CÀPSULES DE SOSTENIBILITAT
La pesca d’arrossegament no és sostenible
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Amb la pesca d’arrossegament, més d’un milió de
tones de peixos es llencen cada any per la borda
en aigües europees. La unió europea preveu no
subvencionar més aquesta art de pesca.

Els pescadors de l’estat espanyol, com els d’altres països
d’Europa, poden arribar a llençar per la borda més de la
meitat dels peixos que capturen i que acaben retornant al
mar, ferits o morts. Aquesta pràctica rep el nom de descart
i la pesca d’arrossegament és la major responsable
d’aquestes captures no desitjades.

La pesca artesanal, per contra, està constituïda per unes
arts de pesca molt més selectives, que tenen un menor
impacte ambiental i el percentatge de descarts associats
és tan sols d’un 3 %.
Avui en dia els nostres mars i oceans estan
sobreexplotats, pesquem per sobre de la capacitat de les
espècies de regenerar-se, i els descarts contribueixen en
escreix a aquesta sobrepesca. A més, les quotes
pesqueres fixades (les TACS) es troben per damunt del
40% de les recomanacions científiques per garantir la
sostenibilitat dels recursos pesquers.

La pesca d’arrossegament consisteix en l’ús d’una gran
xarxa que escombra el fons marí. És una art molt poc
selectiva que captura no només aquelles espècies
comercials sinó també moltes d’altres, provocant que es
llencin al mar un 42% dels peixos pescats. A més, el pas
de les xarxes pels fons marí produeix un greu impacte
ambiental. A l’estat espanyol, un 10 % de la flota pesquera Millorar la selectivitat de les captures de peixos, apostant
és d’arrossegament.
per les arts artesanals i deixant de banda aquelles arts no
selectives que tenen un greu impacte sobre el medi marí,
Actualment la Unió Europea, dins la nova política com són la pesca d’arrossegament, és una de les
pesquera comú que està elaborant, preveu no actuacions que s’han d’emprendre si volem tenir un mar
subvencionar aquesta art, i molts veus ecologistes i ple de peixos i pescadors feinejant.
científiques demanen no només deixar-la de subvencionar
sinó prohibir totalment.

per on començar?
Consumeix peixos de temporada que provinguin del teu
litoral. Consumeix peixos capturats amb arts artesanals. Fes
un consum responsable de peix, informa-te’n a les guies
que existeixen. Exigeix que els peixos que compres
estiguin etiquetats, per tal de conèixer el seu origen i el
mètode de producció del peix; és un dret que tenim.
Recolza diferents associacions que estan fent incidència
política per evitar la sobrepesca i potenciar la pesca
sostenible. Signa la campanya Cap peix per la borda, que
vol acabar amb els descarts.
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