
JORNADA PESCA ARTESANAL DEL MEDITERRANI.

Cultura, Economia, Societat i Medi Ambient

Jornada
amb motiu del Dia Mundial de la Pesca Artesanal

Dilluns 21 de Novembre
Saló d'Actes ETSIAMN 10.00 h

Universitat Politècnica de València



ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ

La FAO ha declarat el 2022 any internacional de la pesca i l'aqüicultura internacionals. A la
Mediterrània aquest tipus de pesca representa el 83% de les embarcacions1 i ocupa 1 de
cada mil residents costaners, si bé aquesta proporció arriba a 1 de cada 100 a Croàcia,
Marroc o Tunísia. A nivell econòmic la pesca genera uns ingressos directes de 3.400 milions
de dòlars, estimant la FAO un efecte total a la regió de 9.600 milions de dòlars.

A la importància socioeconòmica de la pesca artesanal a la Mediterrània, se sumen les
externalitats que aquesta activitat mil·lenària genera a la regió.

Des d'un punt de vista cultural i artístic, la pesca ha construït un patrimoni material i
immaterial a tota la conca de gran valor, com així ho reflecteixen obres arquitectòniques
industrials i socials (llotges, tonnares, barris de pescadors), obres literàries, llenços, peces
musicals així com una extensa i rica gastronomia vinculada a la pesca.

Des d'un punt de vista mediambiental, emergeixen els enfocaments que integren la pesca
artesanal com a actor necessari en la preservació de la productivitat dels ecosistemes
marins. Un ecosistema litoral que captura el 30% de les emissions de carboni de les nostres
ciutats.

Tot i el conjunt de valors econòmics, socials, culturals i mediambientals de la pesca a la
Mediterrània, aquesta continua patint una gran invisibilitat social i per tant política. El
desconeixement dels valors de la pesca per part de la societat i les polítiques pesqueres
poc adaptades a les especificitats mediterrànies configuren un marc que cal treballar des
d'un enfocament multiactor i diverses línies de treball com la sensibilització, l'educació, la
promoció i la investigació.

És per això que des de la Càtedra Terra Ciutadana de la Universitat Politècnica de València
treballem des del 2014 en la generació de ponts entre la pesca i la societat a través de
diferents accions de sensibilització, investigació i promoció2.

JORNADA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA PESCA

2 https://mostretapesca.org ; https://www.caminsdelapesca.org

1 Estat de la pesca a la Mediterrània i el Mar Negre 2020. Comissió General de Pesca de la
Mediterrània (CGPM). FAO.
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El Dia Mundial de la Pesca, instituït el 1998, se celebra cada any el 21 de novembre a tot
el món. Les comunitats pesqueres de tot el món celebren aquest dia a través de reunions,
tallers, programes culturals, obres de teatre, exposicions, espectacles de música i
demostracions per posar en relleu la importància de mantenir les pesqueries del món.

Les celebracions del Dia Mundial de la Pesca serveixen com un important recordatori que
cal centrar-se a canviar la manera com el món gestiona la pesca internacional per assegurar
poblacions sostenibles i ecosistemes oceànics saludables. És per això que proposem la
realització de la següent jornada amb motiu del dia mundial de la pesca.

Jornada el Dia mundial de la Pesca. “Els valors de la pesca artesanal a la
Mediterrània”. Saló d'actes de l'ETSEAMN. Universitat Politècnica de València.

10.00-10.30 h.
- Benvinguda institucional.

- Vicente Domingo. Director del Centre Mundial d'Alimentació Sostenible
- Amparo Pérez. Fishery Office. FAO
- Alejandro Ramón. Regidor d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.

Ajuntament de València.
- Isaura Navarro. Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana
- Alberto San Bautista. Director ETSIAMN

10.30 -11.45 h
- Els valors socioeconòmics de la pesca artesanal a la mediterrània. Un

panorama mundial i regional
- Lluis Miret. Professor investigador de la Universitat Politècnica de València
- Antonio Quintana. Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Generalitat Valenciana
- Enrique Ferrer. Secretari Confraria de pescadors de Gandía.

Modera:  Consuelo Calafat. Professora Dept. Economia i Ciències socials. UPV

11.45 - 12.15 h
- Pausa cafè
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12.15- 13.15 h
- Els valors culturals de la pesca i el mar al mediterrani

- María Gilabert. Directora revista digital de Casa Mediterrani.
- Victòria Vivancos. Directora Cátedra UNESCO Forum, Universitat i Patrimoni

Cultural de la UPV
- Vicent Garcés. President Fundació Assemblea de ciutadans i ciutadanes de

la Mediterrània.
Modera: Sergi Escribano. Càtedra Terra Ciutadana. UPV

13.15 -14.15 h
- Els valors ambientals de la pesca a la mediterrània

- Amparo Pérez. Fishery Office. FAO
- José Luis Crespo. Responsable conservació Fundació Oceanogràfic
- Amparo Aleixandre. Secretària Comunitat de Pescadora del Palmar.

Modera: Glòria Bigné. Càtedra Terra Ciutadana UPV

14.15 h.
- Tancament de les jornades

- Vicente Domingo. Director CEMAS
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