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1. Resum 

Els pescadors artesanals de Cadaqués, El Port de la Selva i Roses s’han implicat activament en 

aquest projecte de recollida de dades, que pretén recollir informació de les captures 

d’espècies comercials, i no comercials, del Cap de Creus generades per la pesca artesanal i, 

alhora, empoderar als mateixos pescadors, que són partícips d’un estudi científic i de la futura 

cogestió que se'n derivi. Així, han estat ells qui, en col·laboració amb biòlegs i científics 

especialitzats, han sigut els responsables de recollir tota la informació i anar omplint, a cada 

jornada de pesca, les fitxes de registre de dades.  

En aquest sentit, els objectius de mostreig del present projecte s’han complert amb èxit, i els 

pescadors han aportat un total de 49 fitxes des del mes de maig, tot  i que segueixen recollint 

dades i omplint les fitxes corresponents del mes d’octubre. Actualment, s’està duent a terme 

l’anàlisi de dades de tot el volum de fitxes recollides, i un cop s’hagin incorporat les dades del 

mes de setembre i octubre, es podrà realitzar l’informe final, que es farà públic i inclourà un 

anàlisi conjunt de totes les dades proporcionades per tots els pescadors participants al llarg de 

tot el projecte. 

 

2. Introducció 

En els darrers anys l’estudi i la gestió de la pesca artesanal ha passat de tenir un lloc 

inapreciable dins les estratègies de gestió locals, nacionals i internacionals (fins ara l’atenció es 

centrava a la pesca industrial com ara arrossegament i encerclament) a tenir cada cop un 

paper més cabdal arreu. Així internacionalment cada cop es té més en consideració l’estudi i la 

gestió de la pesca artesanal, tal i com mostra la recent iniciativa de la FAO en l’elaboració 

d’una guia adreçada a diferents administracions per a garantir la sostenibilitat de la pesca 

artesanal (International Guidelines on Securing Sustainable Small-Scale Fisheries o SSF 

Guidelines; veure http://www.fao.org/3/a-i4356s/index.html). Així mateix, a moltes reserves 

marines d’arreu del món (per exemple Port Cros a França) s’ha implementat un seguiment 

periòdic de la pesca artesanal que complementa els seguiments amb censos visuals de peixos. 

Totes aquestes activitats internacionals a l’entorn de la pesca artesanal demostren la creixent 

importància mundial que té l’estudi i seguiment d’aquesta activitat. El seguiment de la pesca 

artesanal al Cap de Creus  i Golf de Roses s’emmarca dins la creixent acceptació de la pesca 

artesanal a les reserves marines de la Mediterrània i d’arreu del món com a activitat 

sostenible. Amb tot, aquesta pesca no està exempta d’impactes ecològics, per la qual cosa cal 

ser estudiada periòdicament ja què juntament amb la pesca recreativa, la pesca artesanal és 

l’activitat amb més capacitat extractiva de recursos marins a les reserves marines. 

La pesca costanera, sigui artesanal (comercial) com recreativa, ha de ser objecte de seguiment 

segons s’assenyala en diferents documents europeus, com per exemple els informes del STECF 

i la nova Directiva Europea “Marine Strategy” (Estratègia Marina). 

En aquest projecte es va proposar un "auto-mostreig"  (“self-sampling” en anglès), seguint la 

idea i metodologia emprada per la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona 

a Cap de Creus des del 2003, en què els pescadors aporten ells mateixos les dades de les 

captures sota la supervisió periòdica dels biòlegs. Aquest tipus de mostrejos, que s’han portat 

a terme en altres llocs del món com Noruega, proporcionen dades anuals sobre les captures, 

són una eina bàsica per després poder realitzar anàlisis de l'estat dels recursos pesquers i dels 
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efectes de la pesca per poder així establir plans de gestió o proposar mesures tècniques en 

relació als arts de pesca. Alhora, també, serveixen per empoderar als pescadors, que són 

partícips dels  estudis i de la futura cogestió que se'n derivi, de manera que incentivarà la seva 

implicació en l’aplicació de mesures per la conservació del medi marí. 

3. Objectius 

Els objectius científics d’aquest projecte s’han basat un primer objectiu general de realització 

d’un mostreig de les captures de la pesca artesanal a la zona del cap de Creus i golf de Roses, i 

on les dades han estat recollides directament pels pescadors artesanals de la zona del cap de 

Creus. La intenció, a més de la recollida d’informació, ha estat implicar als mateixos pescadors 

en un projecte científic on les dades serviran per a futurs plans de gestió, de manera que 

s’estan implicant de forma directa en la gestió i conservació d’aquests espais, empoderant-los i 

fomentant la seva participació. 

Aquest objectiu general de recollida de dades, i d’implicació i empoderament dels pescadors 

s’ha aconseguit amb gran èxit i s’han complert amb escreix totes les expectatives plantejades. 

A nivell científic, els objectius específics són els següents: 

a) Estudiar l’impacte dels diferents arts de pesca artesanal sobre els recursos marins de  dins i 

fora el Parc Natural de Cap de Creus i del Golf de Roses: avaluació de les espècies capturades, 

de les biomasses extretes (rendiments), de l’estructura demogràfica de les poblacions 

explotades, dels caladors (en relació al tipus d’hàbitat) i de l’estacionalitat dels rendiments.   

b) Aportar dades sobre l’estat actual  de totes les espècies d’interès pesquer a la zona d’estudi 

(diferents hàbitats, estacions i profunditats, bentòniques i pelàgiques, hàbits diürns i 

nocturns), especialment de les espècies vulnerables i/o protegides pels convenis internacionals 

de protecció de la fauna. Els rendiments pesquers proporcionen indicadors de l’evolució de la 

biomassa d’aquestes espècies, al llarg dels mesos i anys, els quals ampliaran i complementaran 

els resultats dels seguiments subaquàtics efectuats per altres institucions. 

c)Posar èmfasi en comparar les captures efectuades a les zones limítrofes a les reserves 

marines. 

d)En base als resultats científics dels  apartats anteriors, oferir als Parcs i comitès de gestió una 

bona base científica a l’hora d’adoptar criteris de gestió i poder proposar mesures correctores 

destinades a la protecció, conservació i millora dels recursos marins , amb especial atenció a 

les espècies de peixos i invertebrats que es puguin trobar en una situació més crítica per 

efectes de l’explotació, així com detectar especies invasores o problemàtiques vinculades al 

canvi climàtic. 

Aquests objectius específics, es pretenen complir a posteriori en la seva totalitat, un cop 

finalitzat l’anàlisi de la totalitat de dades recollides pels pescadors, que segueix encara durant 

el mes d’octubre. 

 

4. Materials i mètodes. 

El present projecte inclou un seguiment de les espècies capturades per la pesca d’arts menors 

a la zona del cap de Creus i golf de Roses.  S’han valorat tots els arts de pesca artesanal 

utilitzats a la zona, especialment la pesca amb tresmall i amb solta, que generen unes captures 
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més multi-específiques (capturen un major nombre d’espècies) i que cerquen les espècies més 

representatives dels fons dels Parc Naturals  (espècies de fons rocosos com molla de roca, 

escórpores, llagosta, llamàntol, etc.); i també el palangre (de costa), que captura espècies de 

fons de roca que són habituals durant l’estiu, com ara el déntol, el pagre i l’escórpora.  

Des del mes de maig, tots els pescadors implicats al projecte, de les confraries de Port de la 

Selva, Cadaqués i Roses, han estat fent mostrejos sota la supervisió d'una biòloga, cada cop 

que sortien a feinejar i els hi era possible. En aquest sentit, prèviament, es van realitzar petites 

capsules formatives per a poder mostrar el funcionament del material proporcionat per 

prendre les mesures dels peixos (els ictiòmetres), i els diferents mètodes de mesura i mostreig.  

Cada pescador, per cada operació de pesca i diferenciant per ormejos, ha omplert una fitxa 

estandaritzada (veure annex I), basada en estudis anteriors realitzats per la Càtedra Oceans i 

Salut Humana de la Universitat de Girona, amb un total de com a mínim 50 fitxes per pescador, 

i amb la supervisió de la biòloga (amb embarcaments mensuals a bord), per comprovar la 

correcció de les dades i per coordinar la recollida de les fitxes i el posterior buidatge digital. 

A nivell de dades, les fitxes impliquen el registre de totes les espècies capturades, així com el 

número d’individus i la seva talla en cm. A més, de cada ormeig es contempla el registre dels 

metres per calada, en cas de xarxa, o número d’hams, en cas de palangre (o número de 

nanses, o número de cadups), i les hores totals de pesca. Finalment, també inclou la recollida 

d’informació de la zona, fondària i tipologia de fons, per cada ormeig i dia de pesca. 

Per a les 50 fitxes per pescador, s’ha remunerat econòmicament als pescadors participants i a 

la biòloga per la feina efectuada. La supervisió científica s’ha dut a terme per la Càtedra 

Oceans i Salut Humana de la UdG, sense percebre cap incentiu econòmic. La supervisió del 

col·lectiu de pescadors artesanals ha correspost a Empordà Mar sense percebre cap incentiu 

econòmic. 

Cada confraria participant, ha facilitat les notes de venta de cada embarcació i dia (veure 

annex I), per tal de tenir informació dels quilos venuts per espècie, i facilitar els càlculs de 

captura per unitat d’esforç (CPUE) per cada art de pesca. 

De les tres confraries participants Port de la Selva, Cadaqués i Roses, es va proposar la 

participació voluntària de la totalitat de la flota artesanal de cada port, tot i que, finalment, 

dues embarcacions no van participar (una de Roses i una de Port de la Selva).  

En total, s’han implicat activament un total de 14 embarcacions: 7 de Roses, 5 de Port de la 

Selva i 2 de Cadaqués. A continuació es presenta el llistat d’embarcacions participants: 

ROSES 

 

PORT DE LA SELVA  

 

CADAQUÉS 

FLOR DEL DIA 
 

CALA GALLADERA II 
 

FELICITAT 

MASKI 
 

GERMAN 
 

GARGAL 

NOU ARMAJO 
 

NURIA II 
  PERLA DEL MEDITERRÁNEO 

 
SAN JOSÉ 

  PESCATRON 
 

SUSI 
  SANDOKAN 

    VILA DE PREMIÀ 
     

A nivell estadístic, un cop recollides totes les dades en la seva totalitat, es podrà realitzar un 

anàlisis complert, per tal de dur a terme una avaluació de les espècies capturades (comercials i 
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no comercials), de les biomasses extretes (rendiments), de l’estructura demogràfica de les 

poblacions explotades, dels caladors (en relació al tipus d’hàbitat) i de l’estacionalitat dels 

rendiments.  

A continuació, es presenta un resum dels resultats preliminars obtinguts, que es veuran 

complementats amb l’informe final del projecte, un cop s’hagin pogut analitzar totes les fitxes 

omplertes pescadors, totes les notes de venta i totes les fotografies recollides. 

 

5. Resultats 

El present projecte es va iniciar amb dues reunions (veure imatges Annex I) a les confraries de 

Port de la Selva i Roses (on s’inclou també als pescadors de Cadaqués), per tal d’explicar la 

implicació de tot el mostreig presentat, a nivell de volum de feina per a cada pescador, el 

funcionament de les fitxes, el material facilitat, les fotografies per a cada fitxa, i es van resoldre 

els possibles dubtes inicials. En aquest sentit, per tal de poder coordinar-nos millor tots els 

membres i participants del projecte es van crear dos grups de WhatsApp, un per a Port de la 

Selva i un per Cadaqués i Roses, que encara ara es troben en funcionament i molt actius. La 

idea era que fossin els punts de comentar dubtes i preguntes, i on fer el buidatge setmanal de 

les fotografies que acompanyen a cada fitxa. Tot i així, alguns dels pescadors van demanar 

entregar les fotos de manera individual, per la negativa en compartir imatges de la seva pesca 

amb els altres pescadors. 

A partir d’aquí, la biòloga marina del projecte es va posar en contacte amb cada pescador, per 

tal de coordinar les visites i embarcaments amb cada embarcació participant, per tal de 

comentar individualment tot els dubtes possibles, i comprovar en persona que el pescador 

havia entès com omplir la fitxa i fer les mesures i fotografies de cada espècie en concret, i 

diferenciant per cada art de pesca. Els embarcaments es van dur a terme amb èxit, i va 

implicar una molt bona relació amb tots els pescadors, facilitant la recollida de dades i el bon 

funcionament del projecte (veure totes les imatges a l’Annex I). Les dades dels embarcaments 

es tractaran amb totes les fitxes del projecte, ja que es va procurar recollir les dades 

conjuntament, per tal d’homogeneïtzar la informació i que es pugui contrastar. Es van realitzar 

embarcaments de maig a principis d’agost, ja que degut mal temps i les condicions marítimes 

no es van poder realitzar la resta d’embarcaments previstos durant el mes. 
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Durant el mes de maig, tots els pescadors participants van començar a omplir les fitxes després 

de la seva jornada de feina, i s’ha arribat a un total de 749 fitxes (una calada per fitxa): 

PORT NOM BARCO MAIG-OCTUBRE 
 ROSES FLOR DEL DIA 56 
   MASKI 54 
   NOU ARMAJO 52 
   PERLA DEL MEDITERRÁNEO 53 
   PESCATRON 56 
   SANDOKAN 59 
   VILA DE PREMIÀ 54 
 PORT DE LA SELVA  CALA GALLADERA II 51 
   GERMAN 51 
   NURIA II 50 
   SAN JOSÉ 50 
   SUSI 52 
 CADAQUÉS FELICITAT 59 
   GARGAL 52 
 

  

749 FITXES  

 
 

740 NOTES DE VENTA 

  

            2.247 FOTOS DE LES ESPÈCIES 

  

  54 Fitxes fetes de mitjana  
per pescador 

D’aquesta manera, s’ha complert el plantejament inicial, de fer 50 fitxes per pescador, tot i 

que la majoria ha seguit recollint informació de forma voluntària un cop havent aconseguit 

aquest mínim. Així doncs, s’ha complert en la seva totalitat la cobertura esperada: 

Confraria REAL ESPERAT % Cobertura 

ROSES 384 350 110% 

PORT DE LA SELVA 254 250 102% 

CADAQUÉS 111 100 111% 

A part de les fitxes omplertes pels pescadors, també s’estan analitzant les més de dues mil 

fotografies realitzades de les espècies capturades, tan comercials com no comercials, i les 

notes de venta corresponents a cada dia de pesca per cada barca (veure imatges a l’Annex I). 

En aquest sentit, i en un primer anàlisi preliminar, s’ha pogut detectar les espècies més 

capturades per cada art, essent la sèpia en el cas del tresmall i el congre en el cas del palangre. 

A més, s’han tingut en compte les dades per zona, separant el nord del cap de Creus, del sud i 

golf de Roses.  

Així, les espècies més capturades al mar d’Amunt han estat: per tresmall, el rap (amb un 50% 

de les captures), la llagosta i l’escórpora; i per palangre, el congre (amb un 40% de les 

captures), la molla i el sard. En canvi, al sud del cap de Creus i al golf de Roses han estat: per 

tresmall, la sèpia, el roger de roca i el pagell; i per palangre, la orada, el sard i el tallahams. Per 

altra banda, també cal destacar la detecció d’un augment de forma preocupant de les captures 

de l’equinoderm Astropartus mediterraneus, sobretot  a la mar d’Amunt, i de la medusa borm 

blau, sobretot al golf de Roses. 
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6. Conclusions 

L’avaluació del conjunt del projecte ha estat molt positiva, i demostra la capacitat d’implicació 

i el gran interès dels pescadors artesanals, de les confraries de Port de la Selva, Cadaqués i 

Roses, en la recollida de dades científiques, per tal de participar de forma directa en l’obtenció 

d’informació per a dur a terme una gestió sostenible dels recursos i de la pesca artesanal, en 

un entorn tan important com és el Parc Natural del Cap de Creus. 

La necessitat d’obtenir dades rigoroses a nivell científic, amb observadors experts encarregats 

dels mostrejos a bord,  havia fet, fins ara, que els pescadors haguessin estat simples 

observadors dels estudis en els que havien participat. Però, en el present projecte, la formació 

i supervisió que han rebut, per part d’una biòloga marina especialitzada en pesca, ha permès 

que les dades recollides pels mateixos pescadors sigui més acurada i precisa. D’aquesta 

manera, el volum de dades recollides, amb més de 700 fitxes omplertes pels pescadors 

artesanals de Roses, Port de la Selva i Cadaqués al marc aquest projecte, esdevé una 

informació especialment valuosa, i el seu posterior anàlisi, per part de la Universitat de Girona, 

serà de vital importància per aprofundir en el coneixement i estat de les espècies capturades 

per la pesca artesanal. 

En aquest sentit, durant els mostrejos i els anàlisis preliminars, ja s’han pogut detectar fets 

molt importants i detectats només pels pescadors, com és la captura constant i molt 

preocupant de l’espècie Astropartus mediterraneus, que ha augmentat de forma astronòmica 

la seva presència a la part nord del cap de Creus i pot generar greus implicacions ecològiques, 

que s’han de tenir en compte i estudiar a nivell científic. Aquest fet, així com la detecció de 

gran quantitat de meduses gegants, o de la presència del cranc blau, espècie invasora, 

destaquen la importància de la implicació dels pescadors en el seguiment d’espècies tan 

comercials com no comercials, demostrant l’èxit de la unió entre biòlegs i pescadors en 

projectes científics. Per aquest motiu, és molt important en un futur seguir treballant 

conjuntament i potenciar aquesta unió, i aconseguir que el mostreig pugui ser anual. 

Un cop s’obtingui l’informe final del present projecte, es presentaran els resultats a totes les 

confraries participants, per tal de generar un debat amb els pescadors implicats, per parlar 

tant dels mateixos resultats obtinguts com per possibles mesures de gestió que se’n podrien 

derivar. A continuació, els resultats de l’informe es publicaran a la web, per tal de fer-los 

accessibles per tota la ciutadania i, alhora, per donar a conèixer el paper i implicació dels 

pescadors artesanals del cap de Creus en projectes científics, treballant de forma conjunta per 

a la conservació del medi marí, els seus recursos pesquers i la seva biodiversitat. 

 


