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Introducció
El litoral marí del Pirineu alberga una gran part de la biodiversitat de la Mediterrània nord-occidental,
així com una gran diversitat d'hàbitats utilitzats per diverses espècies emblemàtiques amb un alt valor
patrimonial i econòmic. Per preservar aquesta elevada biodiversitat i els seus serveis ecosistèmics
(pesca, turisme, oci ...), les diferents administracions Francesa i Espanyola han pres diverses mesures
de gestió espacial (reserves marines) i de regulació pesquera. No obstant, l'actual gestió de la zona no
considera les diverses reserves marines com una xarxa de reserves connectades entre elles, no es
protegeix específicament els diferents hàbitats essencials utilitzats per moltes espècies, o
desenvolupen programes de monitoratge amb descriptors i metodologies diferents i sovint poc
comparables.
En aquest context, s’ha creat el projecte "Xarxa de reserves marines i gestió integrada de les zones
costaneres transfrontereres Mediterrànies, ResMed", finançat per la Unió Europea a través de el
programa INTERREG POCTEFA. Aquest és un projecte en el que participen la Universitat de Barcelona
i la Universitat de Perpinyà, les administracions pesqueres i territorials espanyoles i franceses (Direcció
General de Pesca i Afers Marítims, i Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, i l’Agence Francaise pour la Biodiversité) , i els parcs naturals de la zona (el Parc Naturel
Marin du Golfe du Lion, la Reserva Naturelle Marine de Cervere-Banyuls, el Parc Natural del Cap de
Creus i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter), a més de la participació de tots els
col·lectius que actuen en el territori. L’àmbit del projecte comprèn la costa del litoral des del golf de
Pals fins a Banyuls (Figura 1).
ResMed té com a objectiu millorar la qualitat dels ecosistemes litorals mitjançant el disseny d'accions
de conservació i gestió a una escala regional transfronterera, considerat tota la regió com una unitat
ecològica.
El projecte ResMed augmentarà el coneixement sobre la biologia de diverses espècies comercials, com
els hàbitats utilitzats durant el seu cicle de vida (alimentació, reproducció i cria), la seva capacitat de
desplaçament (distàncies, hàbitats utilitzats i períodes), i la connectivitat entre les diferents àrees
marines protegides. ResMed Identificarà eines de gestió espacial i pesquera que permetin una gestió
integrada transfronterera de tot el litoral com una unitat ecològica conjunta, i amb la participació dels
diferents actors del territori, com pescadors artesanals i esportius, bussejadors i altres usuaris del
litoral.
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Figura 1- Zona d’estudi del projecte
ResMed, on s’inclou la Reserve Naturelle
Cerbère Banyuls, el Parc Natural del Cap
de Creus i el Parc natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix ter. Els punts
vermells representa la xarxa fixa de
receptors acústics per a l’estudi de la
mobilitat de peixos dels que disposa el
projecte.

És per aquest motiu que el projecte RESMED farà un èmfasi especial en el sector pesquer, i al Parc
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ja que el model i les dimensions de la flota pesquera
son molt adients per a dur a terme iniciatives de fomentar la participació dels pescadors en projectes
científics.
Els objectius d’aquest projecte es centren doncs en incentivar la participació activa dels pescadors
artesanals que operen al parc, a través d’una sèrie d’accions que poden ajudar en gran mesura el
desenvolupament de tècniques de mostreig i en l’èxit del projecte:
-

Intercanvi d’informació sobre la biologia i ecologia de les espècies estudiades. El
coneixement dels pescadors a través de les seves observacions i experiències personals és molt
extens, i difícilment assolible des de les universitats o centres d’estudi, i en aquest projecte
pretenem integrar aquesta informació dispersa a través d’entrevistes personals.

-

Captura d’individus per al marcatges amb telemetria acústica. Una part important del
projecte RESMED és l’estudi del comportament de diverses espècies a través de tècniques de
telemetria acústica, pel que necessitem desenvolupar tècniques per a la captura de individus
i el seu manteniment vius i en bon estat (en els vivers de les embarcacions) per al seu marcatge
posterior i alliberament. El desenvolupament de tècniques per a la captura sense mort i el
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manteniment en condicions òptimes dels individus capturats, així com la coordinació amb els
científics serà de gran utilitat per a aplicar a la resta del projecte.
-

Recaptura dels individus marcats. En experiències anteriors, hem observat que una certa part
dels individus marcats es recapturen, pel que preveiem la compra als pescadors dels individus
recapturats i mantinguts vius en bon estat per al seu posterior alliberament.

-

Inserció de receptors acústics als arts de pesca. La tècnica de telemetria acústica requereix
també una xarxa de receptors que captin els senyals emesos pels peixos marcats, i per això
RESMED instal·larà i mantindrà una xarxa de receptors fixes a la zona d’estudi. No obstant,
també es pretén que alguns pescadors insereixin un d’aquests receptors als seus arts de pesca
mentre els utilitzen i ens donin les coordenades geogràfiques d’on ho han fet, de forma que
tindrem també una xarxa de receptors mòbils aleatoris en tota l’àrea d’estudi.

Mètodes i resultats
A través del Grup d’Acció Local Pesquer i contactes personal, s’ha amb un total de 15 pescadors
repartits entre l’Estartit i Port de la Selva, que han acceptat col·laborar en el projecte a través de les
diferents tasques previstes (Taula 1).

Taula 1- Relació dels pescadors que han col·laborat en el projecte, amb les diferents tasques amb les que han
participat.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nom
Isaac
Joan
Clemente
Marti
Eddy
Marc
Marc
Joan
Joaquim
Pau Manel
Moisès
José Luís
Jordi
Hamid Moumni

Cognoms
Moya Bofill
Massageur
Oliveira Gonzalez
Ballester
Perez Garriga
Castells Magaldi
Castells Magaldi
Piris
Fonolleras Baige
Rosell Martinez
Tibau Serva
Garcia Jaén
Puigvert Paez
EL Kholti

Nom Barca
Llongada
Elsa
Nauko
Maria II

Confraria
L'Estartit
l'Estartit
L'Estartit
L'Escala

Many

L'Escala

Cruiff

L'Escala

Poldo

L'Escala
Sant Pere Pescador

Nou Armajo

Roses

Hidròfon
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Perla del Mediterraneo Roses
Gargal

Cadaqués

Felicitat

Cadaqués
El Port de la Selva
El Port de la Selva

1
1
1
1

Captures
8
10
9
10
9
17
10
10
10
10

Recaptures
2

6

4

1
1
2

Captura d’individus per al marcatges amb telemetria acústica.
En data de 30 de novembre de 2021, s’han marcat un total de 109 individus de diverses espècies
d’interès pesquer a la zona d’estudi Parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter a través del
projecte RESMED. Les captures s’han realitzat a dins la zona d’estudi, compreses entre Port de la Selva
i l’Estartit, incloent zones compreses dins dels Parcs Naturals, com zones no estrictament protegides
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com la badia de roses i Pals. L’equip del projecte ResMed ja havia fet captures d’individus,
especialment dins de les zones estrictament protegides dels Parcs Naturals, amb els permisos
necessaris. No obstant, les captures d’individus fora de l’àrea estrictament protegida del parc, i en
hàbitats de sorra, hàbitats que ens interessen especialment per a estudiar el comportament dels
individus fora de les àrees protegides, son molt dificultoses, si no és a través de la pesca artesanal, i
han estat fonamentals per a obtenir millors resultats del projecte.
Per aquestes captures, els pescadors varen seleccionar els exemplars en bon estat (que no havien
empassat l’ham o que no estaven ferits per l’efecte de les xarxes), i els varen conservar vius dins els
contenidors de les seves embarcacions durant el temps que avisaven als membres de l’equip del
projecte RESMED. Un cop es contactava amb l’embarcació, ja sigui en alta mar o al port, es
traspassaven els exemplars a l’embarcació de la UB per a ser operats i alliberats. En algunes ocasions,
l’operació i alliberament es va fer amb les pròpies embarcacions dels pescadors.
Les marques acústiques inserides als individus marcats, son emissors acústics de la marca VEMCO, que
emeten un codi identificador cada 2 minuts. A més, a cada individu se’ls insereixen marques externes
tipus spaguetti per a identificar els individus que han estat marcats.

Recaptura d’individus marcats
S’han realitzat un total de 10 recaptures de peixos prèviament marcats, i que han estat reconeguts
gràcies a la marca externa implantada. D’aquests individus, 7 han pogut ser alliberats vius al mateix
moment de la pesca, als quals prèviament els pescadors han anotat el número de marca. Tres
exemplars no han pogut ser salvats, i s’ha recuperat la marca interna per a nous marcatges (Figura 2).

Figura 2- Individu de’espet, Sphyraena viridensis, amb la marca externa de color rosat al dors, recapturat per la
barca Helsa de la confraria de pescadors de l’Estartit. Aquest exemplar no es va sobreviure i es va reutilitzar la
marca interna.
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Inserció de receptors acústics als arts de pesca.
Aquesta part d l’estudi és la que ha donat uns resultats inesperats i molt interessant, que aportaran
un valor afegit al projecte RESMED.
Per al desplegament de receptors en els arts de pesca dels pescadors, es va repartir un total de 13
receptors acústics a 13 embarcacions de pesca repartides entre l’Estartit, l’Escala, Sant Pere Pescador,
Roses, Cadaqués i Port de la Selva. Cada pescador va adaptar el sistema de fixació del receptor de la
forma que els va ser més còmoda, de forma que es mantingui a una posició estable subsuperficial, a
uns 5 metres de fondària o menys quan la cota era menor al lloc de calada, i amb el receptor mirant
cap avall. Cada dia de sortida, cada pescador enviava les coordenades del gall on havia deixat el
receptor a través de un compte comú de WhatsApp mitjançant una fotografia del plotter de
l’embarcació on hi figuraven les coordenades del punt. Aquestes dades es transferien a una base de
dades per al seu emmagatzematge i tractament posterior.
Un aspecte molt interessant és que es varen mostrejar zones on la xarxa de recepció del projecte
RESMED no estaven cobertes, fet que ens permetrà determinar les zones en les que es mouen
aquestes espècies que queden fora de la cobertura de la xarxa fixa de receptors del projecte (Figura
3).
Excepte els pescadors del port de l’Estartit, encara no disposem de moltes dades de tota la zona
d’estudi, ja que el projecte ha començat al mes de Novembre. No obstant, els pescadors s’han
compromès a seguir portant els receptors durant tota la temporada de primavera i estiu de 2022.
Al port de l’Estartit vàrem començar aquest projecte anticipadament (novembre de 2020) gràcies a la
col·laboració voluntària dels pescadors, i sí que disposem de dades que ens poden donar una idea dels
resultats que podrem obtenir a mesura que anem recopilant les dades de la resta de pescadors.
Els pescadors tenen permanentment els receptors, i cada 15 dies se’ls feia una visita per a descarregar
la informació emmagatzemada. Aquesta informació es descarregava mitjançant el programa VUE de
l’empresa VEMCO, i s’emmagatzemava en una base de dades per al seu tractament posterior. En les
tres barques de l’Estartit i una de l’Escala, i entre el 16 de novembre de 2020 i el 30 de juny de 2021 es
varen enregistrar un total de 230 sortides al mar, on cada receptor va estar una mitjana de 24,8 hores,
i es varen enregistrar 12.680 deteccions dels peixos marcats fins al moment, identificant 63 individus
diferents. Els resultats de les dades que contenen cada receptor es poden veure a través del propi
programa (Figura 4).
Aquestes captures s’han pogut representar a través d’un Sistema d’Informació Geogràfica (amb el
programa QGis) per a poder representar la posició i recorregut dels individus capturats i marcats i
detectats a través de les embarcacions de pescadors artesanals (Figura 5).
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Figura 3- Posicionament de les diferents embarcacions de pesca artesanals participants al projecte durant el
temps d’estudi. Els punts vermells representen la posició dels receptors fixes del projecte RESMED.
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Figura 4 - Senyals detectades de l’embarcació NAUKO durant el temps d’estudi. Cada marca de color, disposada
en fileres, representa un individu marcat, que es referencia al quadre esquerra. L’eix inferior mostra la data i
hora de la recepció del senyal.

Figura 4- Senyals detectades de l’embarcació LA LLONGADA durant el temps d’estudi. Cada marca de color,
disposada en fileres, representa un individu marcat, que es referencia al quadre esquerra. L’eix inferior mostra
la data i hora de la recepció del senyal.
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Figura 4- Senyals detectades de l’embarcació HELSA durant el temps d’estudi. Cada marca de color, disposada
en fileres, representa un individu marcat, que es referencia al quadre esquerra. L’eix inferior mostra la data i
hora de la recepció del senyal.
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Figura 5- Representació de la posició i els recorreguts realitzats dels espècimens detectats a través de la xarxa de
receptors fixes (en verd) i submergits pels pescadors artesanals (quadrats grocs). La mida de la rodona o quadrat
és proporcional al nombre de deteccions rebudes. En l’encapçalament es designa l’espècie i l’individu marcat, i
el nombre de deteccions totals. DENDEN = Dentex dentex; DICLAB = Dicentrarcghus labrax; SPAAUR = Sparus
aurata; SPHYVIR = Sphyraena viridensis; SPOCAN = Spondylosoma cantharus; POMSAL = Pomatomus saltatrix.
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Figura 5 (cont.)- Representació de la posició i els recorreguts realitzats dels espècimens detectats a través de la
xarxa de receptors fixes (en verd) i submergits pels pescadors artesanals (quadrats grocs). La mida de la rodona
o quadrat és proporcional al nombre de deteccions rebudes. En l’encapçalament es designa l’espècie i l’individu
marcat, i el nombre de deteccions totals. DENDEN = Dentex dentex; DICLAB = Dicentrarcghus labrax; SPAAUR =
Sparus aurata; SPHYVIR = Sphyraena viridensis; SPOCAN = Spondylosoma cantharus; POMSAL = Pomatomus
saltatrix.
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Figura 5 (cont.)- Representació de la posició i els recorreguts realitzats dels espècimens detectats a través de la
xarxa de receptors fixes (en verd) i submergits pels pescadors artesanals (quadrats grocs). La mida de la rodona
o quadrat és proporcional al nombre de deteccions rebudes. En l’encapçalament es designa l’espècie i l’individu
marcat, i el nombre de deteccions totals. DENDEN = Dentex dentex; DICLAB = Dicentrarcghus labrax; SPAAUR =
Sparus aurata; SPHYVIR = Sphyraena viridensis; SPOCAN = Spondylosoma cantharus; POMSAL = Pomatomus
saltatrix.
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Figura 5 (cont.)- Representació de la posició i els recorreguts realitzats dels espècimens detectats a través de la
xarxa de receptors fixes (en verd) i submergits pels pescadors artesanals (quadrats grocs). La mida de la rodona
o quadrat és proporcional al nombre de deteccions rebudes. En l’encapçalament es designa l’espècie i l’individu
marcat, i el nombre de deteccions totals. DENDEN = Dentex dentex; DICLAB = Dicentrarcghus labrax; SPAAUR =
Sparus aurata; SPHYVIR = Sphyraena viridensis; SPOCAN = Spondylosoma cantharus; POMSAL = Pomatomus
saltatrix.
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Figura 5 (cont.)- Representació de la posició i els recorreguts realitzats dels espècimens detectats a través de la
xarxa de receptors fixes (en verd) i submergits pels pescadors artesanals (quadrats grocs). La mida de la rodona
o quadrat és proporcional al nombre de deteccions rebudes. En l’encapçalament es designa l’espècie i l’individu
marcat, i el nombre de deteccions totals. DENDEN = Dentex dentex; DICLAB = Dicentrarcghus labrax; SPAAUR =
Sparus aurata; SPHYVIR = Sphyraena viridensis; SPOCAN = Spondylosoma cantharus; POMSAL = Pomatomus
saltatrix.
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Figura 5 (cont.)- Representació de la posició i els recorreguts realitzats dels espècimens detectats a través de la
xarxa de receptors fixes (en verd) i submergits pels pescadors artesanals (quadrats grocs). La mida de la rodona
o quadrat és proporcional al nombre de deteccions rebudes. En l’encapçalament es designa l’espècie i l’individu
marcat, i el nombre de deteccions totals. DENDEN = Dentex dentex; DICLAB = Dicentrarcghus labrax; SPAAUR =
Sparus aurata; SPHYVIR = Sphyraena viridensis; SPOCAN = Spondylosoma cantharus; POMSAL = Pomatomus
saltatrix.
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Figura 5 (cont.)- Representació de la posició i els recorreguts realitzats dels espècimens detectats a través de la
xarxa de receptors fixes (en verd) i submergits pels pescadors artesanals (quadrats grocs). La mida de la rodona
o quadrat és proporcional al nombre de deteccions rebudes. En l’encapçalament es designa l’espècie i l’individu
marcat, i el nombre de deteccions totals. DENDEN = Dentex dentex; DICLAB = Dicentrarcghus labrax; SPAAUR =
Sparus aurata; SPHYVIR = Sphyraena viridensis; SPOCAN = Spondylosoma cantharus; POMSAL = Pomatomus
saltatrix.
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Figura 5 (cont.)- Representació de la posició i els recorreguts realitzats dels espècimens detectats a través de la
xarxa de receptors fixes (en verd) i submergits pels pescadors artesanals (quadrats grocs). La mida de la rodona
o quadrat és proporcional al nombre de deteccions rebudes. En l’encapçalament es designa l’espècie i l’individu
marcat, i el nombre de deteccions totals. DENDEN = Dentex dentex; DICLAB = Dicentrarcghus labrax; SPAAUR =
Sparus aurata; SPHYVIR = Sphyraena viridensis; SPOCAN = Spondylosoma cantharus; POMSAL = Pomatomus
saltatrix.
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Figura 5 (cont.)- Representació de la posició i els recorreguts realitzats dels espècimens detectats a través de la
xarxa de receptors fixes (en verd) i submergits pels pescadors artesanals (quadrats grocs). La mida de la rodona
o quadrat és proporcional al nombre de deteccions rebudes. En l’encapçalament es designa l’espècie i l’individu
marcat, i el nombre de deteccions totals. DENDEN = Dentex dentex; DICLAB = Dicentrarcghus labrax; SPAAUR =
Sparus aurata; SPHYVIR = Sphyraena viridensis; SPOCAN = Spondylosoma cantharus; POMSAL = Pomatomus
saltatrix.
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Conclusions
Aquest projecte ha complert abastament els objectius plantejats.
Per una banda, la captura d’individus ha permès augmentar tant el nombre d’individus com les espècies,
ja que algunes d’elles, com el trencahams Pomatomus saltatrix no havien pogut ser capturades per
l’equip del projecte ResMed. Les captures, a més, han estat de individus en bon estat, ja que la majoria
han estat pescades mitjançant palangre, i s’han descartat els exemplars que s’havien empassat l’ham i,
per tant, hi havia risc que no fossin viables, seleccionant-se només els exemplars que s’havien clavat
l’ham a la part exterior de la boca, sense risc per la seva supervivència. A més, els pescadors han
mantingut amb vida en les millors condicions els exemplars sans per al seu marcatge en els contenidors
amb aigua corrent. La coordinació entre els pescadors i l’equip científic de marcatge ha estat molt bona.
A través del contacte telefònic directe, han pogut avisar amb prou antelació de les sortides i captures
realitzades, de forma que l’equip de recerca ha pogut arribar a temps pel marcatge dels individus.
Els avisos de recaptures també han estat exitosos, tot i que menys nombrosos del que s’esperava.
Aquestes dades també ens ajuden a dimensionar possibles futurs projectes de marcatge i recaptura amb
la participació també de pescadors tant professionals com esportius.
Per altra banda, el programa de disposar receptors acústics als arts de pesca de cada embarcació ha
donat uns resultats excel·lents, alhora que inesperats, ja que ens permeten afinar molt més la distribució
espacial i moviments de les espècies, especialment als límits de les reserves. Degut a que la xarxa fixa
de receptors cobreix una zona determinada, com la Reserva Natural Parcial de les Illes Medes, quan no
hi ha deteccions de un determinat exemplar, només es pot determinar que no es troba en aquella zona,
però no es pot assegurar que surten fora de la reserva, donantla falsa impressió que son altament
residents a dins la reserva. Amb les deteccions dels receptors disposats pels pescadors veiem que
efectivament molts exemplars poden sortir fora de la reserva habitualment, i que el fenomen de “spillover”
(el moviment de individus adults de dins cap a fora de les reserves) pot ser més important del que es
creia.
A més, la detecció de individus molt allunyats del rang de recepció de la xarxa fixa, com els exemplars
detectat a Begur, ens indiquen que les escales en les que es mouen algunes espècies son més grans de
les esperades, i ens permetrà replantejar en el futur les escales en les quals establir xarxes de seguiment
del moviment de les espècies.
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Però més enllà dels resultats científics, la interacció amb els pescadors locals ha estat excel·lent, des de
tots els punt de vista. Aquest projecte ha servit per a establir una comunicació directa i permanent
amb el sector pesquer artesanal de la zona d’estudi: l’Estartit, l’Escala, Sant Pere Pescador, Roses,
Cadaqués, Port de la Selva i Llançà. Si bé els pescadors ja estaven disposats a una col·laboració, aquest
projecte ha servit per a implicar-los directament amb el desenvolupament de un projecte científic en
curs, i la interacció en la preparació i en la recollida de resultats ha permès un intercanvi d’experiències,
observacions i idees que de ben segur seran de gran utilitat per al desenvolupament del projecte.

A més, aquesta col·laboració ha donat peu a un intercanvi d’informació sobre l’ecologia i biologia de les
espècies, tals com èpoques de captura, zones de captura, època de cria de les espècies etc., que seran
de gran utilitat pel projecte.
La participació dels pescadors ha estat excel·lent, i aquest programa ha estat sens dubte un molt bon
incentiu per a la col·laboració entre científics i pescadors, ja que ha anat molt més enllà de la simple
col·laboració. Per una part s’ha pogut reconèixer i compensar el paper potencial dels pescadors
artesanals en la recerca i la gestió del litoral. Per altra banda, la implicació i interès en el projecte per part
dels pescadors ha estat molt elevada, i creiem que el fet de fer-los partícips d’un projecte de recerca ha
fet que la seva col·laboració hagi estat, i probablement sigui en un futur, excel·lent.

