
Un pescador vilanoví de 
socarrel, Xavier Calvet Roig, 
i una arquitecta vilanovi-
na desocupada, Eli Zumel, 
s’han aliat per impulsar la 
que diuen que és la primera 
peixateria de Vilanova amb 
producte de Km 0. El peix 
arriba cada tarda acabat de 
pescar per la barca d’arros-
segament Calvet Tercer, de 
la que és patró Xavier Calvet, 
després de donar compte a la 
llotja de la Confraria de Pes-
cadors deVilavova, però sen-
se passar per la subhasta.  Al 
número 3 de la plaça d’Enric 
C. Ricart hi venen lluç, rap, 
pops, maires, molls, cargols 
de punxa... El 90% del peix 
que venen ha estat pescat 
per la Calvet Tercer. Ara a 
l’estiu també ofereixen sí-
pia i calamar comprats a la 
llotja vilanovina, així com 
escamarlans i gambes ver-
melles vilanovines. Fins i 
tot els musclos que oferei-
xen procedeixen d’alevins 

productes de proximitat (Km 
0) de l’associació Slow Food i 
han fet ja els primers passos 
per fer-se socis d’aquesta en-
titat ecogastronòmica. 

L a setmana del 20 al 23 
de juny, les captures 
diàries han estat les 

següents: dilluns 9.472 qui-
los; 11.059  dimarts; 15.142 
dimecres i 6.809 dijous,  fent 
un total setmanal de 42.482  
quilos. Les espècies amb 
major nombre de captures 
han estat: seitò 17.664; ba-
cora 2.774; lluç 2.643; maire 
2.107; gamba 1.524; sípia 
1.073 i escamarlà 1.066. 
Cal destacar que si fa unes  
setmanes comentàvem les 
poques captures de sardina, 
aquesta la cosa va ser molt  
pitjor doncs ni un sol quilo 
ha estat capturat per les em-
barcacions d’encerclament. 
Novament el palangrer Port 
de Vilanova fa una bona des-
carrega de bacores després de 
diversos dies pescant prop de 
de les Illes Balears.

Xavier Calvet, de 49 anys 
i amb una experiència com 
a pescador artesà de més de 
30, ja feia anys que lluitava 
per intentar aconseguir una 

del Garraf.
Venen el peix i marisc a 

preu de mercat amb la ga-
rantia de la frescor i l’origen. 
Comparteixen la filosofia de 

millor valorització econò-
mica per a les captures dels 
pescadors vilanovins. Final-
ment, cansat de no veure-hi 
sortida, ha decidit aventu-
rar-se en solitari. L’arqui-
tecta Eli Zumel ha dissenyat 
la peixateria amb la idea de 
crear una botiga amb un 
aire diferent. Es mostra 
especialment complaguda 
amb comentaris que han 
rebut de clients afirmant 
que la seva peixateria fa 
olor a mar. Han anunciat 
que  aprofitaran les xarxes 
socials per explicar les seves 
captures diàries, així com les 
seves ofertes.

Defensen el peix de pro-
ximitat i afirmen que a la 
seva peixateria no es poden 
trobar peixos com la tilàpia, 
la perca del Nil o la panga. 
Afegeixen que ajudem no 
només a la supervivència 
del sector pesquer, sinó 
també a la nostra cultura 
i tradició, lligades als nos-
tres hàbits alimentaris. 
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