
nL’home s’ha adaptat a les característiques
biològiques de les espècies marines desen-
volupant enginys de pesca cada vegada més
sofisticats i especialitzats. 

La Mediterrània és una de les zones del
món on l’evolució de la pesca ha estat més
ben documentada. Tot i que és una mar poc
productiva, més apropiada per a turistes
que per a pescadors a causa de la pobresa
de les seues aigües, els seus recursos han si-
gut fonamentals per al desenvolupament

de les successives civilitzacions que l’han
poblada. Els seus pobladors han explotat la
gran diversitat de recursos amb tècniques
molt variades que han evolucionat al  ma-
teix temps que deixaven la seua marca en
la cultura i el llenguatge. El que actualment
som les poblacions de les ribes de la Medi-
terrània no s’entén sense la influència de la
pesca i els pescadors. 

L’alta demanda de productes pesquers

ha comportat que explotem els recur-
sos amb massa intensitat, i amb això
comprometem la seua sostenibilitat.
Els nous reptes que tenim passen per
assegurar una gestió de les pesque-
ries enfocada al llarg termini per a
mantenir els ecosistemes i els serveis
que ens proporcionen. 

Però la pesca, a més d’una indús-
tria i una font d’aliments, és també un
atractiu turístic que està començant
a ser valorat, i en diferents indrets de
la Mediterrània s’estan desenvolu-
pant diverses iniciatives per a aprofi-
tar millor aquest potencial.

nÉs realment la Mediterrània una mar
més per a turistes que per a pescadors?
El seu color blau intens, tan caracterís-
tic, sembla indicar-ho, en contrast amb
el to verdós –per la major presència de
pigment fotosintètic– d’altres mars amb
aigües notablement més productives.
No obstant això, la Mediterrània ha si-
gut, dels dels inicis dels temps, una im-
portantíssima font d’aliment i recursos
per als habitants de les seues ribes, tal
com la documentació històrica demos-
tra.

Un grup de destacats especialistes de
diverses universitats, centres d’investi-
gació i altres institucions ofereixen en
aquest llibre una descripció, divulgativa
però rigurosa alhora, de la situació ac-
tual de la pesca a la Mediterrània. El lec-
tor no especialitzat hi trobarà una apro-
ximació a una realitat tradicional, la
pesca, sovint de caràcter industrial,
però encara, en molts casos, artesanal,
des d’una perspectiva científica ben
àmplia. El recorregut que ofereix el lli-
bre per aspectes tan diversos com la
biologia, la tradició lingüística i cultural,
l’organització empresarial, el punt de
vista dels pescadors, la sostenibilitat i la
gestió de les poblacions, així com el pa-
per dels consumidors, de l’aqüicultura
i el turisme pesquer, l’ajudaran a fer-se
una idea molt concreta de l’actual estat
de la qüestió.
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DESCRIPCIÓ

nL’eficàcia dels esculls artificials en ter-
mes d’afavorir l’augment de biomassa
en el sistema marí i, en conseqüència,
de les captures depén de diversos fac-
tors, principalment els relacionats amb
l’ecologia de les espècies i la gestió que
es faça dels recursos pesquers. D’aques-
ta manera, es podrà aconseguir produc-
ció de biomassa en espècies sedentàries

residents que facen un aprofitament
dels recursos que ofereix l’escull artifi-
cial, més que no en espècies molt mòbils
que usen l’escull de manera ocasional. 

Per altra banda, si no es pescara a l’es-
cull artificial, la possibilitat d’aconseguir
un increment de producció en l’ecosis-
tema marí seria major. Hom parla de
producció quan l’escull artificial afavo-

reix l’increment de biomassa en l’eco-
sistema com a conseqüència de l’incre-
ment de capacitat de càrrega del medi
en oferir substrat nou per a ocupar, la ge-
neració de més recursos tròfics i l’apor-
tació de refugi i d’espai per a viure. S’han
trobat exemples d’augment de produc-
ció en espècies bentòniques, crustacis
decàpodes i cefalòpodes.

Els recursos marins han sigut 
clau en l’evolució humana
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corresponent: Joandomènec Ros
(IEC), Montse Demestre (ICM-CSIC),
Jordi Lleonart (ICM-CSIC), Francesc-
X. Llorca (UA), Ramon Franquesa
(UB), Juan Luis Alegret (UdG), José
Ignacio Llorca (Federació de Confra-
ries de Pescadors d’Alacant), José
María Bellido (IEO), Miquel Simón
(GV), Pilar Hernández (FAO-COPE-
MED), Just Bayle (UA),Aitor Forcada
(UA), Carlos Montero (MSC), Pablo
Sánchez Jerez (UA) i Paco Gràcia Te-
rol (Feel & Trip).

Introducció 

L’encesa, segons Sáñez i Reguard.

 14×20 cm  128 pàgines 
PVP: 12 € De venda en llibreries
i en el web Publicacions.ua.es

FITXA DEL LLIBRE

CO
B
ER
TA
 D
EL
 L
LI
B
R
E

La pesca a la
Mediterrània

Per Josep Lluís Sánchez Lizaso

UN FRAGMENT, per Just T. Bayle Sempere



nEl sector pesquer està realment preocupat
davant d’un futur incert i sotmés a normatives
que, a parer nostre, defugen la lògica i el sentit
comú. 

Considerem erronis certs plantejaments o
mesures adoptats, deguts, sens dubte, a un
error de concepte. No dubtem de la necessitat

i eficàcia de les campanyes publicitàries que
insisteixen en la protecció per als alevins, ni de
la legislació creada amb aquest objectiu, però
considerem que és igualment necessari prote-
gir les mares durant el període de fresa i el de-
senvolupament inicial de les cries, ja que això
afavoriria el creixement de l’estoc pesquer. 

Per a fer-ho és prioritari consultar els matei-
xos pescadors –ningú coneix la mar com ells–
i disposar de l’assessorament de biòlegs marins
que emeten informes i que se’n seguisquen les
recomanacions. Tots aquests criteris consen-
suats afavoriran la creació de vedes espacio-
temporals que serviran per a protegir les dife-
rents espècies durant l’època de reproducció i
contribuiran a una pesca sostenible. 

Pel que fa a la reducció de l’esforç pesquer
que exigeixen les autoritats europees, som par-
tidaris d’aconseguir aquesta reducció, però per
a reeixir-hi caldria tindre en compte mesures
com les esmentades vedes espaciotemporals i
les característiques d’ubicació geogràfica de
cada port. Actualment, des del moment en què
una barca solta les amarres al port ja es consi-
dera que exerceix l’activitat pesquera, encara
que hi ha embarcacions que han de navegar
durant més de quatre hores per a arribar al ca-
lador i calar l’art de pesca, moment en el qual
comença realment l’activitat i des del qual
s’hauria de comptabilitzar l’esforç pesquer.
Quan acaba la jornada i després de llevar l’art,
ha de tornar a port, i li cal el mateix temps per

a desfer camí.
Tot el col·lectiu de pescadors que tinc l’ho-

nor de representar estem plenament conscien-
ciats de la necessitat d’aconseguir una pesca
sostenible al Mediterrani i que les nostres cap-
tures tinguen un preu raonable, i en aquest sen-
tit apostem per una correcta comercialització
que ens permeta obtenir la mateixa rendibilitat
econòmica, sense haver de dur a port grans
quantitats de peix. 

Insistim que som els més interessats a pre-
servar i protegir la fauna marina, sense esgotar
els recursos i amb la màxima prioritat de con-
servar la tradició pesquera artesanal i garantir
un futur digne a les generacions de nous pes-
cadors que vulguen continuar mantenint-la.
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El futur de la pesca
d’arrossegament 
al Mediterrani

Les poblacions de tonyina s'han recuperat.

Els turistes poden conviure amb els pescadors.

On comprar-lo? En llibreries i en el web https://Publicacions.ua.es

el dimarts 12 de febrer, Jesuïtes valencians, per Francesc-Joan Monjo i Dalmau (ed.)

ENTREVISTA 

Josep Lluís Sánchez Lizaso és catedràtic de
la Universitat d’Alacant i secretari del de-
partament de Ciències del Mar i Biologia
Aplicada, director del màster en Gestió
Pesquera Sostenible i president del Fòrum
Científic per a la Pesca Espanyola a la Me-
diterrània.
PPer què la Universitat d’Alacant publica
un llibre de pesca? 
REn la UA s’ha fet recerca sobre la gestió del
recursos marins des de fa molt anys, com tota
la relacionada amb reserves marines i esculls
artificials. Però a més de ser una de les línies
de recerca destacades de la Universitat, ac-
tualment som referència europea en la for-
mació d’especialistes en gestió pesquera. A
diferència del que passa a Amèrica, Àsia o
fins i tot a Àfrica, on moltes universitats tenen
estudis de pesca, a Europa no sol ser així. La
UA va apostar fa quasi deu anys per aquesta
línia quan va establir el màster en Gestió Pes-
quera Sostenible, que ens ha situat en una
posició capdavantera a Europa.
PQuin és l’objectiu central del llibre?
R Presentar la pesca a la Mediterrània des
de diferents punts de vista. La pesca no sols
és una activitat econòmica que actua sobre
uns recursos naturals autorenovables, també
forma part de la nostra història i la nostra cul-
tura. El llibre presenta les perspectives dels
pescadors, els gestors, els científics i les ONG.
També intenta aclarir com s’estudien i es re-
gulen les pesqueries i planteja algunes noves
aproximacions per a la seua gestió.
PPenseu que la publicació del llibre ha tin-
gut o pot tindre algun efecte positiu?
REl llibre està servint per a donar a conèixer
el que fem en la UA tant en recerca com en
formació pesquera en alguns ambients que
no ens coneixien. Per altra banda, ha servit
d’excusa per a obrir el debat sobre els reptes
que tenim en la pesca a la Mediterrània en
diferents poblacions on s’ha presentat el lli-
bre. Esperem també que aporte aspectes po-
sitius als lectors que no són professionals del
sector. 
P Per què us vau animar a fer un llibre de

divulgació?
R La universitat  ha de fer esforços per a
transferir el seu coneixement cap a la socie-
tat, i tots els llibres de la col·lecció l’Ordit van
en aquesta direcció. És part de la responsa-
bilitat que tenim davant la societat.
PLa mar Mediterrània té futur?
R La mar Mediterrània té problemes, un
d’ells es la sobreexplotació dels recursos,
però també tenim contaminació i altres pro-
blemàtiques. La globalització i el canvi cli-
màtic estan portant a la Mediterrània espè-
cies invasores que posen en perill espècies
autòctones i alteren els equilibris entre espè-

cies. A pesar de tot, la Mediterrània té futur.
Les poblacions es poden recuperar, com aca-
bem de fer amb la tonyina, que fa uns anys
estava en molt mal estat. Sabem millor que
mai com solucionar els problemes i cal tre-
ballar per a aplicar les solucions.
PQuines mesures es podrien prendre per
a protegir la biodiversitat i l’abundància de
peixos en la nostra mar i evitar la sobrepes-
ca?
R La situació actual dels recursos pesquers
a la Mediterrània es deu, principalment, a la
manca de col·laboració entre pescadors i
científics. Quan científics i pescadors, amb
el suport de l’administració, hem treballat
junts, les poblacions han millorat i s’ha recu-
perat la rendibilitat del sector. En tenim bons
exemples a la Mediterrània. Ara està discu-
tint-se com canviar el model de gestió de la
pesca a la Mediterrània incorporant la infor-
mació científica. Si ho fem, podrem evitar
que continue reduint-se la flota. No es tracta
de deixar de pescar, sinó de pescar millor.
PSón compatibles la pesca i el turisme?
R No sols són compatibles, sinó que són
complementaris. D’una banda, el turisme
augmenta la demanda de productes pes-
quers, cosa que fa que els preus milloren i es
puga mantenir la rendibilitat del sector, mal-
grat que les captures no siguen altes. D’una
altra, moltes poblacions costaneres de la Me-
diterrània no serien el mateix si no tingueren
el seu port pesquer i tot el que va associat a
ell. Malgrat que no està encara prou valorat,
el món de la pesca contribueix a atraure tu-
ristes molt més enllà de la seua contribució
gastronòmica. Iniciatives com la pesca-tu-
risme posen en valor aquesta contribució.
PEn què esteu treballant, ara?
R Acabem de presentar un informe al Par-
lament Europeu sobre la reforma de la polí-
tica comuna de pesca a la Mediterrània que
ha tingut una molt bona acollida. A més, es-
tem rellançant el Fòrum Científic per a la Pes-
ca Espanyola a la Mediterrània com a espai
de trobada i debat sobre els reptes que tenim
i com els podem fer front. 

Josep Lluís Sánchez Lizaso.

«A pesar de tot, 
la Mediterrània té futur»

«La UA som referència europea en la
formació d’especialistes en gestió pesquera»

JoseP lluís sÁncHeZ liZaso eDitor

F. SÁNCHEZ VILLAREJO

P. GRÀCIA

UN FRAGMENT, per José Ignacio Llorca Ramis, Federació de Confraries de Pescadors d’Alacant

nLa reserva marina de Tabarca no és un
cas aïllat. Tabarca ha servit de model per
a altres zones protegides tant a l’estat es-
panyol com a altres països arreu del
món, i moltes d’aquestes reserves, com
la del cap de Pals i illes Formigues, la de
les illes Columbretes, la de Cabrera o la
de les illes Medes, entre altres, també
han demostrat que serveixen per a mi-
llorar la quantitat i qualitat de les captu-
res de les flotes que pesquen al seu vol-
tant. Tot això ha fet que fins a l’any 2016
s’hagen creat un total de 25 àrees mari-
nes protegides d’interés pesquer al lito-
ral espanyol, que augmenten fins a un
total de 121 si considerem tot el Medite-
rrani.

Malgrat tot, encara ens cal crear més
reserves i que vagen dirigides a un nom-
bre més elevat d’espècies. De fet, algunes
estimacions indiquen que hauríem
d’arribar fins a un 30 % de tots els  hàbi-
tats marins tancats a la pesca. Fins ara,
les reserves s’han enfocat principalment
cap a zones rocoses costaneres on enca-
ra no arribem a aquest mínim de super-
fície protegida.

TABARCA


