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Pesca sostenible a la regió de Var. I si la solució és la cogestió? 

 
Com a part del projecte PELA-Méd, els pescadors de petita escala de Var van conèixer els seus 
homòlegs catalans. Compartir experiències sobre els beneficis de la gestió compartida entre 
pescadors, administració, associacions no governamentals i científiques, que es demostra 
cada dia a Catalunya. 
Els pescadors de Var es mobilitzen per descobrir aquest nou mode de governança. 
 
Davant l'accelerat descens de les poblacions de peixos i les regulacions cada cop més estrictes, 
els pescadors de petita escala de Catalunya han sentit la necessitat d'avançar cap a maneres de 
governabilitat més concertades i una gestió adaptativa. Per a això, algunes confraries catalanes, 
en estreta organització amb l'administració, científics i organitzacions no governamentals, han 
creat comitès de gestió conjunta per elaborar plans de gestió de les espècies afectades, com 
ara el sonso o la sèpia. Actius des del 2012, han demostrat avui la seva capacitat d'actuar junts, 
aconseguint resultats positius tant en la recuperació d'estocs d'algunes espècies (unes 10 són 
co-gestionades) com en la valoració econòmica de les seves captures (el preu de les vendes de 
sonso s’han vist multiplicat per 3 en 7 anys). 
 

Gràcies a un viatge de 4 dies organitzat en el marc del projecte “Pescadors compromesos amb 
el futur de la Mediterrània” (Pêcheurs Engagés pour l’Avenir de la Méditerranée -PELA-Méd), 
animat per l'associació Planète Mer i el Comitè Departamental de Pesca Marítima de Var 
(CDPMEM) i acompanyats per la plataforma Low Impact Fishers of Europe (LIFE), 10 pescadors 
de petita escala, representants de 9 prud'homies del Var, van descobrir el funcionament de les 
confraries.  
Des de Palamós fins a Escala, i passant per Arenys de Mar, van conèixer alguns actors de la 
cogestió catalana: els pescadors, per descomptat, però també la Direcció General de Pesca i 
Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, els responsables de projectes de WWF, ONG 
involucrada en el projecte català, i científics de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de 
Girona. 
 
«Més motivat que mai! exclama Pierre Morera, president del Comitè de Pesca de Var. Les 
discussions amb els nostres homòlegs catalans ens han demostrat que és possible que 
nosaltres, els pescadors, podem posar en pràctica solucions senzilles i efectives per a la gestió 
sostenible dels recursos. Per exemple, els pescadors catalans posen els ous de sípies i de 
calamar en incubadores per protegir el seu creixement abans de l'eclosió. Hi hauríem de 
pensar!"» 
 
“El que és molt interessant i prometedor i que correspon a la nostra filosofia d'intervenció com 
l'Associació Planète Mer, és la relació que s'ha realitzat entre els pescadors, l'administració, els 
científics i les ONG. Per això és necessari un temps. També és necessari (re)construir la 
confiança per restaurar un diàleg real que només pot funcionar si tothom juga el joc. Un gran 
repte per a PELA-Méd i, en general, per al sector pesquer a França, afegeix Laurent Debas, 
director de Planète Mer”.  
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"Per a nosaltres, diu Marta Cavallé, coordinadora mediterrània de LIFE, és fonamental recolzar 
i fomentar l'intercanvi d'experiències entre pescadors de petita escala europeus com a primer 
pas per inspirar i donar eines per canvis més profunds de les diferents comunitats locals. 
Aquest viatge va ressaltar els beneficis d'un diàleg constructiu en relació a la cogestió, un canvi 
de paradigma que considerem clau pel futur de la pesca d'Europa".  
 
PELA-Méd és un projecte de desenvolupament de territori pels pescadors de petita escala. 
Proposa contribuir a la definició de mesures de gestió a llarg termini per a la pesca artesanal a 
petita escala, per augmentar la rendibilitat econòmica de les empreses pesqueres del Var i 
restablir i gestionar els recursos pesquers de la zona costanera. 
Està organitzat per Planète Mer i finançat per France Filière Pêche i la Fundació Daniel i Nina 
Carasso.  
Reuneix 11 de les 13 prud'homies de Var i uns 180 pescadors del Var. 
 
 
 
 

PLANETE MER és una associació que té com a missió preservar la vida marina i les activitats humanes que depenen d'ella. Actualment, centra 
les seves accions en dos temes principals, implementats per un equip multidisciplinari: (1) Sensibilitzar i involucrar per preservar la biodiversitat 
marina (França) a través de BioLit, programa nacional de ciència participativa sobre biodiversitat costanera, i el seu germà menor BioLit Junior; 
(2) Treballar per a una pesca responsable (França). Durant vuit anys, Planète Mer ha participat amb els pescadors en la recerca i implementació 
de solucions que afronten els reptes del sector 
 
CDPMEM del Var: és una organització interprofessional de les professions de la pesca marina i la ramaderia marina tenint com a àrea de 
competència tot el departament del Var. És un organisme professional privat amb missions de servei públic. Les seves missions són representar 
i defensar els interessos generals dels pescadors a les autoritats públiques regionals i nacionals; participar en la gestió dels recursos pesquers 
en el context de la pesca responsable i el desenvolupament sostenible; per promocionar els comerços, homes i dones del sector. 
 
LIFE és una plataforma dirigida per pescadors i pescadors a nivell europeu. La seva missió és donar servei, reforçar la capacitat i donar una veu 
clara i coherent a la gran quantitat de pescadors a petita escala que utilitzen arts de pesca que tenen un impacte baix en el medi ambient. 

 
Contactes de premsa:  
Planète Mer a Marseilla – Laurent Debas, laurent.debas@planetemer.org , +33 6 14 35 72 61 
CDPMEM a Toulon – Pierre Morera, ventlarg@live.fr , +33 6 61 63 19 08 
LIFE a Barcelona – Marta Cavallé, med@lifeplatform.eu , +34 605530276 
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