
Les zones de pesca de tot el món estan en crisi. La flota

industrial, és a dir, l'1% de la flota mundial, captura el 50%

dels recursos pesquers, els sobreexploten i utilitzen mètodes

de pesca destructius.

La flota industrial dóna feina a menys del 2%

dels pescadors de tot el món. Mentrestant, la

flota artesanal –el 99% de la flota mundial– ja

no pot omplir les xarxes com abans.

Cal que minvi la capacitat de captura de la

flota mundial, sobretot de les que fan més

mal a la vida dels oceans.

Més informació: www.greenpeace.es

Hi ha vaixells pesquers “pirates” que

pesquen fora de la llei, treballen sense

permisos ni bones condicions per als

treballadors i contribueixen a

“empobrir“ els oceans.

Les arts de pesca no selectives,

com l'arrossegament, arrasen

el fons i provoquen unes

captures accidentals i rebuigs.
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La sobreexplotació de
la mar amb la pesca

Què pots

fer-hi tu

✔

✔

Rebutja el consum de peixos immadurs

i denuncia'n la venda.

Abans de comprar peix, informa't d'on

procedeix, del tipus d'art de pesca

utilitzat, etc.

Cada vegada hi ha més vaixells grossos que pesquen: capturen peixos,

tortugues, dofins i aus marines que no vendran, i els tiren de nou

morts o ferits a la mar; altres vegades agafen peixos que no

han pogut arribar-se a reproduir:

els immadurs; així, a poc a poc,

els peixos van desapareixent.

Molts vaixells... pocs peixos... xarxes

que arrasen la vida... immadurs

denuncia els diferents tipus de

pesca no sostenible i participa en els fòrums de

debat sobre pesca per aconseguir el compliment

d’una legislació més restrictiva.

Hem d’assegurar-nos que segueixi havent-hi peix a la mar

i que tots puguem capturar-ne d'una manera que se'n

garanteixi el futur.
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Desaparició progressiva
dels recursos pesquers

Quan es pesca peix immadur il·legal es
redueixen les poblacions de peixos,
perquè no han arribat a la mida adulta
que els cal per a reproduir-se.
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