THUNNUS ALBACARES) Nom 
anglès: Yellowfin Tuna. Nom francès: Albacore.  

 

 

G.1  DI STR IB U CIÓ  GE OG RÀF IC A  AL  LLA RG DEL S T RE S O C EA NS  

 

 

                                                           

206 Extret d'Interatun 

IMATGE G13_ DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LES TONYINES. FONT: INTERATUN 
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H. S ITUACIÓ ACTUAL A SOMÀLIA  

 

IMATGE H 14_ SITUACIÓ POLÍTICA ACTUAL DE SOMÀLIA. FONT: ECOTERRA. AGOST, 2010.  
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I . RESOLUCIONS DEL CONSELL DE SEGURETAT DE LES 

NACIONS UNIDES  
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J. LEGIONARIS DE LA GLOBALITZACIÓ .  QUI ÉS QUI EN LA MILITARITZACIÓ 

ESPANYOLA DE L ' ÍNDIC?207 

 

SEGUR IBÉRICA 

Amb una plantilla que supera les 7200 persones, va facturar 230 milions d'euros el 2008 i està presidida 

per Antonio Mateos. La filial de seguretat del grup té contractes de protecció d'instal�lacions i seguretat 

amb la Direcció General d'Armament (DGAM) del Ministeri de Defensa, a la presidència de la Comunitat 

de Madrid esquitxada per escàndols d'espionatge, a AENA (aeroports) i a RENFE, entre d'altres. Han estat els primers 

de trametre 54 vigilants a les aigües de l'Índic.  

 

UC GLOBAL 

Amb domicili social a Puerto Real (Cadiz) i dirigida per David Morales Guillen, amb 

experiència a les Forces Armades espanyoles, són els blackwaters espanyols, amb 

una aposta militaritzant i militaritzada i tota mena de prestació de serveis 

paramilitars. És l'única companyia militar privada de l'Estat que opera com a 

consultora i entra al negoci perquè està legalitzada als Estats Units. El 20 de novembre [de 2009], cinc exmilitars 

espanyols en nòmina d'UC Global es van desplaçar a les Illes Seychelles per integrar el grup armat que defensarà un 

tonyinaire amb bandera de conveniència. […] 

 

SANTA BARBARA SISTEMAS (SBS)  

Antiga empresa pública esdevinguda la primera contractista i 

subministradora d'armament de l'exèrcit espanyol. És filial de 

la nord-americana General Dynamics. Amb domicili social a 

Madrid, vuit fàbriques a l'Estat i 1800 treballadors, és l'encarregada de proveir d'armament de guerra les empreses 

privades de seguretat que ja poden operar a l'Índic. Està presidida per Antonio de Oyarzabal, […] vicepresident del Real 

Instituto Elcano, el think thank militar espanyol. SBS té quatre línies de negoci: blindats, sistemes d'armes, municions i 

míssils i I+D. El febrer va fitxar com a cap d'Estratègia de Negoci l'excap de l'Estat Major de Terra, el general Carlos 

Villar Turrau. 

                                                           

207 Extret del setmanari de comunicació Directa. Nº 163. 2 de desembre de 2009. pàg. 3 
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EULEN 

Grup empresarial presidit per David Álvarez, que des del març de 2009, ofereix incorporar

com a vigilant privat als vaixells amb un salari de 4500 euros nets mensuals. El 26 de 

2009] van dur a terme la primera prestació de serveis al buc de bandera i tripulació espanyola BC 

Teneo [BC són les sigles de Buque Cablero. 

l'empresa Tyco Marine, a l'oceà Índic, com reconeix Migu

d'Intel�ligència i Prospectiva de Eulen Seguridad

aquelles dates, no hi havia cap mena de cobertura legal per l'operació. 

Grup empresarial presidit per David Álvarez, que des del març de 2009, ofereix incorporar-se 

com a vigilant privat als vaixells amb un salari de 4500 euros nets mensuals. El 26 de juny [de 

2009] van dur a terme la primera prestació de serveis al buc de bandera i tripulació espanyola BC 

Buque Cablero. En aquest cas, no es tracta d'un buc pesquer], de 

l'empresa Tyco Marine, a l'oceà Índic, com reconeix Miguel Esteban Navarro -de la Unitat 

d'Intel�ligència i Prospectiva de Eulen Seguridad- en un article publicat a Securitecnia. Durant 

aquelles dates, no hi havia cap mena de cobertura legal per l'operació.  

se 

juny [de 

2009] van dur a terme la primera prestació de serveis al buc de bandera i tripulació espanyola BC 

En aquest cas, no es tracta d'un buc pesquer], de 

Durant 



 

119 

K. ENTREVISTES  

BU ID ATGE E NTR EVI STA PA TRÓ G AL LE C  

Bayona, Galícia. 4 de maig de 2010 

P: persona entrevistada 

I: investigadora 

 

TEMES PARÀGRAFS 

ESTAT RECURSOS  I: Y tu crees que los estocs de atún, crees que con el paso del tiempo se han mantenido 
más o menos igual, o crees que hay más o menos? 

P: Hombre, yo creo que hay algunos síntomas... puede haber algunos síntomas de 
sobrepesca, pero no, no... no es una sobrepesca muy... puede haber algun síntoma de 
sobrepesca en alguna zona. Pero yo creo que en el Índico más o menos... Lo que pasa es 
que... en la pesca los factores ambientales afectan mucho, hay años buenos, años malos, 
según la reproducción que haya habido (I: claro). Por ejemplo, ha habido un año, el 2003, 
que ha sido excepcional de capturas, cuando nosotros creíamos y yo creía también como 
profesional que había algo de sobrepesca el año 2003 hubo un año excepcional de 
capturas.  

I: Claro,es que en el mar afectan muchas cosas... 

P: los factores ambientales... por ejemplo, no sé, los atunes ponen los huevos y ha habido 
una corriente mala, que ha subido demasiado la temperatura o... y entonces no ha habido 
una buena reproducción. O por ejemplo, un año que ha habido unas condiciones muy 
buenas para pesca, se ha pescado mucho el pescado en época de desove y entonces eso 
va a perjudicar al cabo de cuatro o cinco o seis años, no? En la pesca del atún. Pero 
bueno más o menos en el Océano Índico se mantiene el estoc, pero también es cierto que 
el esfuerzo aumenta, no? Osea: mantenemos las capturas,  pero aumentando el 
esfuerzo, osea, mejores redes, mejores medios, barcos más grandes... (I: Claro). Pero el 
estoc de momento de está manteniendo. Lo que pasa es que... nosotros... tampoco hay 
un control muy bueno de las capturas. Porque sabemos por ejemplo que Irán está 
sacando muchos barcos de... de volanta, no? Claro, no sabes, pero después oyes que 
pescan 100.000 toneladas de atún, en Irán, o por ejemplo las... Maldivas. Que pescan 
200.000 toneladas, y claro... la flota atunera española pesca 200.000 toneladas en el 
océano Índico al año, y claro, estás oyendo que pescan unas islitas allí, con barcos de 
caña, o con red de deriva, que eso sí que cogen todo lo que va a flote, no? Es menos 
selectiva... pescan 100.000 toneladas. Y entonces, bueno. Yo... como, como hombre de 
mar... no? Y lo que he visto en la mar... por ejemplo, cuando hemos ido al océano Índico, 
yo creí que el océano Atlántico, llevaba allí yo ya trabajando pues 15 años, más o menos, 
e... creí que estaba sobrepescado, no? Entonces se disminuyó la flota atunera, la 
cerquera, parte pasó francesa y española al ocáno Índico, y después hubo años... 
También se han variado los métodos de pesca, que se ha pescado mucho más de lo que 
se pescaba antes. Estoy hablando del Atlántico. Entonces, el año pasado ha disminuido 
las capturas, pero hace dos años ha sido un año muy bueno en el Atlántico, de capturas. 
Lo que pasa que ahora los barcos, para pescar, e... hay objetos artificiales, cada vez los 
barcos tienen más, entonces se mantienen las capturas pero el estoc puede estarse 



 

 

 

 

120

reduciendo”. 

 P: “Aunque... yo como patrón nunca he matado pescado pequeño. No, porque se aprecia 
en la red y entonces cuando vemos que es pequeños, se suelta, se abre la red de cerco y 
sale todo. (I: Claro) Yo... raras excepciones, alguna vez que te equivocas, hemos cogido 
pescado de tallas más pequeñas. Pero generalmente todo el pescado que se coge en el 
Índico... en el Atlántico ya... hay... se pesca más pescado pequeño”.  

PIRATERIA  P:“y en cuestión de seguridad, en el océano Índico... es conocido, no? El problema que 
hay con los piratas... que es de fácil solución, si la política internacional quisiera... porqué 
es muy fácil, pero yo lo que veo es que la política no hace una intervención como tendrían 
que hacer. Ahora parece que están haciendo algo, simplemente con controlar de que esta 
gente no salga, porque salen con barcos que tienen muy poca velocidad, y es muy fácil de 
controlar. Pero ahora parece que están haciendo algo, parece. Pero los barcos ya sabes 
que llevan seguridad a bordo, ¿no?” 

 

“P:La piratería... bueno, si quieren las potencias pronto pueden terminar con eso. 
Nosotros lo único que podemos hacer es meter seguridad a bordo. Y aún así pues las 
tripulaciones viven... Yo he vivido en el último año... Yo me jubilé en el 2006, en el 2005 
estaba trabajando en una zona, con otro barco, ese día yo me marché de esa zona, 
porque tenía pesca en otro sitio, volví y cuando volví el barco que estaba conmigo allí 
estaba escapando de los piratas. 

I: ¿era el Playa de Aritzatxu? 

P: Sí. Pero estábamos a 300 millas. Estábamos a 200 millas. De aquélla teníamos 
licencia. 

I: ¿En Somalia? 

 P: Sí. No se sabe a quien se pagaba, e? Porque ese país es un país fallido desde hace 
muchos años. Entonces se pagaba una licencia a unos ingleses que repartían entre esos 
países, a los señores de la guerra... y nosotros teníamos licencia. Pero como aquello, 
empezó las persecuciones y tal se dejó de pagar la licencia y de trabajar dentro. 
Prohibido, tenemos totalmente prohibido entrar dentro. 

I: ¿Por seguridad? 

P: Por seguridad, entrar dentro de las 200 millas. Los franceses y nosotros. 

I: ¿Los franceses sí que entran? 

P: No!! 

I: aah! ¿Pero también cada vez van más lejos, no, los piratas? 

P: ¿Los piratas? Los piratas van hasta 2000 millas, 1000 millas. Al principio el peligro eran 
40 millas. Entonces se recomendaba a la flota mercante que se separara 200 millas, 
porque estos salían y siguen saliendo, con unas embarcaciones nodriza, unos barcos 
nodrizas, que son unos simples botes, que van cargados de bidones de gasoil, llevan las 
armas, y pocos víveres llevarán, y llevan dos skiffs de remolque. Y salen con eso, a 
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buscar lo que encuentran por ahí. Igual les da que sea un barco de guerra, un barco 
atunero, o que sea un mercante. Y entonces, ¿qué pasaba?, que a las 40 millas... 
después salieron a las 200 millas. Entonces la flota se iba a las 400 millas. Y iban 
sobretodo al Golfo de Adén, porque allí pasa muy cerca de la costa toda la flota, y los 
piratas estos de Hobyo, de Eyl... se iban hacia el norte, que es mucho más fácil, y cogían 
a los mercantes. Empezaron a hacer combois, y a proteger lo que es el Golfo de Adén, la 
navegación en el Golfo de  Adén, y entonces los piratas empezaron a salir hacia el este, y 
es cuando empezaron a tropezar con nosotros, los atuneros. Pero entran en la zona 
económica de Seychelles, en la zona económica de Kenia, de Tanzania... en cualquier 
sitio. Y cuando se queda el tiempo, los monzones, salen... Yo, el año pasado, calculaba 
que había por lo menos 50 o 60 nodrizas faenando, pero este año yo creo que en algún 
momento pudo haber hasta 200. 

I: ¿Cada vez hay más? 

P: No, en este momento están actuando y yo creo que hay menos. En este momento, sí 
porque por ejemplo ahora hay atuneros por la zona económica de Seychelles, o hacia la 
zona de Kenia han ido, y ahora, ha habido, e? Hace dos meses ha habido muchos, pero 
ahora parece que hay menos. Ahora parece que están actuando la Operación Atalanta, y 
cuando saben... porque antes había una nodriza,  se la avisaba, lo detectaban los 
atuneros, escapábamos,  o habían atacado y no... no... no actuaba nadie. Seguía y 
seguía el barco hasta que cogía un petrolero... y no le hacían nada. Ahora parece que 
cuando los encuentran, van, le hunden el barco nodriza, los skiffs, a veces han hundido 
los skiffs,o le han quitado los skiffs, les han desarmado y los han mandado en el nodriza 
que es un bote a tierra. Ahora parece ser que les están destruyendo... parece ser, e, que 
están actuando desde hace unos meses. Tanto los americanos como la Operación 
Atalanta, y yo creo que los indios esos no dicen ni lo que hacen y Seychelles posiblemente 
también está actuando contra esta gente. Les sacan, y los llevan a tierra y los dejan ahí, 
como ahora Kenia no los quiere, hay un problema después, hay que ir a declarar, el barco 
de guerra y todo eso... Entonces parece que los llevan a tierra y los echan y ya está.  
Pero por lo menos esa nodriza ya no va a secuestrar barcos. Pero si, si. Yo estuve en 
Londres y yo se lo he dicho: “lo que tenéis que hacer es esto, y esto, y controlar, no en el 
centro del océano...” I: Los puertos. 

P: Controlar eso, los puertos. Y ahora están empezando a hablarlo. Pero yo les dije a los 
militares en Madrid. “Pero como bloquear los puertos?” “No no, no es bloquear los puertos, 
es no dejar salir esta gente al mar”. “Y que si las leyes, que si esto, que si no permite, que 
si la piratería no está tipificada...” . En Londres, estuve yo allí: “oye, estos puertos, si 
sabemos que salen de aquí, que los contrabandistas están en Galicia, pues Aduanas tiene 
aquí lanchas de contrabando, no vamos a ir...” Bueno, controlar esto. Y bueno, parece ser 
que ahora están haciendo algo. Por lo tanto, tememos que aunque no se elimine, por lo 
menos que se reduzca. Porque este año ha sido demasiado, ha sido muchísimo. Esta 
gente salía con total impunidad. Veían un barco, disparaban, el barco escapaba, el otro 
día pasaba otro por allí, escapaba o no... hasta que cogían a uno. Y cada vez iban 
mejorando sus... o están mejorando. Antes iban con... un atunero en marcha no lo cogían, 
porque su velocidad era 15 nudos. Pero después ya fue con motores mayores ya andan... 
Pasa que cuando hay viento como llevan esos esquifes es muy difícil. Si los barcos van 
navegando hacia el viento esos esquifes no pueden navegar a la velocidad para conseguir 
llegar a la altura, pero una que vez que llegan a la altura empiezan a disparar con 
lanzagranadas, o... el caso del Alakrana fue diferente. 

I: Estaba parado. 
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P: Claro.”  

 

“P:Ahora el problema, erradicarlo, de momento no, porqué ahí hay estos grupos de 
piratas, lo que hacen son gente que financia, mete... además los que van en los botes 
son... pobrecitos. Son muertos de hambre, que no saben, malamente llevan uno que sabe 
un poco de GPS para navegar por donde está. A veces está el barco nodriza y salen los 
esquifes, no? Cuando ven un barco. Y cuando ve que se alejan un poco pues se pierden. 
Y se han perdido. Hemos visto esquifes con gente perdida y pidiendo combustible. A ver 
quien se acerca, están armados. Y allí los hemos dejado. Y hemos encontrado barco 
nodriza a la deriva. Con una boya nuestra, con una radio baliza de un, de los que 
ponemos en los objetos artificiales, ir a la deriva, y lo hemos seguido hasta que llegó a 
Maldivas. Y en Maldivas los han llevado a tierra no sabemos lo que pasó con ellos. 
Estarán allí detenidos. Porque me consta que la operación Atalanta les ha avisado, han 
ido allí a las Maldivas y los han cogido. Pero iban a la deriva. Esa gente iban a morirse. 
Eso fue el año pasado. Ahora parece que están actuando en otro sitio. 

I: El Playa de Aritzatxu fue el primero, que... 

P: No. Primero hubo el Albacora Cuatro, yo creo que fue en el 2000 y poco. Ese estaba 
dentro, de aguas, con licencia. Y le vino allí, parece que tenía británicos a bordo, y 
somalís. Y llegaron allí, detuvieron el barco, y hasta que pagaron no lo soltaban. Yo creo 
que fueron 50 millones de pesetas. Todavía había pesetas. Se habló de 50 millones. Pero 
los barcos siguieron faenando por allí. Y después durante años no pasó nada. También es 
cierto que habían estado los islamistas en el poder... (I: Sí, sí) y no permitían la piratería”. 

 

“P: Si, pero tu te imaginas lo que han cobrado toda esa gente el año pasado con los 
rescates... Hombre, reparten, es cierto, reparten entre ellos, pero son unos ingresos muy 
importantes ( I: Sí) Date cuenta que los barcos están pagando 3-4-5 millones de dólares, 
eh?” 

 

“P:Claro... dice... hay muchas de estas, que se ve allí, Ecoterra y no se qué, que dicen que 
las flotas han cogido sus capturas y allí hace años que no se entra. Y la pesca del atún ya 
lo sabes que... que se  pesca, osea que no hace, osea dentro de, ojalá pudiéramos 
pescar! ¡Es una zona muy rica! 

I: ¿Somalia? 

P: ¡Sí! Allí tiene que haber pescado, y hay pescado. Y de hecho yo recuerdo estar 
nosotros pescando y estar ellos pescando en la zona, pescado hay. Pasa que esto es 
mucho más lucrativo”. 

REGULACIÓ “tampoco hay un control muy bueno de las capturas”. 

 

“I: Y en otros aspectos, también te quería preguntar si habían cambiado muchas cosas,[...] 
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por ejemplo la regulación, ¿no? En el sentido de cuánto, cómo y dónde se puede pescar.  

P: Sí, si. Hombre si ha variado, hay problemas de licencias, cada vez hay más problemas 
y se paga más dinero en licencias. Todos los países... hay licencias que saca la 
Comunidad, licencias que se pagan de forma privada” 

 

“I: Y sobre las cantidades... a vosotros quien os decía “podéis pescar tanto”. O quien... Me 
entiendes lo que te quiero preguntar? Quien os pone el tope de cuanto... 

P: No... de momento... 

I: ni la Comisión (iotc)? 

P: No, de momento no se ha establecido ningún tope, ninguna quota. Ni en el Atlántico ni 
en el Índico. Lo que si se ha establecido en el Atlántico es alguna zona, alguna veda. En el 
Índico hubo alguna veda pero después no, la han quitado. Porque era en la zona de 
Somalia y tampoco allí se puede ir a pescar. Se había puesto una veda en una zona 
donde los biólogos estimaban que había pescado de tamaño más pequeño, y entonces 
para evitar que... “ 

 

P:“Lo que se llegará es a una regulación, posiblemente con cuotas, porque... lo que pasa 
es que el problema, sobretodo... el atún, por ejemplo, cuando, es unas capturas que se 
hacen en una zona económica de un país donde tu puedes regular, pero por ejemplo el 
atún, que la inmensa mayoría se captura en aguas libres, en los océanos, ¿no? Donde las 
organizaciones pueden ordenar un poco, ¿no? Pero hay los intereses de los estados por 
un lado, es que hay tantos intereses que es muy difícil llegar a acuerdos que puedan ser 
del interés de todo. Porque si dejamos de capturar, por ejemplo, en el océano Atlántico, 
pues las conserveras de Costa de Marfil, o de... Senegal, se pueden ver afectadas, o en el 
Índico, las de Seychelles, entonces todas estas cosas, hay un cúmulo de intereses que 
pueden... que es muy difícil llegar a acuerdos”. 

 

“I: En el océano Índico hace poco han dicho que va a haber un cambio y que en un par de 
años, en el 2012, van a instaurar un sistema de TACs y cuotas. Esto, de TACs y cuotas en 
el océano Índico y también creo que en la zona de Somalia me parece que decían que un 
mes no podrían ir los palangreros y otro mes los cerqueros, o algo así.  

P: Esto son los biólogos y... eso están haciendo estudios sobre los objetos artificiales, 
sobre las especies asociadas, pero... de momento no hay nada concreto. Sí, estas noticias 
llegan a nosotros también, y a veces nos alarman un poco, nos alarman desde el punto de 
vista que no sabemos un poco lo que nos pueda afectar. 

I: Claro, no sabéis... Esto te lo quería preguntar. Si tu creías que al poner cuotas, si a 
España iba a afectar positiva o negativamente. 

P: Depende como sea la cuota. Porque si ponen una cuota que... a veces las cuotas 
pueden beneficiarnos. Para que queremos nosotros pescar si nos cae el precio del 
pescado. A veces las regulaciones pueden ser positivas, incluso. Eso quiere decir que va 
a haber menos oferta de pescado en el mercado, y entonces los precios pueden subir.”  
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P:“Entonces, a ver como son las cuotas. Porque no es igual... no la van a dar la cuota 
igual a un barco que tiene un motor de 2000 caballos y 50 metros que a un barco que 
tiene 8000 caballos y 110 metros. Pero bueno, de momento esto son cosas que aún... 
Que aún no se sabe, como la regulación de objetos... es muy complicado.”  

 

P: De momento no hay nada.  

I: menos en las aguas... en las zonas económicas, ¿no? Por ejemplo, si pescáis en las 
Seychelles si que tenéis algún tipo de regulación, ¿no? 

P: Bueno, no, en Seychelles nosotros si que podemos pescar libremente. Hay zonas que 
no podemos pescar, a 12 millas de los... y alrededor de las islas. Hay pequeñas 
limitaciones. Pequeñas que nos afectan, porque son limitaciones, pero que no... lo que es 
de capturas, de cantidad, y eso no tenemos ninguna regulación. También se habla de que 
en Chagos los ingleses van a prohibir... en Chagos, el archipiélago de Chagos, que está al 
sur de la India. Allí trabajamos con licencia británica. Porque esas islas son británicas 
aunque hay una base americana. Y allí también hablan de que no van a dar licencias este 
año. Estamos en ello, no? Se están solicitando... porque el atún como es un pescado de 
paso, entonces no es un pescado de fondo... y que quieren hacer una reserva... pero el 
atún sabes que hace migraciones... entonces a nosotros también nos puede afectar. 
Porque en la época que está allí el atún en manchas, haciendo su migración y tal, si no 
podemos entrar allí nos puede afectar.” 

FLOTA PESQUERA (arts, 
conservació, evolució 
tecnològica, estat, 
condicionants) 

“Yo empecé a trabajar a la mar a los 15 años. En el año 65. Sí. Pero en el año 67 creo fui 
a la pesca del atún. Era...Estaba en sus inicios la pesca del atún. Con atuneros de cerco, 
era una modalidad que han copiado de los barcos americanos y... en España había unos 
armadores vascos, de Bermeo, que iniciaron... había tres atuneros españoles cuando yo 
empecé esta pesca. Eran tres compañías diferentes de Bermeo y... yo me embarqué en el 
año 67, creo. Y empecé allí como marinero”. 

I: Y ya era congelador, cuando empezasteis? 

P: Sí si si. Ya era congelador, y se empleaba el mismo sistema de congelación que 
empleamos ahora: salmuera”. 

 

“I: Y tu crees con el cerquero tenéis... Porque siempre del arrastrero se dicen muchas 
cosas, no? Pero tu crees que el cerquero es mucho más seguro en el sentido de 
descartes, capturas accidentales... 

P: Si claro, claro, es una pesca mucho más selectiva. Es una pesca totalmente selectiva. 
Eso no quiere decir que haya algunas especies asociadas que se capturan, pero son... 
osea que esas especies asociadas que suelen venir con los objetos, no están en peligro 
de extinción para nada, porque abundan muchísimo. No, no, pero es que no se coge casi. 
A ver la red de cerco es la más selectiva que hay.  No tiene nada que ver con la red de 
arrastre de fondo. Y además que no hace ningún daño ni a los fondos ni... 
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I: no, no... 

P: La red es totalmente selectiva. Y las especies asociadas que se cogen son muy pocas. 

I: Mmm (assenteix). Y tu crees que ha cambiado mucho la forma de pescar desde que 
empezaste hasta ahora, o...? 

P: Si bueno, no... osea la metodología no pero sí se ha mejorado redes, se ha mejorado 
barcos, se ha mejorado en rádares... Sobretodo hubo una evolución muy importante sobre 
el año, yo creo que sería sobre el año 86 87, vinieron rádares de banda S (I: mmm) que se 
localizan las aves. Nosotros para localizar el pescado sobretodo es con las aves, que van 
encima de las manchas, y con los rádares es mucho más fácil la localización. Antes se 
hacía todo con prismáticos.  

I: Y con aviones y todo eso no vais, no? 

P: Bueno los aviones se han empleado helicópteros, y hemos tenido aviones, pero es 
dudosa la rentabilidad. Mantener un helicóptero, con todo el coste... Y después hay un 
problema, es que la gente no quiere volar, osea... los barcos que han tenido helicóptero, 
los patrones tienen... los americanos lo utilizan mucho, no? En el Pacífico. Pero los 
helicópteros que hubo en España digamos que volaban poco. Entonces, es dudosa la 
rentabilidad.” 

 

P:“la evolución de la flota española ha sido, no ha sido copiando. Ha sido su propia 
evolución, y hoy en día la flota atunera española es, sin lugar a dudas, la mejor del mundo 
y la que más pesca. Y la que ha obtenido mejores resultados. Los armadores bermeanos, 
(hay que decirlo) los vascos, ha sido una gente que han gastado mucho dinero en 
evolucionar, en tecnología, en … todo lo que se le ha pedido a los barcos se lo han dado. 
Y la verdad que hemos conseguido récords mundiales de pesca.  Los barcos españoles 
tienen una tecnología mucho más avanzada que los americanos, que los franceses, que 
los japoneses...” 

 

P:“en el Océano Índico se mantiene el estoc, pero también es cierto que el esfuerzo 
aumenta, no? Osea: mantenemos las capturas,  pero aumentando el esfuerzo, osea, 
mejores redes, mejores medios, barcos más grandes...” 

 

P: “Lo que pasa que ahora los barcos, para pescar, e... hay objetos artificiales, cada vez 
los barcos tienen más, entonces se mantienen las capturas pero el estoc puede estarse 
reduciendo.  

I: Claro, porque el esfuerzo es mayor, ¿no? 

P: Si, mayor esfuerzo”. 

 

“P:Si bueno, tu sabes que hay un factor muy importante en la pesca y es... las empresas si 
no fuera con los precios de combustible que había hasta los años 70, todas estas 
empresas serían más o menos rentables pero serían rentables. Pero el coste del 
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combustible ha supuesto una, osea, influye muchísimo en la explotación, porque los 
demás costes... 

I: Son más fijos, ¿no? 

P: Son más fijos. Pero el combustible... Después hay otra, que es el precio del pescado. 
Osea, con la crisis, por ejemplo el año pasado, que no ha sido un mal año de capturas, ha 
sido general un año malísimo para el sector, por el precio del pescado. Hay dos cosas 
muy importantes por lo que yo entiendo, que es el precio del pescado y el precio del 
combustible.”  

 

“P: [la flota atunera congeladora] es de las más avanzadas a nivel tecnológico de todo el 
mundo. Y tiene los mejores barcos. Y como pesqueros es de lo mejor que hay en el 
mundo, sin lugar a dudas. 

I: Y a nivel español, la flota congeladora tu crees que es la más importante? 

P: no, posiblemente no. Creo yo que la arrastrera, creo yo. Que hay más. 

I: ¿Y la pesca artesanal? 

P: La artesanal no parece que sea... hombre, es mucho también, e! Date cuenta que es 
toda la costa. Es que... yo desconozco, no sé. La arrastrera es una flota mucho más 
grande. Date cuenta que la flota arrastrera, hablar es hablar de arrastre en Sudáfrica, al 
Norte, calamar, pulpo, bufff. Tiene mucho más volumen, no?” 

 

“P: la evolución de la flota, que ha sido una evolución propia, de la flota, y que la 
tecnología hoy de la flota atunera es, son los mejores barcos que hay de pesca del 
mundo, sin lugar a dudas. Y bueno, pues que estamos pasando por una crisis, pero 
bueno, hay que seguir ahí. Yo creo que se pasará. Lo que hay que temer mucho es el 
precio del combustible, eso es lo único que afecta mucho.”  

ZONES PESCA (i anys) “P:Yo, e... los primeros años que yo trabajé se hacía en la costa occidental de África, 
sobretodo en la zona, en las aguas de, en la zona económica de Dakar, y en la zona 
económica de Sierra Leone. 

I: De Sierra Leone. 

P: Y se bajaba, se bajaba un poco hasta la zona de Liberia... (I: Mauritania...) 

P: Más al sur los barcos españoles... Sí, Mauritania también. Si, si. Pero se hacía 
sobretodo, se hacía base sobretodo, sobretodo se trabajaba en aguas de Senegal. Y 
Mauritania.  

I: Y luego entonces... cuando... en que... ¿hacía qué año empezaste para el Océano 
Índico?. 

P: En el océano Índico yo creo que fuimos en el año 83 si mal no recuerdo. Sí, 82 o 83. I: 
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Y érais de los primeros prácticamente? 

P: Sí, fuimos los primeros si. Si bueno, yo ahí  ya era patrón de pesca, fui con un 
atunero... el Txori Aundi, que era un barco de 80 metros, y... fue un caladero nuevo, 
aunque los franceses ya habían llegado antes.” 

P: “Yo... como, como hombre de mar... no? Y lo que he visto en la mar... por ejemplo, 
cuando hemos ido al océano Índico, yo creí que el océano Atlántico, llevaba allí yo ya 
trabajando pues 15 años, más o menos, e... creí que estaba sobrepescado, no? Entonces 
se disminuyó la flota atunera, la cerquera, parte pasó francesa y española al oceáno 
Índico”. 

 

“I: ¿Y tu cuando crees que fue que se dejo de pescar así más cerca para ir a pescar más 
lejos? 

P: En los años 60-70. Se empezó en Sudáfrica, con los grandes arrastreros, con la 
merluza.  

I: Bueno, de hecho, muchos siglos antes ya se había ido a pescar, no... 

P: Sí, sí, al bacalao... 

I: Si pero bueno, eran capturas que se hacían de pesca, pero al Gran Sol, pero bueno... 
Ahora hay pesqueros por todo el mundo. De pabellón español, palangreros, en el océano 
Pacífico, en el Índico...” 

 

I: Porque, ¿hasta donde pescáis, de “para allá”? A Australia llegáis? 

P: Si bueno, a Australia podemos llegar. No tenemos licencia por ejemplo de Indonesia, 
pero se puede pasar al este de las Maldivas, al este de la India, o en el golfo de Bengala... 
no trabajamos por allí, eh!” 

 

“Si, si, de la India hacia el oeste. Pero porque creemos que es una zona muy rica. 
Entonces nos mantenemos en la zona, hacemos como base Seychelles, sobretodo 
Seychelles.  

I:¿Y desembarcáis en Seychelles, normalmente? 

P: Generalmente si. Bueno, ahora hay barcos que van a Madagascar, o alguna vez 
también se hace desde Kenia, desde Mombasa, pero sobretodo desde Seychelles. 
Seychelles está muy bien situado, porque está justo en el centro de la zona geográfica 
donde nosotros trabajamos”.  

ORGANITZACIÓ 
EMPRESARIAL 

I: Y armadores, sobretodo eso que dices, vascos, ¿no?  

P: Si bueno, gallegos hay una compañía, Calvo, tiene atuneros, que es conservera 
también. También Jealsa tiene un atunero, que también es conservera. Hay un armador 
que que es andaluz que tiene base aquí en Vigo pero la familia es malagueña. Pero la 
mayoría de las compañías son sociedades bermeanas de pequeños accionistas, e? De 
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muchos accionistas. Nuestra compañía la mayoría de los accionistas tiene... la mayoría de 
los accionistas no tiene más del 3%. 

P: Y estas así grandes, tipo Pescanova, hay poquitas, ¿no? 

I: No, ahí la más grande es una compañía que es Albacora, que esa una compañía 
tiene...pero tiene muchos accionistas también: tiene accionistas conserveros gallegos... 
Aunque la matriz de la empresa es bermeana tiene accionistas importantes conserveros 
gallegos, por ejemplo Jealsa, tiene una participación importante, que yo sepa. Y... no... a 
nivel de Pescanova no tiene nada que ver. Son... las compañías atuneras en general se 
dedican, casi todas, por ejemplo Albacora ya tiene algo de conservera también, ha 
comprado una conservera, pero la mayoría de las empresas se dedican exclusivamente a 
la extracción”.  

 

“Se hace una sociedad, en la cual entras tu con tu participación, y... como socio no tienes 
porqué, no intervienes en la dirección de la empresa. La empresa tiene un gerente, 
después hay un consejo de administración, en la cual hay un presidente y consejeros. 
Pero socio... como soy yo, socio, socio de... no tiene nada que ver, vaya. Tu cobras 
dividiendo cuando hay y nada más. Es como cualquier sociedad. 

 

I: Entonces, os dedicáis a poner las condiciones para que se pueda ir a faenar, no? Como 
si dijéramos. Ponéis el barco, buscáis la tripulación, todo eso. 

P: Sí. Bueno, yo como socio y como además patrón de pesca, pues la empresa utiliza un 
poco mi experiencia, en lo que es de patrones, redes, tipo de barcos, en eso he 
colaborado. Pero he colaborado porque soy patrón de pesca. Otro socio que no es patrón 
de pesca no interviene. 

P: ¡No confundas la palabra armador con la palabra socio, eh! No es lo mismo ser 
armador que ser socio. Armador es el que explota... tampoco tiene porque ser socio un 
armador, eh? Eso lo ves en derecho lo que es armador y lo que es socio. Puede ser un 
armador, que tiene barcos y que los explote y no ser socio. Yo soy socio. Puede ser socio 
y armador y puede ser armador y no socio.” 

 

I:Y esto, ¿tu porque crees que se hace, esto de abanderar en otro país? 

P: Bueno, pues por diferentes motivos. Para poder entrar a sus aguas a pescar, o 
porque... nosotros cuando hicimos ese barco es porque teníamos un crédito internacional 
para hacer ese barco, con el banco, y aquí te exigían desguaces, en España, que en otros 
países por ejemplo Francia no. Te exigían renovar la flota, entonces tenías que comprar 
barcos de desguace, entonces era más caro construir un barco con bandera española, 
porque tenía el coste de desguace. Y bueno, pues generalmente por motivos de 
conveniencia, de poder trabajar en esas aguas. Generalmente. Hay bastantes barcos 
españoles de, osea barcos de bandera de Seychelles. Nosotros solo tenemos uno, somos 
los que menos tenemos. Pero la mayoría de las empresas tienen bastantes. Por ejemplo 
ahora se están haciendo barcos con bandera extranjera. Porque aquí no hay ayuda de 
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ninguna clase”. 

SEGURETAT I 
PROTECCIÓ 

P: “Pero los barcos ya sabes que llevan seguridad a bordo, ¿no?” 

 

I: Y vosotros lleváis seguridad privada?  

P: Sí sí, todos los barcos. Ahora llevan dos ametralladoras. Estamos pidiendo una arma 
de más alcance. Para evitar, para mantenernos lejos. Que es lo que queremos. No 
queremos, e... es que lo ideal sería, bueno, cada vez que hay un avistamiento, poder 
mantenerlos y después que vaya allí, que hay muchos barcos de guerra, hay muchos 
barcos de guerra, lo que pasa es que no... hasta ahora no... bueno ahora parece que 
están haciendo algo, que vayan allí, una vez que, porque en el centro del océano, cuando 
localizas una embarcación nodriza, es que no tiene dónde esconderse, lo pueden coger 
enseguida. Si es facilísimo, ¿sabes? Si hay más aviones, que están trabajando... Si antes 
los veían “aivá, cuidado, no os acerquéis” Pero los dejaban huir, hasta que cogían un 
barco. Ahora parece que están actuando. Ahora es... va a ser más efectivo lo que están 
haciendo”. 

TONYINA 
(comercialització, 
tractament, demanda...) 

“I: Y... sobretodo el atún que pescas o pescabas, siempre para conservas, verdad? 

P: Sí, siempre. Aunque ahora hay algunos barcos que ya hacen ultracongelado y lo 
venden ultracongelado, que va para el mercado japonés, en España también hubo algo, 
pero hay pocos barcos. El problema de hacer ultracongelado en el atún es que es un 
pescado que igual, hoy coges diez toneladas y mañana coges 300. Entonces necesitas un 
sistema de congelación para gran cantidad. Y el ultracongelado, como hacen los 
arrastreros o pescado congelado en seco, en túnel, puedes hacerlo 20 toneladas, 30 
toneladas, pero no para grandes cantidades”. 

 

“P: Luego va a un mercado... generalmente se va a un puerto de allí... a Seychelles o... 
ahora están desembarcando en Siranana, en Diego, bueno... se llama Diego... Diego 
Suárez es el nombre antiguo, de este puerto, en Siranana, en Madagascar. Entonces allí 
se transborda a un mercante frigorífico y donde paguen mejor: en Mauricio, en Seychelles 
que también hay fábrica, o a Bangkok, Tailandia, o Turquía, Italia, España, Portugal... y 
Ecuador a veces también se ve pescado del Índico. Depende como estén los mercados. (I: 
claro). Pero va en transporte frigorífico.”  

 

“P: Si si, el pescado se congela en salmuera, pero después de congelarlo en salmuera se 
puede tener más o menos un mes, en salmuera. Pero más tiempo no porque si no le 
penetra un poco de salinidad, y después la conserva... osea que si coge más salinidad, el 
pescado te lo pagan menos o lo rechazan, si coge mucha sal lo rechazan. Entonces lo 
ideal es congelarlo en salmuera, secarlo y después mantenerlo en frío, congelado, a 
veinte grados bajo cero, pero seco”. 

 

P:“Hombre si que... la demanda, dicen los conserveros, que generalmente la demanda 
mundial aumenta, no sé este año de crisis, pero va aumentando la demanda mundial, y 
las capturas mundiales también han llegado a tres millones, cuatro millones de toneladas. 
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Mundiales ¿eh? 

I: Y cuando crees que se hizo este disparo de la demanda, o fue progresivo...  

P: Bueno esto es a nivel mundial, ¿eh? La flota española ahora ya está estabilizada, pero 
cuando más creció la flota fue en los años 70 a principios, sobretodo empezó... a 
augmentar la flota. Hasta los años 70 había muy pocos barcos.”  

SUBVENCIONS  P: Sí, antes había unas subvenciones de ayuda a la construcción que daban a los 
astilleros... 

I: Y ahora porque ya no, qué piensas? 

P: Porque no hay dinero, supongo”. 

I: Y no hay ayudas para que salga más económico, el combustible? 

P: No. Ha habido algún tipo de pequeñas ayudas, como créditos, pero... no son ayudas.”  

POLÍTICA P: Yo creo que con la pesca se está siguiendo una mala política, no? Porque es una 
riqueza. No es solamente lo que da... sino que después hay unas conserveras detrás. Es 
todo un mundo. Y se están deslocalizando mucho las conserveras, por la mano de obra, 
que es cara.. Lo que pasa es que aquí tienen mucha tecnología y lo van solventando con 
tecnología. Pero... por ejemplo el atún tiene lo del rascado para limpiar las pieles. Necesita 
bastante mano de obra, y entonces... por ejemplo, Tailandia es el país, es el primer,el país 
que hace más conserva de atún, no?Tailandia, Bangkok. Y allí se descargan... Y después 
Galicia, creo. 

 

“I: Y tu crees que la entrada a la UE fue “malo” (hablando de pesca)... Qué crees que 
significó? 

P: no, yo creo que no le ha afectado mucho. Hombre para mejor tampoco. Pero bueno, 
hay cuestiones de licencias y eso, pero bueno antes también las conseguía el estado 
español, las negociaba el estado español. Ahora se negocian a través de la comunidad. 
Pero a veces es mejor y a veces es peor. Porque hay algunos factores que... si la 
Comunidad tiene alguna discusión con algún país por un tema de, de que quiere exportar 
conservas, por ejemplo, entonces si la Comunidad le pone problemas, no le da licencias a 
los barcos comunitarios. Pero bueno eso también podría pasar, no, sin...? Pero no creo 
que haya afectado mucho el sector... a mi entender, ¿eh?” 

MERCAT MUNDIAL “I: en España cada vez se importa más pescado, y en Europa. Tu como ves el futuro de la 
pesca española? 

P: Con esta competencia... tu sabes, para mí yo creo que al sacar la protección de que se 
puede importar, como se está escuchando, que se importa panga de Vietnam, y se da 
para el consumo un pescado que es fácil de cocinar y... esa competencia hace daño, sin 
lugar a dudas. Hace daño, porque España es un gran consumidor de pescado. Y entonces 
aquí todos los países que puedan exportar aquí tienen un gran mercado. Y es cierto que 
no puedes... hay tripulaciones mucho más económicas, y hay países que dan ayudas, y 
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subvenciones, que aquí ahora han desaparecido.  

I: Entonces es muy difícil competir, competimos porque tenemos tecnología, claro, pero si 
no sería... tenemos barcos muy buenos, muy eficientes, pero si no sería difícil competir, 
sobretodo con los asiáticos. América ya es... pero por ejemplo, Ecuador tiene, los barcos 
que son de pabellón ecuatoriano tienen el gasoil subvencionado totalmente. Pagan un 
gasoil que es precio simbólico, prácticamente.” 

 

  

BU ID ATGE E NTR EVI STA PO LÍT I C BA SC  I  B I ÒLE G MA RÍ  

Pasaia, País Basc.  

6 de juliol de 2010. 

P: polític 

P2: biòleg 

I: Investigadora 

 

TEMES PARÀGRAFS 

ESTAT RECURSOS I: Y el estado de los recursos, actualmente, como crees que está? 

P: Para el caso de las flotas atuneras... Bueno, estás hablando del Índico... En este 
momento no tengo el diagnóstico aquí delante... la situación en general está bien, pero 
bueno, esto es una impresión que tengo en este momento pero... aquí al final, para saber 
como está el estado de los recursos, pues bueno, hay que ir al diagnóstico que hace la 
Comisión Atunera del Océano Índico, que es la IOTC... pero bueno en este momento no 
tengo a mano, ¿no? Lo que son los últimos informes. Pero me consta que... creo que hay 
algún pequeño problemita relacionado con el Yellowfin, con el Listado no hay ningún 
problema y con el Patudo tampoco. Pero esto me gustaría chequearlo. Esto es una 
información que en cualquier momento me mandas un correo y te preparo lo más 
reciente... Y ahora bueno, con esta batalla de la piratería se mezcla todo, se empieza a 
hablar del atún rojo, y no se qué, pero no tiene nada que ver, nada que ver. El atún rojo si 
que está en un estado de sobreexplotación clara. Pero en general la trayectoria ha sido de 
una explotación sostenible, recientemente hay algun indicador en el caso del Yellowfin, de 
una ligera sobreexplotación, pero es algo que podríamos chequear.  

 

Te iba a decir... el estado de los stocks. (m'ensenya la BlackBerry amb el diagnòstic de 
l'estat de les tonyines tropicals de l'oceà Índic) Pues bueno, por ejemplo, el caso del 
Listado pues no hay ningún problema, en el caso del Yellowfin como te decía pues bueno 
hay una lucecita ámbar, ¿e? Ámbar quiere decir que hay un indicador... Y en el caso del 
Patudo, verde, osea no tiene ningún problema. (m'ensenya unaltre informe) Este es el 
diagnóstico de todos los túnidos tropicales y también atún blanco a nivel mundial, y vemos 
que en el Índico el Yellowfin es el que tiene... 

PIRATERIA I: Y porque... los atuneros empiezan a recibir ataques a partir del año 2000, si no me 
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equivoco, con el Albacora IV, ¿no? Que estuvo tres días... Que no ha tenido el bombo que 
ha tenido el Alakrana... 

P: No, ese detalle no me acuerdo... Año 2000, ¿dices? No lo sé, puede ser. No me 
acuerdo. Al final, problemas de piratería, pues escuchas que ahora está pues... Somalia 
ha alcanzado la dimensión que ha alcanzado, pero había otras zonas también, como el 
estrecho de Malaca, o otras zonas en el mundo que han tenido problemas, y que habrán 
podido coger algún pesquero. Lo que dices del año 2000 pues no me acuerdo, pero si 
tienes el dato seguro que será así. 

 

P2: Antes del Playa de Bakio había habido el secuestro del... (pensant) 

I: Albacora IV, en el año 2000. 

P2: Albacora IV, efectivamente. Y luego, entre medias, hubo algo. Hubo... 

I: Un susto al Playa de Aritzatxu, 2005. 

P2: Al playa de Aritzatxu, eso es.  

 

I: Porque vosotros, lo que hablábamos antes. Vosotros de dónde creéis que salen los 
piratas, y qué intereses tienen, motivaciones para hacerse piratas.  

P: Antes le comentaba a Lali, lo que al final, porque hablábamos, tampoco nos 
conocíamos, ¿no? Y me decía, ¿no? Las impresiones que la gente se lleva, ¿no? 
Después de todo este ruido que ha habido, y las múltiples impresiones. Que hay gente 
que poco más o menos allí se está pues no sé, “esquilmando el océano, los pobres están 
defendiendo porque no se qué...” Ha habido gente que ha procurado que esta sensación 
se transmitiera a la sociedad en general. Y eso pues bueno, los piratas surgen de una 
zona de, de... bueno, pues de terrible situación económica, que es la que es, pobreza, 
miseria, e? Y bueno, hay unos clanes que son los que, pues bueno, los que mandan, ¿no? 
Y bueno, pues... al final tampoco... Entiendo que es una manera de que bueno, de que 
eso va a alcanzar a dos, tres, grandes no se qué, y el resto de la gente va a seguir en la 
misma miseria, ¿no? Es fruto de la miseria, y del desgobierno.  

P2: De todo esto se puede especular un montón, aparte de lo que está diciendo P, 
evidentemente el germen de todo ello, pero es que a continuación ponte en el lugar que 
salgan de toda esta situación, y se llevan un barco y acaban recibiendo 3 millones de 
euros por este barco. Y que a lo único a que se arriesgan es que venga una fragata de la 
UE, les saque del agua, les lleve el barco abajo, y les tire las ametralladoras al agua, y los 
deposite en tierra. Eso es a lo único que se arriesgan. Entonces... Yo entiendo que una 
gente que viene de una situación tan hostil y tan descarnada como la que hay en ese país, 
pues es que eso es un opción. “¿Que tenemos que perder? Nada. ¿Ganar? Todo. Todo.” 

 

P: Pero vamos, yo creo que estos argumentos que son muy escépticos, son muy 
novelescos, de que hay un grupo abanderando la defensa de los recursos pesqueros del 
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país, demás, a mi eso me parece una vaina impresionante.  

P2: Aparte, que es que allí no hay un sector pesquero. Hay pues... una pequeña flota 
artesanal que a duras penas puede alejarse unas cuantas millas de la costa.  

P: Y además, que la flota es su objetivo, la flota pesquera, pero no olvidemos que hay 
objetivo en cualquier cosa que flote. Un mercante con lo que sea, un barco ruso con 
armamento pillaron una vez. 

P2: Con tanques. Claro, es que la prueba está en que no hay unas acciones 
especialmente dirigidas hacia... Es una cosa muy oportunista. Lo que pasa es que con la 
flota pesquera saben que son barcos que tienen una tripulación bastante nutrida. Porqué 
un barco de estos, cuando el Alakrana eran 35 personas a bordo, eso genera un impacto 
mediático bestial, aquí en España, ellos fueron muy conscientes de ello, manejaron muy 
bien toda es circunstancia, osea no son tontos. Lo que está claro es que la elección de los 
objetivos es completamente indiscriminada. No tienen preferencia especialmente por la 
flota de pesca porque pesquen, sino porque están allí. O porque se lo encuentran con las 
redes en el agua y... 

 

 

REGULACIÓ ( inclòs 
llicències) 

I: Bueno... cuando se empieza a pescar en el Índico... ¿como se hace? Generalmente... 
Mediante licencias, empresas mixtas, acuerdos... Porque claro, cuando España empieza a 
pescar en el Índico aún no es parte de la Unión Europea ni de la PPC. Entonces, como se 
llevan a cabo estos primeros acercamientos... 

P: No, yo, bueno... lo que ha habido, inicialmente, la primera presencia fue en base a 
acuerdos con España, y pues en su momento con Seychelles, y luego ha habido mucho 
movimiento con acuerdos privados. Las empresas pues alcanzaban acuerdos con estados 
ribereños y actuaban de esa manera.  

I: ¿Y este fue el caso de Somalia, también? El caso de las licencias privadas... 

P: Si, si, si. Cuando existía un estado. 

I: Si si. Del 84 al 91. 

P: Si, la presencia de la flota española siempre ha estado amparada bien con acuerdos, 
como te digo, del estado español con un estado ribereño o amparada por la UE o 
mediante acuerdos bilaterales, ¿no? En el caso de Somalia no sé exactamente como fue, 
pero sé que había una relación, en un momento, con lo que era el estado fallido de 
Somalia.  

I: Y sabes como se gestionaban estas licencias, a quién se pagaban...? Porque si que me 
habían contado que había intermediarios británicos... y que no se sabe a quién se 
pagaban las licencias... 

P: No.  

I: Nada que ver los británicos. 

P: Nada que ver. Y te digo más, dicen que ha habido acuerdos... bueno yo se de... bueno, 
las personas que representan a estas asociaciones pues mantienen, en el caso de 
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Somalia, pues contactos con el Gobierno somalí de entonces, y hoy en día también 
existen acuerdos privados que se gestionan no mediante intermediarios sino directamente 
accediendo a los gobiernos correspondientes. Osea, eso de que intervienen británicos de 
por medio, no. 

 

I:Si sabes a cambio de qué son las licencias privadas de pesca. 

P: Por lo general son con compensación económica. Bueno... si. Cuando hay acuerdo 
privado armador-estado ribereño, siempre es acuerdo económico. Porque es establecido 
pues de acuerdo con lo que dicten los estados ribereños. Hay unas condiciones, son las 
que son, y bueno, la flota española, la japonesa o lo que sea... tiene que pagar un peaje.  

 

I: No, le preguntaba que cuando España empieza a faenar en Somalia se hace mediante 
licencias privadas entre armadores y el estado ribereño. 

P2: Bueno, es que las licencias como tal, en Somalia, osea, no... no han existido. España 
no ha pescado com tal en aguas de Somalia. No hemos pescado. Hemos pescado en la 
zona, porque... e... es que no había nadie que nos garantizara unas licencias válidas. 
Hubo en su momento un gobierno transitorio en Puntland, pero los barcos no llegaron a 
entrar allí. Teníamos conocimiento de algunas flotas asiáticas, conseguían unas 
autorizaciones a través de un representante que debía de tener allí algunos contactos con 
este gobierno transitorio, pero luego al parecer esas licencias no tenían tampoco muchas 
garantías. Entonces fue la UE la que ya, aparte de las prácticas que estaba llevando a 
cabo la flota, y que nadie tampoco quería pescar allí sin unas licencias que garantizaran 
nada, porque la piratería ya existía también a pesar de que no tenía la trascendencia que 
tiene hoy en día, ya había. Había incidentes. A mucha menor escala, pero los había. 

 

I: Bueno, os preguntaba esto porque me habían contado, gente también vinculada más o 
menos, que sí que se pescaba dentro de Somalia, pero siempre con licencias.  

P2: mmm (assenteix) 

I: siempre con licencias. 

P: Es que la norma general es que es así, de que cualquier barco que entra en cualquier 
ZEE o bien va bajo acuerdo comunitario o bien va bajo acuerdo privado. Aquí no va nadie 
digamos... 

I: No, no, no, evidentemente, por eso lo digo. Pero lo que había oído era eso, que ni se 
sabe muy bien a quien se pagaban y con intermediarios británicos de por medio, que es lo 
que te comentaba a ti. 

P2: Yo a ese nivel de detalle no lo conozco. 

P: Yo le comentaba el contacto directo de las empresas con los gobiernos 
correspondientes y que no interviene ningún intermediario británico ni nada por el estilo. 
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I: No, sólo si sabéis como se controlaban antes los recursos túnidos antes de la creación 
del IOTC.  

P: Hombre, antes tampoco, antes no existía comisión de gestionar aquello pero lo que sí, 
tampoco había la actividad pesquera exagerada en la zona, que llamara la atención. Yo 
creo que fue a raíz del incremento de la actividad cuando se constituye la IOTC. Antes, 
entiendo que era la propia FAO la que haría un seguimiento... 

P2: La FAO y luego hubo un organismo previo a la constitución del IOTC, como una 
comisión transitoria. En la que Julio estuvo trabajando. Pero si, me parece que FAO había 
hecho... Lo que pasa es que no había, ante la ausencia de flota industrial no había fuente 
de datos de... Habría flotas artesanales por toda la costa de Sri Lanka, Maldivas y demás, 
pero vamos, flotas artesanales. Si es que la flota no empezó a instalarse hasta principios 
de los 80. O algo así. La flota ya de cerqueros grandes.  

P: 84 fue la campaña exploratoria de cebo vivo.  

P2: Es que claro, estamos hablando de que es una pesquería muy nueva, muy reciente.  

I: ¿Y ha tomado pocas medidas, verdad? 

P: ¿Medidas de gestión? 

I: Sí. 

 

P2: Lo que pasa es que tampoco en el IOTC se ha presentado una circunstancia en la 
cual los recursos se haya estimado que estuvieran necesitados de una medida de gestión. 
Pero sin embargo, ya cuando, porque ha habido un periodo de capturas muy elevadas, 
entonces allí, a pesar de que las evaluaciones no indicaban claramente, pero si se tenía... 
o de manera precautoria, se tomó, hay una medida que hay un límite de capacidad 
establecido, se estableció cuál era la presencia de buques, por todas las partes, que son 
miembras (riuen) son miembros de IOTC, y entonces se estableció una limitación de 
capacidad, de manera que el número de flota no puede incrementarse con respecto a lo 
que... a 2006. Y luego a continuación pues ahora se ha tomado una medida con respecto 
al Yellowfin y al Rabil, que hay una época de veda, y luego aparte el gobierno británico 
unilateralmente a decidido cerrar todas las aguas de Chagos, que también tiene una zona 
de pesca bastante importante, durante el periodo este de diciembre, en principios o finales 
de año. Además que era una pesquería bastante sostenible. Pero bueno, han cerrado 
todo esto, también, entonces si que hay medidas. Lo que pasa es que es eso, hasta que 
en 2004, 2005, 2006 los niveles de captura han estado por debajo del nivel de rendimiento 
máximo sostenible y no ha habido tampoco... 

 

I: No, es que os preguntaba lo de las medidas de IOTC porque el otro leía que van a poner 
una veda temporal pues precisamente al lado de la costa de Somalia, creo que un mes no 
podrán pescar los palangres y otro los cerqueros.  
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P2: Si, esto es lo que comentábamos, que se aprobó en el 2008. 2009 perdón. 

I: Y que a partir del 2012 quieren instalar un sistema de TACs y quotas. 

P2: Aunque eso yo no sé muy bien si eso va a tener mucho sentido. El tema de TACs y 
quotas para especies... porque palangre lo que tiene es que está muy mal mostreado, no 
hay, no embarcan observadores... Nadie sabe exactamente lo qué ocurre a bordo de esos 
barcos. Y aparte que reportan la información casi a un año después de haber realizado la 
captura. Entonces establecer un TAC sobre el cual vas a saber un año después que ha 
superado la captura que tenías adjudicada, pues no sé. Esto tiene que ir acompañado de 
otro tipo de medidas. 

I: Pero es solo para los palangres, estos TACs?  

P: No, no. Imagino que esto tendría que aplicar para todas las flotas. Pero lo que dice 
pues es que al final tampoco es la mejor medida. Igual medidas de contención de 
esfuerzo, etc. pues son alternativas más idóneas que limitar las capturas.  

 

 

FLOTA PESQUERA (arts, 
conservació, evolució 
tecnològica, estat, 
condicionants) 

I: Y... ¿ Cuando empieza a pescar España en el Índico? 

P: En el año 84 aproximadamente, que es cuando tiene lugar una primera experiencia, 
con dos barcos de cebo vivo, uno de (no s'entén)  y otro de Cantabria...  el de (no 
s'entén) era el Mariñeira, si no me equivoco, era el era el barco de cebo, el patrón era un 
tal... Jose, ¿Jose Guerrido?, no me acuerdo, ¿conocidos, no?  Y bueno, me consta, y es 
así ¿no? Es a mediados de los 80 cuando se hace una primera campaña exploratoria y es 
a partir de entonces cuando hay un desplazamiento de la flota, pescando con red de 
cerco, y tal.  

I: congeladores... 

P: Si, mmm (assenteix) congeladores... 

I: Y en el Índico occidental, ¿no? 

P: En el Índico occidental... Bueno, aquella primera experiencia tubo lugar en Seychelles y 
aguas circundantes, ¿no? Bueno, previamente ya había habido una experiencia francesa. 
Francia tiene allí sus territorios de ultramar y ya había tenido una pequeña presencia, 
entonces pues sí, los inicios se centran en Seychelles, y luego a partir de ahí empezaron a 
un poco ascender su actividad. Pero de todas maneras, siempre han actuado en la parte 
occidental. En la parte de hacia Indonesia, India, etc. ha sido menos frecuentado.  

I: Y siempre atún, las campañas siempre han sido de atún? 

P: Si.  

I: Y en cerco. 

P: Bueno, sí, yo aquí te hablo de la flota vasca, bueno, la flota atunera, mayoritariamente 
los intereses, osea, cuando hablamos de la flota atunera española es mayoritariamente 
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vasca. Hay algo en Galicia, bueno... también hay armadores vascos que tienen su base, 
su puerto base en otras zonas del estado, y tal, pero bueno, es cierto que también hay 
otro tipo de flota, flota de pez espada, etc, pero que bueno, ¡eso ya se me escapa!  

I: Y eso es palangre. 

P: Palangre, sí.  

I: Y por qué, ¿por qué motivo se empieza a buscar el atún allí? Un augmento del 
consumo, sobreexplotación de otros caladeros... 

P: No, sobreexplotación no, son otras oportunidades. Al final, esto de poner todos los 
huevos en la misma cesta pues... se abrió una oportunidad allí y hubo una flota que al ver 
esta oportunidad se desplazó.  No había otro motor para hacer... Había una oportunidad y 
para allí fueron.  

ZONES PESCA (i anys) I:¿ Y sabes qué empresas pescaban en Somalia? 

P: Nombres de empresas... hombre, al final empresas... osea, como te decía antes, hay 
dos grupos en España, que son OPAGAC y ANABAC, y se puede decir que tanto un 
grupo como el otro han pescado en Somalia. Yo no te sabría decir empresas particulares, 
porque al final, a ver, estamos hablando de un recurso altamente migratorio, entonces 
pues bueno, todas las empresas, ¿no? De alguna manera, pues tratan de capturarlo, ¿no? 
Entonces lo persiguen y... lógicamente entiendo que Somalia al ser una zona de interés y 
en un momento o en otro habrán entrado la mayoría de las empresas. Con barcos en el 
océano Índico.  

SEGURETAT I 
PROTECCIÓ 

P: no me acuerdo con precisión de los años. Pero bueno, yo creo que 2006 o 2007, 
bastante de lo que es la Operación Atalanta, hay una preocupación pues muy grande, 
¿no? Por parte de la flota. Entonces el primer movimiento que, cuando se empieza a 
hablar de esto, fue una iniciativa que se presentó al Congreso de los Diputados, no sé en 
qué año fue, en el 2006 o no sé cuando sería. Eso vino derivado de encuentros que 
bueno, que las flotas mantuvieron, ¿no? Con representantes políticos aquí y allá, 
gobiernos aquí y allá. Nosotros, yo estaba en el gobierno vasco, nosotros evidentemente 
estuvimos con la flota y al final pues también presentamos la iniciativa al Congreso y me 
acuerdo que me miraban como miran las ovejas al tren, pues igual, pues fue motivo hasta 
de mofa, pero bueno, la gente no conocía este tema, y... hubo una serie de iniciativas para 
conseguir cierta protección para la flota, no prosperaron y fue a los pocos meses, no me 
acuerdo del año, pero fue a los pocos meses que tubo lugar el primer secuestro que tubo 
cierta, bastante repercusión... 

 

P2: Ya basado en eso, y demás, ya vista cual era la situación, que aparte de esto hubo 
secuestros a barcos que no eran de pesca. Ya basado en esto ya los franceses tomaron la 
determinación de, de... embarcar a los militares a bordo y nosotros a la estela de esta 
decisión, empezamos a reclamar una medida similar. Pues bueno, los argumentos como 
ya sabes del gobierno pues eran que la legalidad española no lo permitía, y... demás. Y 
luego pues hubo una, osea se llevó al Parlamento una... 

(parlen a la vegada) 

P: Yo me acuerdo que la gente que estaba allí decían “ui, y estos de qué van, piratas de 
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qué...” Y a los pocos meses fue lo del secuestro del Playa de Bakio.  

P2: Pues sí, en esas fechas, yo creo que a partir de... No a partir del Playa de Bakio, sino 
en el momento en qué los franceses anunciaron que ellos iban a tomar este tipo de 
medidas.  

I: Pero el gobierno español no aceptó... y lo que se ha hecho ha sido... por un lado la 
Operación Atalanta... 

P2: Si bueno, España quería hacer algo... lo que pasa es que tu tienes... yo te puedo 
contar lo que ha ocurrido en la verdad y te puedo contar lo que es la opinión del sector al 
respecto. Atalanta sí, lo lanzó España, pero como que España tenía necesidad de hacer 
algo, porque estaban ocurriendo cosas, y por un lado se estaban negando a tomar 
iniciativas como las que estaban tomando los franceses, así que fue España... también 
respaldada por Francia, osea, Francia también participó de esta iniciativa, de lanzar la 
Operación Atalanta. También luego a continuación de lo que fue la reunión del IOTC de 
aquél año, ¿no? En la cual pues hubo una declaración, y hubo una resolución de las 
Naciones Unidas. Y basada en esta resolución se creó la Operación Atalanta, se creó en 
este proceso.  

I: Lo que también se ha dicho de la Operación Atalanta es que ha tenido más en cuenta 
los buques de carga y los buques de alimentos... 

P2: Bajo nuestro punto de vista Atalanta se ha vendido para paliar la piratería pero que no 
está adaptado a las necesidades y a la realidad de la flota de pesca. Porque date cuenta 
que el 75 o el 80 % de los efectivos de la Operación Atalanta están concentrados en lo 
que es el Golfo de Adén, que es dónde se concentra el grueso de la marina mercante, los 
petroleros y todo eso, y luego hay un número de efectivos que están distribuidos en la 
cuenca de Somalia, que es una área enorme. Que es como varias veces las islas 
Británicas. Entonces claro, tres barcos para una zona como la cuenca de Somalia, frente a 
doce barcos que están metidos en el Golfo de Adén, en el Canal de Suez, pues es una 
medida... 

P: Deja claro el interés, ¿no?  

P2: Claro, el interés es el interés económico, muy fuerte, de la Maersk, y todas estas, 
¿no? 

 

P2:Consideramos que con un despliegue de medios mucho más reducido, y con una, con 
un enfoque un poco en la línea de lo que nosotros hemos venido demandando, que es lo 
que los franceses han hecho, se hubieran conseguido resultados más... 

P: Más efectivos, y con mucho menos coste.  

I: Porque... ¿y el hecho de llevar seguridad privada a bordo? ¿Esto es efectivo? 

P2: El hecho de llevar seguridad privada tiene varios pros y varios contras. Por lo menos 
tu te sientes seguro en el caso que te vayan a atacar, pero te complica mucho más las 
operaciones de pesca, porqué... hay unos protocolos de seguridad, e... muchas veces la 
gente que está a bordo deciden si te puedes acercar a un sitio o no... Y al fin y al cabo eso 
no evita el hecho de que los piratas sigan ahí presentes. Tu llegas a una zona de pesca, 
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empiezas a pescar, pero enseguida aparecen los piratas. Puedes repeler un ataque pero 
te tienes que marchar de la zona de pesca de todas maneras. Mientras que en 
condiciones normales tu llegas a tu zona de pesca, pescas allí hasta que llenas o decides 
marcharte a otro sitio. Ahora mismo simplemente que en el momento en que los piratas 
tienen noción de que la flota se agrupa en una zona porqué hay trabajo allá que van. 
Entonces las operaciones están muy complicadas... En el caso de los franceses tienen 
que trabajar en binomios. Y es también una cosa que complica mucho la vida. Porqué 
fijate. Dos barcos que están haciéndose la competencia el uno al otro que tengan que ir 
pescando juntos. Entonces por lo visto van pescando alternativamente. Unas veces larga 
uno y el otro se queda así y otras le queda al otro y el otro se queda así. Y dicen: “es que 
joé, la largada que habéis hecho vosotros habéis sacado tantas toneladas, y esta que nos 
ha tocado a nosotros ha sido una castaña”. Entonces sí, la seguridad privada, es un... no 
es la solución al problema. Pero es que ahora mismo es imprescindible, para, para operar 
en el Índico. Ya no te estoy hablando para pescar. Pero para estar allí... Claro,a los barcos 
les está suponiendo unas pérdidas increíbles. Porque aparte que las operaciones de 
pesca no pueden tener lugar de manera normal, y luego el sobrecoste que tiene toda la 
logística de esto.  

 

TONYINA 
(comercialització, 
tractament, demanda...) 

I: ¿Y estos tres son los de las conservas, verdad? 

P: Exacto. Bueno, atún blanco también es de conserva, pero vamos, de la flota que 
estamos hablando no pesca para nada atún blanco. Sólo estos tres. 

POLÍTICA I: Y yo lo que si que sé es que todo esto fue hasta el 2006. Hasta el 2006 se hacían 
acuerdos, licencias, se entraba a pescar en Somalia y sin ningun problema. Bueno, 
supongo que algun problema habría. Pero a partir del 2006 desde el Gobierno de 
Zapatero de prohíbe pescar dentro de Somalia, dentro de las 200 millas.  

P: Sí, pero debido a... a eso, a la inseguridad. Ya no existe el estado de Somalia, existe 
un... no sé como se dice... 

P: Pues eso, que... sé que había contactos de empresas con ese gobierno y sé que había 
posibilidad de... pero bueno eso era un gobierno que estaba en la situación que estaba. 
Pero sí. En ese momento la situación fue así. Hubo una prohibición de entrar en la zona 
de Somalia pero debido a problemas de seguridad. Porque interlocutores había, con el 
poder que bueno, que podían tener, posibilidad había, pero bueno, se tomó aquella 
decisión, sí. 

 

P: Si, si, habia habido algun susto ya, pero el secuestro... fue entonces, por esto que hubo 
sustos y de ahí que salió esta iniciativa, y incluso antes de los primeros sustos. ¿E? 
Entonces si Playa de Bakio fue el 2008 estas iniciativas parlamentarias fueron el 2007. 

 

P: Pues fue en el 2007 que hubo la primera iniciativa parlamentaria que la impulsó en el 
PNV en el Congreso... 

 

P2: Aunque demandas sin un proceso legal ya había habido, porque los franceses 
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estaban tomando sus propias medidas, entonces nosotros claro, reclamábamos algo 
equiparable. Osea, en el momento en el que fue secuestrado el Playa de Bakio y... 

 

ENT REV ISTA  A NFA CO  

Investigación sobre la pesca española de atún en el Océano Índico. (Centrada principalmente en el caso de la 

pesca de atún para conservas, y la flota atunera congeladora). 

La industria de la extracción y la industria conservera están, obviamente, muy relacionadas. Aún así, no son 
absolutamente dependientes. La industria de la extracción, por tanto... 

• ¿SIRVE SÓLO PARA CUBRIR LA DEMANDA DEL MERCADO ESPAÑOL, O TAMBIÉN PARA LA EXPORTACIÓN?  

 

La flota española, en aguas propias e internacionales, no cubre la demanda interna por lo que también se importa atún. 
Pero parte de lo que se produce en España también se exporta.  

En 2009 la producción española de conservas de atún fue de 220.037 TM, atún blanco 13.733 TM, y atún con vegetales 
3.277 TM.  

  

• ¿SE EXPORTA DIRECTAMENTE CONGELADO, O ENLATADO? ¿EN QUÉ PROPORCIONES (%, APROXIMADAMENTE) SE 

EXPORTA CONGELADO Y EN QUÉ PROPORCIONES SE EXPORTA YA ENLATADO? 

En 2009 la exportación de conservas de atún fue de 76.381 TM y la de lomos de atún congelados de 3.576 TM, 
principalmente a: 

• conservas: Italia, Francia, Portugal, Reino Unido… 

• lomos: Portugal sobre todo. 

 

• DEL ATÚN QUE EMPLEA LA INDUSTRIA CONSERVERA ESPAÑOLA, ¿QUÉ CANTIDAD PROVIENE, APROXIMADAMENTE, DE 

OTROS PAÍSES? Y DENTRO DE ESTO, ME PODRÍA INDICAR QUÉ PROPORCIÓN VENDRÍA DE... 

El atún que España emplea para la elaboración de sus conservas de atún proviene en un 50% de mercados externos y 
el otro 50% es ofrecido por la propia España. 

◦ aguas internacionales 
◦ acuerdos pesqueros con terceros países gestionados por la Unión Europea 
◦ Empresas mixtas 
◦ Acuerdos privados entre empresas españolas y otros países 

 

• LA INDUSTRIA CONSERVERA ESPAÑOLA, ¿IMPORTA ATÚN DE OTROS PAÍSES? ¿O SÓLO EMPLEA EL ATÚN PESCADO 

POR LA FLOTA ESPAÑOLA? 
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En 2009 la importación de conservas de atún fue de 29.017 TM y la de lomos de atún congelados de 68.941 TM. Los 
principales países de donde importamos son: 

� lomos: sobre todo Ecuador y El Salvador. A más distancia: Tailandia, Islas Mauricio, China… 

� conservas de atún: sobre todo Ecuador. A más distancia: Islas Mauricio, Kenia, Guatemala… 

(Las principales conserveras españolas tienen plantas atuneras en Ecuador, El Salvador y Guatemala, por eso 
destacan las cifras de esos países) 
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L. CARTA D 'ANABAC  I  OPAGAC  AL PRESIDENT JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ 

ZAPATERO  
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