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Os impulsores do deseño do arrastreiro do futuro están
convencidos de que ARALfutur é un proxecto do que non só vai
beneficiarse o sector pesqueiro. A xuízo do conselleiro delegado
de Chymar, Javier Touza, «isto pode volver situar a Vigo á
vangarda mundial na construción de buques de pesca». Quere
ser tamén unha mensaxe para Bruxelas no sentido de que se
fixeron os despezamentos que había que facer, a frota xa está
dimensionada e agora o que toca é renovala. Nada que non
estean a facer, e con axudas públicas, competidores como
Xapón, Estados Unidos ou China . «A UE ten que decidir se
quere seguir tendo unha posición no concerto mundial en
materia pesqueira ou non», afirma.

Os números, teimudos, demostran que a frota española pasou
de sumar o 3 % das capturas mundiais nos anos 50 a menos do
1 %. China fixo o camiño inverso, e de 800.000 quilos pasou a
16 millóns de toneladas.

Os armadores entenden que hai que aproveitar o coñecemento
que teñen as empresas galegas na xestión dos buques e as
pesqueiras.
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