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L’ADAPTACIÓ DE LA PESCA AL CANVI CLIMÀTIC: COM ES POT IMPULSAR 
DES DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS?  Sitges – 4/12/2018 

El canvi climàtic i la sobrepesca influeixen directament en la pèrdua de 
biodiversitat dels ecosistemes marins, així com en la distribució, estructura i 
dinàmica poblacional de les seves espècies, fonamentals per a la sostenibilitat de 
les pesqueries. És per aquest motiu que resulta essencial estudiar i avaluar els 
efectes d’aquests factors de caire biòtic i antropogènic per tal de determinar els 
seus impactes en els ecosistemes marins i així poder actuar amb l’objectiu de 
preservar la seva integritat i garantir la sostenibilitat de les pesqueries de les 
nostres costes.  
El projecte CLIFISH, coordinat conjuntament per l’Instituto  Español de 
Oceanografia (IEO), la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Institut de Ciències 
del Mar de Barcelona (ICM-CSIC), té com a objectiu fonamental determinar i 
modelar l’impacte de la variabilitat ambiental i de l’explotació pesquera en les 
poblacions i comunitats d’espècies i recursos d’interès pesquer al llarg de tot el 
litoral de l’estat espanyol (Mediterrani occidental i Atlàntic nord-oriental), així 
com de realitzar prediccions y projeccions de la seva evolució futura a partir de 
diferents escenaris de canvi global i horitzons temporals. D’aquesta manera, es 
pretén conscienciar, sensibilitzar i potenciar la divulgació de la investigació sobre 
el clima en les pesqueries i els seus efectes a nivell global. 

Efectes del canvi climàtic sobre poblacions d'espècies d’interès 
pesquer: exemples, tendències i possibles prediccions 
Marc Farré (Institut de Ciències del Mar) 
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La proposta del projecte es basa en l’anàlisi de sèries històriques temporals de 
dades i de models climàtics oceanogràfics biològics i pesquers ja existents. S’han 
definit diferents casos d’estudi transversals que inclouen espècies o comunitats 
clau, tant des del punt de vista del seu paper en l’estructura dels ecosistemes 
bentopelàgics com del seu interès pesquer. Les principals tasques consisteixen en 
estudiar la influència de les variables ambientals i de l’explotació pesquera en les 
espècies i comunitats objectiu, desenvolupar models basats en variables físico-
químiques i oceanogràfiques que afecten a aquests recursos per tal de crear 
diferents escenaris de canvi climàtic que permetin realitzar previsions i 
prediccions, a curt i mitjà termini, de l’evolució tant de les variables ambientals 
com de les poblacions i comunitats estudiades i les seves pesqueries associades. 
Durant la xerrada es presentaran resultats preliminars d’alguns dels casos d’estudi 
del projecte.  
Cal destacar que els diferents casos d’estudi són definits i considerats a escala 
regional. Aquest fet permet tractar les dades i abordar els objectius amb més 
precisió i perspectives d’èxit i així garantir la fiabilitat, credibilitat i utilitat dels 
resultats perquè aquests puguin assolir transferència científica i puguin tenir 
aplicació en àmbits relacionats amb la gestió dels recursos vius, la recuperació i 
conservació dels ecosistemes marins i la gestió sostenible de les pesqueries.      
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