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Els pescadors treuen ferro a la
inspecció d'un vaixell de l'Armada
El president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors de Girona i patró major de
Roses, Antoni Abad, ha minimitzat el rebombori creat després de la inspecció d'un vaixell de
l'Armada a un pesquer de Roses
(http://www.naciodigital.cat/noticia/48193/vaixell/espanyol/aborda/pesquers/roses/no/dur/bandera/
espanyola) al quan va demanar que hissés la bandera espanyola. "Un o dos cops l'any aquest
vaixell fa inspeccions, és una cosa quotidiana i rutinària. No entenc per què s'ha creat aquest
rebombori", ha assegurat Abad. El màxim representant de la Federació a Girona ha ressaltat que
"cal treure ferro" a l'assumpte i ha assegurat que el vaixell depèn de la Secretaria General de
Pesca.
"La inspecció i la demanda d'hissar la bandera és una cosa rutinària i quotidiana que no cal donar-li
més importància", ha assegurat Abad. Segons el president de la Federació Catalana de Confraries
de Pescadors de Girona ha ressaltat que la inspecció es va dur a terme la matinada de divendres
al pesquer 'Medan'.
"El vaixell de l'Armada està renovat per fer tasques d'inspecció i depèn de la Secretaria General de
Pesca, dos inspectors normalment s'apropen al vaixell en qüestió, demanen pujar a bord, i miren
que els fils, les malles i els peixos estiguin sota la normativa", ha explicat el màxim representant
de la Federació a les comarques gironines.
"Suposo que aquest incident s'ha tret de context a causa de les circumstàncies que viu actualment
el territori català i la sensibilitat que hi ha sobre aquests temes", ha destacat Abad. No obstant això,
el patró major ha volgut ressaltat que es tracta d'inspeccions rutinàries i quotidianes. Segons Abad,
els pesquers no acostumen a penjar les banderes espanyoles perquè es fan malbé i es
trenquen. "Això ens passa cada dos per tres, és la nostra feina, s'ha de treure importància a aquest
incident", ha apuntat.
Abad ha ressaltat que el vaixell de l'Armada realitza tasques d'inspecció des de la frontera amb
França fins al sud de la costa espanyola i que el cap del vaixell "només va recordar al patró que
havia d'hissar la bandera". "Mentre el cap ho deia per la ràdio el patró del vaixell ja estava pujant la
bandera, no hi ha res més que això", ha conclòs Abad.
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