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Activitat 8.   Perspectives de futur.  
 
Debat:   La pesca en el futura, serà sostenible? És possible gestionar  
  racionalment el recurs pesquer? Qui té la responsabilitat de  
  vetllar pel futur de la pesca ? 

 
Presentació de l’activitat:  
 
El 1988 la FAO (FAO,1995) definí el desenvolupament sostenible com: 
 

“La gestió i conservació de la base del recurs natural i l’orientació del canvi 
tecnològic i institucional de manera que asseguri la consecució i la satisfacció 
continuada de les necessitats humanes de la generació present i de les 
futures. Tal desenvolupament conserva la terra, l’aigua, els recursos genètics 
de les plantes, no degrada l’ambient, és tecnològicament adequat, 
econòmicament viable i socialment acceptable” 
 

Però, és possible assolir els objectius d’un desenvolupament sostenible dels 
recursos pesquers tenint en compte les dades següents :  

 
ANY 1950 ANY 2000 

 
20 milions de tones de peix capturat 

 
100 milions de tones de peix capturat 

 
2.519.495.000 habitants al món 

 
6.056.715.000 habitants al món 

 
Consum anual 9 kg/persona 

 
Consum anual 16 kg/ persona 

 
Informació Museu del Peix Palamós 
 
Objectiu: 
Documentar-se, preparar arguments i contaarguments 
Realització del debat 
 
Tasca:   
Preparar i portar a terme un debat sobre aquestes qüestions 
 
Gestió:  
Formació de set grups (un per cadascun dels rolsI 
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Fase 1. PREPARACIÓ DEL DEBAT  
 
La pesca en el futura, serà sostenible? És possible gestionar  racionalment el recurs 
pesquer? Qui té la responsabilitat de vetllar pel futur de la pesca ? 
 
En aquestes qüestions  hi ha molts sectors implicats. Conèixer els seus punts de vista 
en pot ajudar a  tenir una visió més clara i completa de la situació i de les possibles 
alternatives.  
 
Dividiu-vos en grups de manera que cada grup adopti el rol d’un sector implicat en el 
futur de la pesca:   
 

 Grup de pescadors de la flota artesanal, armadellers,  
 

 Grup de pescadors industrials d’arrossegament o cèrcol 
 

 Les Confreries de pescadors  
 

 L’ Administració  
 

 Les  asociacions de consumidors. 
 

 Empresaris aqüicultors  
 

 Grups ecologistes 
 
 
Recordeu: hi ha una sèrie de factors que fan que els recursos marins s’esgotin o bé 
incideixin negativament en el desenvolupament d’espècies marines vulnerables fins el 
punt de la seva extinció.  
 
Alguns d’aquests factors són:  

 
• La incidència constant de la pesca professional davant uns recursos limitats que 

disposa de cada vegada més, major cavallatge i de més tecnologia.  
• Un important creixement urbanístic prop de la costa. 
• L’augment de ports i de la flota recreativa nàutica (embarcacions, motos 

d’aigua) 
• L’augment de la quantitat d’embarcacions amarrades en ports i fondejades en 

les platges. 
• L’augment de pescadors recreatius 
• L’augment del turisme subaquàtic 
• Falta de rigor de l’administració per fer complir la normativa vigent i controlar la 

pesca furtiva tant en aigües interiors com exteriors.  
• La utilització del mar com a magatzem de productes de rebuig.  
• …….. 
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Cada grup:  
 

1) Heu de caracteritzar-vos per explicar qui sou i què penseu als altres grups.  
 
Per fer això cada grup teniu unes fitxes que contenen algunes característiques i 
alguns posicionaments del sector que representeu. Ordeneu les fitxes segons la 
importància que creieu que té cadascuna de les característiques. Busqueu-ne 
d’altres. Al final del treball disposeu d’adreces útils per a cercar més informació.  

 
2) Posar-vos d’acord sobre la visió que el grup té del problema: la pesca serà 

sostenible en el futur? 
 
3) Sintetitzeu la tesi que heu de defensar expressant breument i amb claredat el 

vostre punt de vista.  
 
4) A continuació exposeu els arguments que justifiquen la vostra tesi enfront dels 

altre; els arguments han de ser pertinents, és a dir, han d’estar ben 
fonamentals. Cal fer esment del màxim d’arguments possibles i heu de 
prescindir de les postres opinions personals perquè en aquest moment 
representeu un grup determinat. Cal que els arguments siguin forts per 
qüestionar les tesis contràries. 

 
5) Finalment proposeu a mode de conclusió accions o decisions que es poden 

plantejar per poder dur a terme.  
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Fase 2.  EL DEBAT 
 
 
El debat consisteix en analitzar el problema des de diferents punts de vista amb la 
intenció d’establir un intercanvi d’opinions complert i enriquidor. D’aquesta manera 
s’aprèn a solucionar problemes de forma col·lectiva a través del diàleg i tenint en 
compte l’opinió dels altres. Perquè el resultat sigui satisfactori cal fer-ho de manera 
ordenada, demanant la paraula quan es vol intervenir i procurant que tothom hi 
participi de manera activa.,  
 
Els representant de cada postura: 
 
1) Han d’exposar de manera ordenada la seva posició  i els arguments que la 

sostenen. 
 
2) Han de seguir amb atenció les intervencions que es facin per poder abonar o 

refusar els arguments que s’exposin. 
 
3) Convé no repetir els arguments que altres hagin plantejat, Aixa com contestes 

directes a un altre delegat, que generen discusions parcials, però que no 
ajuden al debat conjunt. 

 
4) Altres aspectes que cal tenir en compte són : 

 
- Ajustar-se al tema  
- Expressar-se de forma clara i concisa 
- Respectar els torns de paraula donats pel moderador/a 
- Respectar les opinions dels altres 
- Participar de manera activa 
- Manifestar una actitud crítica i no dogmàtica.  

 
 
 



                                                                                       Maleta Pedagògica Virtual de la Pesca 
HISTÒRIA Activitat 7 

 

Marimed, la pesca com a factor de desenvolupament sostenible. 
Projecte cofinançat amb fons del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) – Programa InterregIII BMedocc 

 
Coordinació de la Maleta Pedagògica de la Pesca: Fundació Promediterrània (Ajuntament de Palamós) 

(Museu de la Pesca - Càtedra d’Estudis Marítims - Documare Centre de Documentació  de la Pesca i el Mar) 
INFORMACIÓ TEL. 972.60.12.44 

 
 

75

Fase 3.   CONCLUSIONS.  
Reformulació del coneixement en un text 
 
Finalment, cada grup reformularà la seva pròpia tesi, des del punt de vista del grup 
que representa.  
 
En aquesta fase final de reformulació del coneixement, hem de superar els punts de 
visa parcials i ser capaços d’incorporar altres argumentacions que hagin sortit en el 
debat i que han enriquit i, potser, modificat la tesi inicial.  
 
 

- Formuleu breument i de manera clara la tesi que defenseu 
- Justifiqueu-la a partir de raons o arguments ben fonamentats en 

documents o textos que hàgiu llegit 
- Els arguments han de ser forts per resistir la crítica i convèncer als 

destinataris  
- Resumiu en què hi ha acord i quines són les diferències Essencials amb 

els altres grups.  
- Incorporeu propostes d’actuació que facin possible la vostra  tesi.  

 
Reviseu el vostre text i recordeu:  
 

- Heu d’utilitzar el llenguatge d’acord amb la intencionalitat del text argumentatiu 
que tracta de convèncer els altres. 
 
- El text ha d’estar estructurat:  
 

- Tesi a argumentar 
- Exposició de les raons 
- Conclusió
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Aquestes preguntes us ajudaran : 

Què en pensem?
Quin és el nostre punt de 

vista?
Què creiem? Què podem fer?

En quines raons em baso?
...

Interpretar 

                                 

Lñ r c   cv orei
Opr5ofjoe uotutiow

foru pcouir cqow vcq p
Ceofi c woerb p qo
Fpqoe cpqo urcq oq
F po834u rcoewu cq
C opi4 cqpoe rcpqo

Co95u pq

Justificar 

Amb quina problemàtica més global té 
a veure aquest fet?

Quines són les causes profundes?
En quins coneixements em baso?

Què en diu la ciència?
En quines teories es fonamenta?

 

          

Argumentar
És una bona manera per aprendre a 
escoltar, a discutir, a consensuar i  a 

explorar alternatives, a través del 
diàleg i el respecte. 

Com el podria 
convèncer?

Quines alternatives 
hi ha?

Jo crec 
que... Potser tens raó...

Jo diria que...
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Aquest esquema us ajudarà a ordenar les idees 
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PAUTA PER A L’ARGUMENTACIÓ. 

 
LA PESCA EN EL FUTUR, SERÀ SOSTENIBLE? 

 
 

La nostra idea és: 
 
 
 
 
 
 
 
Las raons són: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
L’evidència que donaríem per convèncer als altres és que: 
 
 
 
 
 
 
Aquesta idea l’he tret de: 
 
 
 
Arguments en contra de la nostra idea podrien ser: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
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Aquestes adreces us ajudaran a obtenir informació, saber qui són i 
què pensen  
 
 

• Congrés de la pesca marítima a Catatalunya  
http://www.gencat.net/darp/c/pescamar/congpesc/ccop05.htm 

 
 

 Grup de pescadors de la flota artesanal, armadellers,  
 
http://www.gemub.com/pdf/incertfutur.pdf 

 
 Grup de pescadors industrials d’arrossegament o cèrcol 

 
http://www.gencat.net/darp/c/pescamar/congpesc/doc/cpon01.pdf 

 
 Les Confreries de pescadors  

 
http://www.upf.edu/bib/dret/sintesi/2002/lju22.htm 
http://www.google.com/search?hl=ca&q=confraries+de+pescadors+&btnG
=Cerca&lr=lang_ca 

 
 L’ Administració  

 
http://www.gencat.net/ 
http://www.gemub.com/pdf/incertfutur.pdf 

 
 Les  associacions de consumidors. 

 
http://www.consum.cat/ 
 
http://www.omic.bcn.es/catala/adreces-interes.html 

 
 Empresaris aqüicultors  

 
http://www.gencat.net/darp/c/pescamar/aquicola/aqui0201.htm 
 

 Grups ecologistas: Greenpeace, Adena 
 
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/la-sobreexplotaci-
del-mar-amb.pdf 
 
 

 


