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1. INTRODUCCIÓ.
La pesca al Mediterrani és antiquíssima, de la mateixa manera que és la preocupació dels
pobles mediterranis pel coneixement sistemàtic i ordenat d’aquesta activitat (Margalef,
1989), aquests tipus d’arts han sofert un gran desenvolupament a Catalunya des de la seva
introducció en aquest àrea , cap als segles XVII i XVIII.
La llarga tradició pesquera de Catalunya, han fet que actualment existeixin una
considerable quantitat de maneres de pescar. De les moltes varietats d’arts i barques que
s’han fet servir a Catalunya, uns ja han desaparegut, altres està en regressió, altres són
cada dia més importants i n’hi hi ha que es recuperen després d’un període de regressió.
No és infreqüent llegir o sentir la teoria que la pesca a Catalunya fou fins a la meitat del
segle XIX un activitat poc menys que marginal: el mateix pescador es feia els ormeigs, el
producte de la pesca era destinat al consum familiar, no hi havia comerç ni transport de
peix, etc. Aquestes idees s’han d’abandonar totalment. Podem afirmar que les maneres
amb les quals avui es pesca són conceptualment les mateixes, tot i que, naturalment, el
progrés tecnològic les ha modificades quant a la seva aplicació pràctica. En aquest sentit la
introducció del motor, la fabricació del gel, la utilització de fibres sintètiques i l’ús del
radar i l’ecosonda són, sense dubte, els progressos més significatius, i s’han esdevingut
aquest segle. Com a conseqüència s’ha produït una sobreexplotació dels caladors
tradicionals i dels que aparegueren gracies al motor i a les tècniques de navegació. Aquesta
sobreexplotació té com a conseqüència una minva apreciable en la captura per unitat
d’esforç de la majoria de les espècies d’interès comercial, i canvis en l’estructura de les
poblacions explotades.
Si bé les formes de pescar són bàsicament les mateixes, el que ha canviat de forma radical
és la seva importància relativa. Podem dir que s’ha perdut diversitat, és a dir, s’ha tendit a
la utilització d’uns pocs arts que són majoritaris i amb els quals es fa avui gairebé tota la
captura. Són els arts que amb motiu de la seva eficàcia, la comoditat del seu maneig o
altres causes com la legislació o els preus, són els escollits per part dels pescadors. D’
aquests arts, el bou, d’arrossegament, i la teranyina, d’encerclament, són, amb molt, els
principals.
L’activitat pesquera, doncs, té molta importància per a la economia d’un gran nombre de
països, inclòs el nostre, i afecta no tant sols als propis pescadors, si no també a
constructors, enginyers navals, biòlegs, conservers, gestors de ports, tecnòlegs pesquers,
etc., es a dir, s’ha de tenir una visió global del sector, ja que en la majoria dels casos,
decisions professionals que, aparentment, són més o menys senzilles, es compliquen quan
s’analitzen les repercussions de les mateixes sobre la labor d’altres tècnics que, a priori,
podria pensar-se que res tenen a veure amb elles. Per exemple, un pescador ha de tenir
coneixement, entre altres matèries, de les tècniques del tractament que, posteriorment,
s’aplicaran al peix que està capturant. Paral·lelament un projectista d’embarcacions o d’arts
de pesca ha de conèixer, a més de la seva especialitat, la biologia i el comportament de les
espècies que es pretén capturar amb els instruments que està dissenyant. També un
pescador, un emmagatzemador o un conserver, han de saber com es descompon el peix i les
conseqüències que això comporta.
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Freqüentment, aquesta visió de conjunt, no es té ni pels propis tècnics de cadascuna de les
aplicacions esmentades anteriorment ni, el que és més greu, pels responsables de
l’Administració. Es necessari, per tant, que a les Universitats i/o Escoles de FP, es
pugui desenvolupar un currículum nou on es pugui contemplar un perfil professional que
abasteixi totes aquestes diferents disciplines, donat que avui en dia cap oferta
formativa el contempla.
La pesca com a factor de desenvolupament.
Sabem que la baix l’ombra de la pesca naixen una sèrie d’activitats industrials i de serveis
que, a la vegada, són promotors de desenvolupament i de riquesa. S’ha de dir que el fet de
que l’ocupació directa en la pesca ha de multiplicar-se per un factor que pot variar entre 3 i
5, per a contemplar l’ocupació induïda per l’activitat referida. Alguns d’aquests sectors
derivats són:
• Infraestructura portuària de càrrega i descàrrega
• Serveis de transport i distribució de mercaderies
• Drassanes de construcció naval, varadors i dics de reparació, tallers mecànics,
elèctrics, etc.
• Subministradors d’efectes navals i pesquers
• Fabricants d’arts i aparells de pesca i xarxaires
• Centres de conservació i transformació dels productes pesquers
• Empreses de comercialització i distribució
• Serveis múltiples derivats de totes les activitats: duanes, assegurances, entitats
de crèdit, jurídics, fitosanitaris, etc
• Ecoturisme pesquer
• Aqüicultura marina
• Centres de formació nàutico-pesquera i d’investigació
Aquest darrer aspecte de l’investigació té, per sí mateix, una importància fonamental en el
desenvolupament, poden abarcar diversos camps: el de la pròpia pesca, amb la recerca de
nous caladors o espècies d’interès; el de les embarcacions utilitzades, amb nous tipus de
vaixells i/o sistemes de pesca ; en el de les arts i aparells emprats, mitjançant canals
d’experimentació de xarxes; el de millora de les tecnologies de conservació i
transformació; utilització dels productes no aprofitats; recerca de noves formes de
consum, etc.

Els processos que fan que un peix que està nedant tranquil·lament passi al nostre plat,
impliquen molta gent i tècniques diverses, en aquest procés han intervingut:
A) La natura
A1) l’ecologia, es a dir l’ambient perquè existís el peix
A2) la biologia
B) La tècnica
B1) de les barques i la navegació
B1) dels arts i ormeigs de pesca
C) L’economia, la sociologia i l’historia
En aquest treball només m’ocuparé de l’apartat B1) arts i ormeigs de pesca.
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En definitiva proposo els següents
OBJECTIUS:
“Conèixer els mètodes de pesca des d’una perspectiva innovadora” i “provocar una reflexió
sobre la possibilitat de crear un futur disseny curricular: una “Enginyeria de Pesca”.

La imaginació, acompanyada de la tècnica pròpia de cada època, han permès que les maneres
de pescar evolucionessin: uns ormeigs han tingut una vida curta, altres han evolucionat més
o menys des de temps antics i altres no han aparegut fins a temps molt recents, ja que les
tècniques anteriors no les permetien. Finalment ens trobem avui davant d’un conjunt divers
d’arts i ormeigs que pesquen diferent i que cal conèixer si volem saber com poden
evolucionar en un futur.
“La història de la pesca a Catalunya està per fer”
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2. LES TÈCNIQUES DE PESCA.
2.1 ARTS D’ARROSSEGAMENT
Un art d’arrossegament és a grans treps un sac de xarxa que hom remolca des d’una o dues
embarcacions tot mantenint-lo obert. Pertanyen al grup d’arts que es considera com a
“actius” ja que necessiten de la força proporcionada pel vaixell per poder pescar, es a dir,
és l’art el que va a buscar al peix. Aquests arts utilitzen la tècnica de filtració (fig. 1), per
la qual, quan el peix no pot guanyar la velocitat donada pel vaixell i per les corrents
submarines, aquest entra dins de l’influencia de la depressió formada a la boca de l’art,
entre banda i banda, és un corrent cap a l’interior de l’art, que cada cop, a causa de
l’estretor creixent, és més fort. D’aquesta manera el peix que es troba en el recorregut és
capturat a dins la xarxa no podent fugir-ne nedant.
El problema que cal resoldre per pescar amb l’arrossegament és mantenir el sac obert
mentre el vaixell navega.

Fig. 1 filtratge del bou
L’inconvenient principal d’aquests arts és que no són selectius (es capturen espècies petites
o no desitjades) i a l’escombrar sistemàticament grans extensions de mar tenen més
facilitats per trobar bancs de peixos que altres classes d’arts, estris o ormeigs de pesca,
de fet, interaccionen amb tota la resta d’arts. A més, produeixen un impacte ecològic
evident ja que gairebé tots els elements dels que estant formats prenen contacte amb el
fons marí. En aquest sentit és especialment greu l’impacte que exerceixen a sobre les
praderies de Posidònia oceànica (Fig. 2) i altres
fanerògames, de importància capital en el
funcionament de molts d’ecosistemes marins litorals.
L’arrossegament sobre aquestes praderies està
expressament prohibit per la legislació europea.

Fig. 2. Posidònia oceànica
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CLASSIFICACIÓ.
Si ens basem en les especies a capturar hom acostuma a dividir els arts d’arrossegament
en:
1. Arts d’arrossegament de fons o bentònics (Fig. 3)
2. Arts d’arrossegament de gran obertura vertical (Fig 4)
3. Arts d’arrossegament de profunditat regulable o pelàgics (Fig 5 )

Fig 3.

Fig 5.

1. Art de fons

Fig 4.

2. Art de gran obertura vertical

3. Art pelàgic

Columna d’aigua :

Arts d’arrossegament pelàgics

Arts d’arrossegament de gran obertura
vertical
Arts d’arrossegament de fons
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Materials i tècniques de construcció i muntatge.
a) Materials per a xarxes d’arrossegament.
Per a les xarxes de fons, el fil ideal hauria de tenir una càrrega de ruptura important, una
alta resistència a l’abrasió, una bona elasticitat i que els nusos no llisquin. Per això, el fil
trenat (Fig 6 ) és preferible al torsionat o conxat (Fig. 7).
Fig 6.
plàstic

Fil

trenat

de

Fig. 7. Fil conxat de plàstic

Els materials més utilitzats són el niló (PA) i el plàstic (PE). Per a la resistència en general
PA és la millor elecció qualitat-preu entre totes les fibres convencionals.
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Fig 8. Característiques fibres convencionals
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Fig 9 Característiques fibres convencionals
2.1.1 EL PAS ENDAVANT
No obstant, per a una millora i adequació de la xarxa d’arrossegament de fons hem de tenir
en compte dos objectius bàsics:
• Utilitzar una xarxa
que ens permeti una
disminució del pes
total dels panys i del
volum de la mateixa
amb el conseqüent
estalvi energètic que
això comporta.
•

Incrementar la vida
útil de la xarxa el
màxim possible.

Es tracta d’utilitzar una eina que a la vegada que ens ajudi a pescar amb les millors
condicions tècniques i ecològiques possibles ens permeti també estalviar el màxim
d’energia. (Fig 10)
Aquestes pautes només es poden aconseguir modificant les característiques del material de
construcció. Aquest material farà que la nostra xarxa tingui:
•
•
•
•

Una tenacitat més alta que les fibres convencionals
Alta resistència al fregament amb el fons
Una menor resistència a l’avanç
Un menor volum i pes

Cal considerar que el problema no es redueix només a equiparar la resistència de la xarxa
amb l’empenta entregada per l’hèlix del vaixell, sinó que també s’haurà d’igualar la dimensió
de les portes amb la dimensió de la xarxa.
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Fig 10. Imatge
d’un bou d’alçada
vertical al canal
d’experiències

Síntesi:
•
•

Utilitzar fibres artificials adients, amb poc pes específic i molta resistència al
fregament (dynema, spectra, etc)
Ajustar la velocitat adequada

Problemàtica:
•
•
•

Tipus de fons a treballar
Standarització de la xarxa d’arrossegament
Els preus de les fibres

Bones pràctiques energètiques:
•
•
•

Utilitzar malles sense nusos
Ajustar velocitat
Ajustar la geometria de l’art
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2.1.1.1 Maneres d’aconseguir que l’ art d’arrossegament sigui més ecològic.
Augmentar la mesura de la malla.
Es la acció més lògica i senzilla, aquest augment en la
mida de la malla, afavoreix que el peix que no tingui
unes dimensiones mínimes (talla mínima) pot passar a
través d’ella i escapar-se. Aquest augment pot fer-se
en la totalitat de la malla o en zones localitzades en
forma de panels. (Fig 11)

Fig. 11
Panels de separació horitzontal
Aquest sistema es basa en la diferència del
comportament natatori dels espècimens i de les
diferents reaccions d’aquests al pas de la xarxa. (Fig.
12)

Fig. 12
Reixes de separació rígides (Fig 12)
Es desenvolupen per primera vegada en la pesqueria de la gamba a Noruega. La funció
bàsica es la de separar les gambes del resto de pescat. El seu èxit va ser total, i a partir
de l’any 2000 són obligatoris para la pesca de la gamba (Krill) en tota la Comunitat
Econòmica Europea. Altres reixes similars són utilitzades per a poder deixar escapar
peixos de diversos tamanys (segons ens convingui) i inclós la exclusió de tortugues marines.

Fig 12. Reixa rígida separadora per a crustacis
Hi ha molts tipus de
reixes separadores (fig.
13) amb el fi d’afavorir la
selecció
entre
les
diferents
espècies.
Aquest
tipus
de
estructures estan fetes
d’acer inoxidable o de
PVC;
La
mida
de
separació, així com la
posició una vegada dins de
l’art, es realitza en funció
de las espècies que es
vulguin excloure.
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(Fig 13). DIBUIX (un altre disseny d’una reixa separadora rígida)

Canviar la forma de la malla (panells o finestres de malla quadrada (Fig. 14a, b i c)
És una mesura de selectivitat molt extesa i s’aplica en diferents parts de la xarxa, tant en
el cos com en el cop, però sempre a la part superior de la xarxa. Aquestes mesures s’han
comprobat que funcionen bastant bé, l’únic problema és que al ser una finestra de petites
dimensions al peix li costa trobar-la i el percentatge d’escapament dels juvenils es bastant
reduït en comparació amb una xarxa construïda íntegrament amb malles quadrades.

DIBUIX (Forma quadrada de la malla en diferents parts de la xarxa)

Fig. 14a

Fig. 14b

Fig. 14 c
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Construcció de cops amb la malla cuadrada (Fig 15)
L’estructura amb malles quadrades, fa que el cop es mantingui una una forma molt més
cilíndrica i que las malles quedin obertes, això facilita l’escapament dels especimens més
petits que no reuneixin la mida escaient. El grau d’escapament i selectivitat dependrà de
l’obertura que tingui la malla i de la mida i la forma del peix, per a passar a través d’ella.
Les diferencies básiques entre un cop de
malles romboidales i un cop del mateix tamany
però de malles quadrades, és que en el cop de
malles romboidals, aquestes tendeixen a
tancar-se per l’efecte que es produeix al
realitzar l’arrossegament, i també pel pes de
captura al cop. Aquest tipus de cop (malla
romboidal) acaba adoptan una forma de bulb,
on la part anterior queda estrangulada,
tancan-se totalment les malles no deixan que
Fig 15.
els peixos petits puguin escapar-se. En canvi els cops de malla quadrada, mantenen
perfectamente la seva forma cilíndrica, això fa que les malles quedin obertes, augmentan
d’aquesta forma la posibilitat d’escapament dels peixos.
Hi ha altres característiques
en el disseny del cop (Fig 16),
que ajuden a millorar en gran
mesura la seva selectivitat,
tals com:
El nombre de malles que
formen la circumferència del
cop, quant més malles hi
hagin més tendencia tindran
a tancar-se longitudinalment,
això fa augmentar la longitut
Fig 16.
de la peça. Per a evitar-lo, la normativa en construcció de xarxes d’arrossegament, fixa una
circumferència de 100 malles.
Quant més llarg sigui el cop més es tendeixen a tancar-se les malles, és per això que convé
tenir una longitut petita d’aquest.
El gruix del fil i el tipus de material utilitzat per a la construcció de la xarxa.
Quant més gruixut sigui el fil menys selectiva será la xarxa; en quant al material, hi ha
estudis que demostren que, els cops de polietilé (plàstic) al ser más rígits impideixen que
els peixos petits escapin, i en el cas de que algún individu pugui escapar-se, quedaría mal
ferit degut a que el plàstic es molt àspre, li provocaría seguramente la seva mort. En canvi,
els cops de poliamida (nyló), són més flexibles i deformables, això permet que el peix pugui
escapar i no ser ferit en l’ intent.
Les malles de nus doble.
La utilizació de malles realitzades amb doble nus són menys selectives que les malles de nus
senzill, degut a que les primeres tendiesen a tancar-se.
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2.2 PALANGRE: L’HAM.
La pesca en palangre està considerada com la pesca mes selectiva que existeix, ja que
depenent de l’esquer i de la dimensió d’ham utilitzats, es pesca un tipus d’espècies o altres,
al mateix temps que un tamany o altre. La pesca comercial ha utilitzat palangres des del
segle XIX, encara que l’ham com a útil de pesca és un dels instruments que es coneix des
de més antic encara que la seva forma pràcticament no ha variat.
En termes generales aquest tipus de pesca consisteix en una línia principal (fig. 17),
anomenada mare, a la que s’afegeixen molts ramals, braçolades, amb hams escats a l’extrem
lliure.
Depenent del tipus de palangre de que es tracte, s‘utilitzen boies o flotadors per a
localitzar la posició de la línia al fons marí, o a la profunditat requerida.

Fig. 17 Disposició d’un palangre de superfície

VIRADOR DE PALANGRE
Existeixen varis models (fig 18). Alguns petits vaixells de bou que temporalment
treballen amb palangres aprofiten el mateix gigre d’arrossegament ,viren dels
cabirons o directament amb els carretells al mateix temps que estiben la mare.
Els grans palangrers requereixen de viradors especials que a més de potencia
suficient tinguin capacitat per a virar amb rapidesa al voltant de 200 m. per minut,
simplificant d’aquesta forma la maniobra.
El tipus de virador més estès consta de tres parts. La inferior amb el motor i
engranatges, canvis de velocitat i comandaments d’arrancada i parada. La part
mitjana disposa del regulador de velocitat per a ajustar la tensió de l’aparell
ocasionat per la resistència de l’aigua o de la captura. La superior sosté tres polees
destinades a hissar automàticament el palangre, aquestes polees són d’ànima
metàl·lica revestida de goma per a no perjudicar l’aparell.
El cap mare es guarneix al gigre passant-lo per un galàpago, al costat del vaixell. La
seva disposició a coberta varia d’acord a la disposició de cada palangrer.
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Fig. 18 Diferents viradors de palangre
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2.2.1 EL PAS ENDAVANT
•

Amb aquesta nova tècnica d’utilització d’un tub per on pot passar la línia mare i la
braçolada al mateix temps, s’elimina el problema del robatori del nostre esquer per
part de les aus marines al moment de la calada.(Fig
19a, b i c)

•

A més de la seguretat evident durant les maniobres
en mal temps per a la tripulació, aquest sistema
permet tenir menys pèrdues de peix al moment
crític d’extraure’l de la mar per a hissar-lo a bord,
ja que s’elimina la lluita d’aquest. Conseqüentment,
s’aconsegueix una millor manipulació.

Fig
19a

Fig 19b
Fig 19c

MANIOBRA DE CALAR I VIRAR UN PALANGRE
En les maniobres amb aparells tradicionals, les mares de les diferents unitats,
generalment estibades en recipients, han d’ajuntar-se correlativament al calar
tornant-se a separar a la virada. Amb l’utilització del tambor d’estiba s’ha
aconseguit evitar aquesta operació mantenint constant la seva longitud total, poden
calar i virar de forma continuada estibant-la a l’anomena’t tambor. La forma,
diàmetre i capacitat d’estiba del tambor varia per als diferents vaixells i segons la
longitud del palangre.

Al moment de calar, el vaixell es manté a rumb adequat i velocitat de fins a 9 nusos
d’acord a les condicions de la mar. El primer cap de flotació que marca, la capçalera
de l’aparell s’uneix a la mare i junt amb la boia es tira per la borda. Les braçolades
amb els hams escats van ajuntant-se a les malles respectives amb precaució de que
aquells no puguin danyar a ningú. A l’acabament de cada unitat s’ha d’afermar el cap
de flotació amb la seva boia corresponent. La operació es repeteix fins la sortida
de la capçalera final.

17

Per a virar s’hissa la primera boia amb el seu cap de flotació virant a, continuació de la
mare amb el virador i passant-la al tambor. Al arribar les braçolades s’ha de parar
momentàniament el gigre per a donar temps a separar-les de la mare. Al quedar
lliures s’estira d’elles per a elevar el peix a bord a través de l’obertura de l’orla, en cas
necessari ens ajudarem de ganxos o bitxeros. Tantmateix, quan finalitza cada unitat
s’ha de lliurar el cap de flotació de torn.
La maniobra segueix fins la recollida de la capçalera final del palangre.

Una temperatura de l’aigua relativament alta no es bona per al peix de palangre
donat que l’acció de determinades espècies: grups d’isòpodes (Cirolana borealis) i
amphipods (Schopelocheirus hopei) fa que el producte sigui literalment devorat
en pocs minuts. (Fig 20)

Fig 20. Isòpode

Fig. 21. Tauró enganxa’t a un apalangre de
superfície

No deixarem el peix enganxat a l’ham molta estona i, encara menys, com més
calor faci. (fig 21)
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Fig 22. Diferents sistemes de palangres
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2.2 AUTOMATITZACIÓ: (Fig.22)
Avui en dia, hi ha a més, diferents mètodes d’automatitzar la pesca al palangre, posant
aparells que redueixen al mínim la necessitat de tripulació, ja que ho fan tot
automàticament.

Fig 23. Projecte de palangre automatitzat
Els palangrers artesanals (Fig 24) normalment porten totes les braçolades i la mare en
diferents caixons, un per a cada art. Quan els calen els van escant manualment, i mentre
els recullen van canviant les braçolades sobre la marxa. Tot hi que es mes costos, d’aquesta
manera queden tots els hams amb esquer i es pot controlar millor les distancies entre
braçolades, flotadors, pesos, etc.

Fig 24. Palangre artesanal

Per a palangres de fons, fonamentalment, s’han desenvolupat recentment alguns sistemes
integrats que automatitzen tota la maniobra completa, des de la calada fins la virada,
passant per l’escat dels hams i l’estiba de les línies.
A l’operació de escat i calat del palangre, es desplaça un dels bastidors del hams, que
prèviament ha format part del conjunt de bastidors emmagatzemats fins la posició A. El
tram de línia corresponent, amb els seus hams, es arrossegat fins la màquina automàtica
d’escat B, que capaç d’escar de 10.000 a 14.000 hams per hora.
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A la maniobra de virat (Fig 25), la línia llevada passa per un netejador d’hams (1) que
consisteix en dos rodets que impedeixen el pas dels peixos, produint-se l’alliberació de
l’ham per desgarrament de la boca del peix, la qual s’emmagatzema en unes caixes
preparades per a l’efecte a la coberta del vaixell. A continuació, la línia es arrossegada per
l’acció combinada d’un virador horitzontal (2) i un virador de línia (3) que la introdueix en un
tub guia (4) que va des de l’entrepont fins arribar a una màquina (5) que separa les
braçolades de la mare i, a més, enganxa els hams al primer bastidor de la zona destinada a
emmagatzematge

Fig 25. Palangre automatitzat “Mustad”
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2.3 LA PESCA D’ENCERCLAMENT
Les xarxes d’encerclament s’utilitzen per a la captura de peixos que tenen la costum de
nedar formant moles compactes, ja siguin en la superfície o a mitja aigua, és a dir,
pelàgiques, com els seitons, les sardines, les tonyines, el bonítol, la cavalla, etc. En un
principi, aquestes espècies eren capturades mitjançant arts d’emmallament, sardinals
principalment (Fig 26), però, les arts vertaderament eficaces per a aquesta classe de pesca
són les xarxes d’encerclament.
Un art d’encerclament es redueix
a un gran pany de xarxa de forma
rectangular, les dimensions del
qual varien entre 250 i 2.000 m.
de longitud i al voltant de 40 i
400 m. de profunditat. En la part
superior de la xarxa es disposa
d’un nombre adequat de flotadors
que la mantenen en posició
vertical, quan s’utilitza. A la part
inferior porta una sèrie de

Fig 26. Croquis d una xarxa de sardinal calada

ploms que l’ajuden a mantenir l’art
vertical, contant a més amb un conjunt d’anelles per les que passa un cap resistent
anomenat sàgola o estrinyidor o “jareta” en castellà, que s’encarrega de tancar la xarxa i
per això es coneix amb el nom de “xarxa d’encerclament de jareta”. (Fig 27)
En aquest tipus de pesca es fa indispensable que els organismes que es vol capturar
estiguin formant grans associacions, doncs, si aquests es troben dispersos, la pesca d’en
cerclament no es possible. Per a aconseguir localitzar la major concentració de peixos es
recorre a diferents sistemes, com l’utilització d’ecosondes especials de projecció
horitzontal capaces de detectar la presencia de bancs en un radi d’algunes milles al voltant
del vaixell.
A pesar del desenvolupament que han tingut aquests mètodes de localització de les
espècies pelàgiques, aquesta es segueix realitzant a simple vista, observant la brillantor o
les bombolles que produeixen els peixos prop de la superfície (pesca a l’encesa o a la llum).
A l’època actual, en la localització dels bancs de tonyines s’utilitzen també avionetes.
L’interès per les pesqueres d’encerclament ha anat
augmentant, portant com a conseqüència una sèrie de canvis
importants. Sens dubte, les majors captures mundials,
actualment, se duen a cap mitjançant aquest tipus d’arts.
Una altra pesquera important que utilitza aquest tipus d’art
de pesca és la de la sardina i la del seitó, que són molt
apreciades a Catalunya.
Fig 27. Tonyinaire calant
Però, la que ha tingut una major evolució als últims anys ha estat la de la tonyina de la aleta
groga o “yellowfin”, de les quals les principals poblacions es localitzen a l’oceà Pacífic
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oriental entre les costes de Califòrnia y les de Perú, o en las de l’Atlàntic en front al nord
d’Àfrica.
Tot hi que la tonyina que esta més ben pagada al mercat, sobretot pels japonesos que són
els majors consumidors mundials d’aquest túnid, es la tonyina roja del Mediterrani
(Thunnus thinnus).
Els vaixells que intervenien en aquestes pesqueres, fins 1966, utilitzaven les canyes y
l’esquer viu, però a partir d’aquell any foren adaptats per utilitzar la xarxa d’encerclament.
Tot i que per tradició, hi ha llocs al Cantàbric que encara pesquen així.

ENCERCLAMENT DE LLUM:
Aquest tipus d’encerclament (Fig 28) es el més utilitzat a Catalunya, es fa durant la nit, i
es necessari tenir una embarcació auxiliar dotada d’unes potents bombetes que fan llum
sobre l’aigua, cosa que primer espanta al peix però desprès l’atrau i el manté junt i prop de
la superfície per a que no s’escapi, mentre l’embarcació gran va calant l’art al seu voltant.
Les principal espècies que es pesquen a la llum són el seitó i la sardina, sent aquesta
darrera d’un volum considerable.

(Fig 28) Eccerclament de llum o teranyina

ENCERCLAMENT DE TONYINA: (Fig 29)
Es una de les pesqueres més importants del
món. Aquí l’embarcació auxiliar ajuda al calat
de l’art tirant d’un extrem de la xarxa, mentre
el
vaixell
principal
va
calant
l’art
d’encerclament. Quan es troben les dos
embarcacions, la petita passa el seu extrem a
la principal per a que tanqui l’art.
Desprès el bot auxiliar va cap al costat
contrari del principal per a tirar d’ell i que no
es posi a dins de l’art mentre el va virant.
Una volta el peix esta envoltat es recull i es
congela en els bucs factoria o es porta cap a
port, o s’espera a l’arribada d’un remolcador
per a traslladar-lo a alguna granja d’engreix, etc.

Fig. 29
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CONSTRUCCIÓ, FORMES DE TREBALL I TÀCTIQUES DE CAPTURA.
Son xarxes de forma rectangular (Fig 31) amb una ralinga superior de suros i una inferior
(sàgola) de ploms, on predomina la flotabilitat de l’art.
Aquest art tracta de que el peix no es clavi en la xarxa.
Es important en el disseny de l’art la velocitat del desplaçament vertical i horitzontal del
banc, ja que aquest pot escapar per baix.
Després de llargar l’art es important assegurar el desplaçament cap a dalt del banc i poder
caçar la sàgola per tancar per sota, aquesta operació es determinada per la velocitat
d’enfonsament de la ralinga de ploms.

Diferents tipus de disseny de xarxa d’encerclament :
- Rallinga de ploms més curta que la rallinga de suros.
- Rallinga de ploms es més llarga que la de suros, s’utilitza amb espècies que intenten de
fugir per dalt de l’art.
Generalment les dues rallingues tenen la mateixa longitud facilitant un enfonsament
uniforme de l’art
La concentració de l’espècie depèn de la temperatura, menjar, condicions de temps, etc.
La velocitat del pelàgics es proporcional a la seva longitud.

Elements que formen una xarxa d’encerclament :
- Rallinga superior o de suros : dona flotabilitat al
conjunt, aquesta queda a nivell de superfície.
- Rallinga inferior o de ploms : dona verticalitat al
conjunt provocant el seu enfonsament.
- Cadeneta superior : Banda de reforç de la xarxa
per la part superior, amb panys de fil més gruixut,
en ella es munten els suros.

Fig 30. Maniobra de salabreig
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- Cadeneta inferior : Banda de reforç de la xarxa per la part inferior, amb panys de fil més
gruixut, en ella es munten els ploms.

Fig 31. Plànol d’un art de cerc tipus tonyinaire
- Cos : Es la xarxa, formada per diversos panys de malla rectangulars de gruixos diferents
segons l’espècie a capturar. (Fig 32)
- Anelles : Peces metàl·liques per on passa la sàgola.
- Sàgola : Cap que serveix per tancar l’art per la seva part inferior.
- Peus de gall : Tires de niló que uneixen la rallinga inferior amb les anelles.
- Ales : Malles grans i de fil molt gruixut situades a proa i a popa.
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- Cop : Pany on es concentra la pesca, format per malles reforçades de igual o inferior
obertura que la del cos.

Fig 32. Plànol cerc de llum i maniobra
Una de les qüestions més importants que ha de conèixer un patró d’un vaixell
d’encerclament és el diàmetre de la seva xarxa un cop calada per poder conèixer si la seva
zarza pugui envoltar la mola de peix:
Si la longitud L de la xarxa és L= 2 ּתR; és evident que aquesta és una dada coneguda pel
patró; la única incògnita que tenim es R, si l’aïllem tenim que:
R= L / 2  ; ּתi si D= 2R tindrem el diàmetre total de la xarxa calada.
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2.3.1 EL PAS ENDAVANT.

Fig. 33a Projecte vaixell d’encerclament
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Fig. 33b Projecte vaixell d’encerclament
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Bombes de buidat:
Aquestes permeten el
trasvassament de peix
sense manipulació i
salabreig amb la
conseqüent millora en
la qüalitat del peix
Fig. 34 i 35

Fig 34. Posició del buidat

Fig 35. Esquema de l’instal.lació
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2.4 XARXES D’EMMALLAMENT I DE TRAMPA
En l’ús de xarxes passives, els peixos al intentar traspassar qualsevol tipus de xarxa,
queden enganxats en les malles per les seves aletes dorsals o brànquies. Son arts
selectives.
Assoleixen uns 100m de longitud i de profunditat poden arribar a 12m.

Fig 36. Xarxa de solta
Condicions per que una xarxa sigui efectiva :
- Uniformitat del tamany de les malles.
- Transparència del fil
- Uniformitat en el grau d’obertura de les malles.
- Coeficient de colgada : relació entre la longitud de la rellinga superior i la longitud
del pany, ha de ser sempre inferior a la unitat.
Existeixen 2 grups, arts fixes i arts de deriva.
Arts fixes
Son aquelles que quan es calen es mantenen en la mateixa posició vertical fins que es viren.
Existeixen 2 grups :
Arts d’emmallament :

Arts de trampa :

- Tremall

- Almadraves

- Volanta

- Corrals

- Solta (fig. 36)
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• Tremall : (fig.37)
Art d’emmallament fixa i no ganyera que captura
espècies bentòniques fonamentalment. Solen tenir
60m de longitud i un màxim de 10m de profunditat.
Està format per 3 xarxes superposades :
- 2 malles exteriors grans i de forat gran que es
corresponen exactament (esmais)
- 1 malla interior més gran i de forat més petit, que
va entre les 2 exteriors, formant bosses (broma).
- Ralinga superior de suros.
- Ralinga inferior de ploms. (fig 38)
- Peu de gall amarrat a les ralingues que
sobresurten de les peces terminals i que va unit a
un gall o a la barca en l’extrem superior i a un mort
en l’extrem inferior, com en la volanta i la beta.
Fig 37. Tresmall

Fig. 38. Diferents seqüències del tresmall
Les xarxes fixes son aquelles que es col·loquen a un lloc determinat de la costa per a
interceptar el pas dels peixos u altres animals marins. Solen ser rets de contorn mes o
menys rectangular que pengen verticals a l’aigua a partir de la ralinga superior o de suro, i
porten a la part inferior llast abundant per a quedar fondejades a un lloc.
La fixació al fons es realitza amb “boies”, “ancores” o “morts” de diversa índole, y la
trajectòria que es tria al calar-les pot variar depenent de les condicions del lloc on es va a
pescar.
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Els tremalls son xarxes fixes molt característiques que es calen verticalment i es fixen en
àrees de pas de les espècies que s’intenta capturar. Estan constituïdes per tres xarxes de
diferents dimensions de malla, fixades a la ralinga superior de flotadors. En aquesta xarxa
el peix pot passar el cap però s’embolicarà amb les ganyes i podrà ser fàcilment capturat.
(fig. 39)

Fig 39. L’embolssament del peix

Fig 40. Tresmall calat en zona rocosa
• Volanta :
Art fixa d’emmallament ganyera, es cala en el fons, per capturar el lluç. La seva longitud no
pot ser major de 2Km i la seva alçada no pot ser més gran de 10m. (Fig. 41)
Es format per :
- 1 o més panys de xarxa de 40 m de longitud i 5m d’alçada amb malla de 50mm en
el mediterrani i de 88mm a la resta.
- Ralinga superior que conté flotadors per mantenir la seva verticalitat.
- Ralinga inferior que conté ploms, es més llarga que la superior.
- Peus de gall en els extrems en comptes de ralingues, on van amarrats en la part
superior, els caps de flotació on van els galls, i en la part inferior, els morts.
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Fig 41. Disposició general d’una volanta
• Solta: (Fig 42)
Art fixa d’emmallament ganyera que es pot calar tant en superfície per capturar cavalla,
bonítol, etc o al fons directament per captura lluç o altres.
Les soltes de fons solen tenir com a objectiu la captura d’espècies demersals d’alt valor
comercial (moll, lluç, dorada, etc). S’acostuma a calar de nit ja que aquests peixos solen
tenir comportament nocturn.
Les dimensions màximes de cada peça no poden superar els 50 m. de longitud i els 4 m.
d’alçada. Estan autoritzades un màxim de 30 peces per pescador, amb un màxim de 90 per
embarcació.

Fig 42 Sola calada

• Almadrava:
Les almadraves són uns arts de pesca fixes, que es posen prop de la costa. S’utilitzen
principalment per a la pesca de la tonyina roja. (Fig 43)
Son com un laberint de xarxa que fa que quan les tonyines arriben on es troba van seguint
tot el laberint fins arribar al final on queden atrapades.
Actualment queden molt poques almadraves al mediterrani, una de les ultimes es troba a
Barbate, a Andalusia.
La pesca de la tonyina de les almadraves es molt espectacular, ja que van pujant les xarxes
i mentre van agafant amb ganxos les tonyines, cosa que fa que tota l’aigua es torni roja de
la sang.
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Es cala en primavera en llocs de
pas migratoris per la captura de
tonyines o altres espècies. Son
laberints

de

xarxa

de

grans

dimensions col·locats verticalment
i perpendiculars a la costa.

Existeixen 2 tipus d’almadraves :
- De dret : Capturen tonyines
durant la migració de anada.
- De revés : Capturen tonyines
durant la migració de tornada.
- Almadrava de buche : Es la més
perfecta, reforçada i de major
rendiment.
Fig.43 Almadrava calada

L’almadrava de buche es formada per 2 parts essencials : (Fig 44)
-

Capturadora :

Quadre :

càmara per on entra el peix

Buche : Part que segueix a la cambra.
Bordonal : Part que segueix al buche.
Cop : On queda tancat el peix, te una xarxa per puja el peix.
-

Auxiliars :

Rabera de terra : Xarxa llarga vertical i posada de forma perpendicular a la costa,
afirma l’art a un mort de la platja.
Rabera de fora : Xarxa llarga vertical que igual que l’anterior afirma l’art en direcció
mar en dins.
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Fig. 44. Parts d’una almadrava

Els vaixells i la seva maniobra.
Aquest
sistema
va
tenir
un
gran
desenvolupament durant les dècades dels anys
30 i 40, encara que ha anat perdent
importància
davant
metodologies
més
productives (arrossegament i encerclament
sobre tot).
El gran avantatge d’aquesta forma de pescar
són els requeriments baixos de potència
propulsora per a l’embarcació i per tant una
inversió econòmica en general molt més baixa
que les grans pesqueries ans esmentades.

Fig 45. Virada de tresmall
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Inconvenients més importants del sistema:
• És un art passiu
• La inversió en xarxa pot ser alta segons tipus d’emmallament a utilitzar.
• És una pesqueria bastant estacional, es a dir, no es tenen els mateixos rendiments
durant tot l’any
L’emmallament, per tradició i per què els resultats que dona encara són satisfactoris
s’utilitza a les costes d’Holanda, Escòcia, Dinamarca, Mar Bàltic i Espanya (Galícia i zones
mediterrànies).
Per calar les xarxes, el patró ha de conèixer prèviament les zones de possible pas de moles
de peix, bé per experiència o bé fent servir la detecció amb els equips electrònics,
ecosonda sobre tot. Aquest és un tipus de pesqueria on la xarxa es sol calar de nit ja que
els peixos que captura solen bellugar-se més per la nit.

•

•

•

Les maniobres de calat i virat poden realitzar-se per ambdós costats, per la popa o
calar per la popa i virar pel costat, normalment per estribord que seria la maniobra
més habitual. (Fig 45)
Durant la maniobra de calar el patró ha de mantenir el vaixell proa al vent, per
safar sempre la xarxa de les pales. Per facilitar la operació de calat es situa un
“rodillo” a popa o a la amura si es realitza sobre aquesta part, aquest “rodillo” pot
ser inclòs abatible per que no molesti quan no es pesca.
Per a la virada s’utilitza un gigre elèctric o hidràulic amb cabiró o el que és més
freqüent avui en dia un virador de xarxes, format per un conjunt de cabirons.

S’utilitzen vaixells de molt diverses dimensions i formes, sent els més comuns a les nostres
costes els compresos entre 8 i 15 m. aproximadament. Segons el procediment de maniobra
escollit, poden tenir la superestructura i la cambra de màquines més proa o més a popa.
•

Els procediments més comuns són:
1. Calar la xarxa per la popa i virar-la pel costat (Fig 47)
2. Calar i virar la xarxa per la popa (fig 46)

(Fig. 46)
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Fig 47

Fig 48. Diferents formes de calar i
virar

4.1.1 EL PAS ENDAVANT
Una de les tecnologies més
avançades i innovadores del món en
emmallament és la
danesa: (fig 49)
Ens permet una manipulació de l’art
molt més còmoda i eficaç.

Fig 49.
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Fig 50.

Aquest aparell, de construcción francesa, permet obtenir xarxes d’emmallament en molt
menys temps i amb una comoditat iniguable, cal dir, no obstant, que la qualitat final de la
xarxa no és tant bona com la construcció manual. (Fig 50)
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LA NANSA.
La nansa és un útil de pesca que per la seva especial estructura actua a manera de
parany que permet l'entrada a ella, atrets pels esquers, i impossibilita la posterior
sortida des de la mateixa. Una agrupació de nanses unides per les respectives
braçolades a un cap mare constitueix un palangre de nanses.(fig 51)

Fig 51. Plànol de un palangre de nanses

Fonamentalment la nansa consta de les següents parts: Fig 52
1.Armadura. Format per varetes en sentit longitudinal i cèrcols en el transversal.
Sobre aquest esquelet descansen els altres elements.
2.Buc. Conjunt de malles que recobreix l'armadura formant el cos de la nansa.
3.Entrada o afàs. És un embut o con truncat amb la base major a nivell del buc i la
menor dins del cos de la nansa. Es coneix també com a parany, ja que la seva disposició
dificulta la sortida de les espècies que l'han travessat.
4.Tapa. És la part per on es treu la captura, normalment és la base oposada a la de
l'embut

Fig 52. Parts d’una nansa
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Segons el material que entra a la seva construcció les nanses poden ser de plàstic o
metáliques. Es molt comú la utilització de nanses mixtes en les que són varis els
materials emprats en la seva composició, per exemple, aquelles que tenen l’esquelet de
varetes d’acer inoxidable i el buc de xarxa d’alambre galvanitzat o bé de panys de nyló,
encara que a l’actualitat és molt freqüent l’ús de nanses de plàstic.

Fig 53. Nanses de plàstic i ferro
Son innumerables les formes que poden adoptar: cilíndriques, tronco-cóniques,
semiesfériques, etc., però és la espècies a la que està destinada la que determina el seu
nom més conegut: nanses crancqueres, llagosteres, etc.
Nanses cranqueres: fig 54
Son cilíndriques y paralepípedes, de 200x200 cm, altura=70 cm aprox.
Pes aproximat: 100 kg
Armadura: varilles d’acer soldat
Buc: zarza d’alambre galvanitzat
Afàs: 2 entrades opostes
Tapa: a la cara superior de 1 m2 aproximadament
Eslora vaixell: 12-15 m. ; 40-100 CV

Fig 54 plànol de nansa crancquera
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Fig 55. Disposició d’una calada de nanses

Nanses llagosteres:
Són resctangulars plegables y cilíndriques
Armadura: varilles d’acer inoxidable
Buc: xarxa metàlica d’alambre galvanitzat
Afàs: 2 entrades opostes en forma d’embut d’alambre galvanitzat
Tapa: a la cara superior oposta als llastres de 45x30cm aproximadament

Fig 56. Plànol nansa llagostera
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Nanses gamberes:
Es metàlica, cilíndrica a l’extrem on es troba l’afàs i de cono truncat a la tapa
Armadura: 5 aros i 5 varilles metàliques
Buc: xarxa metàlica d’alambre galvanitzat amb malles exagonals de 2 cm de costat
Afàs: alambre galvanitzat d’1 mm. de diàmetre
Tapa: situada a la base menor amb un diàmetre de 20 a 25 cm.

Fig 57. Nasa gambera
Nanses per a peixos en general:
Algunes encara es fan en jonc, encara que la gran majoria es fan metàliques i de plàstic.
Les més utilitzades són les cilindriques de metall i les de polietilé troncocòniques.

Fig 58. Nansa para peces en general
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Maniobra de calar i virar un palangre de nanses.
Calada.Un cop a calador es dona poc avant
mantenent el rumb sempre a favor
de la corrent, es cala per la popa la
boia que arrossega el primer
calament vertical junta amb el seu
anclot.
A continuación surt la mare i a
continuación es van calant les nanses
amb els esquers nous colocats amb
anterioritat.
Quan acaba de sortir la mare es cala
el segon anclot al que segueix el
calament vertical amb la boia
corresponent.
Fig 59 Calant les nanses
Virada.La embarcació s’aproxima
a la boia i amb un bitxero
s’hissa a bord, passant el
calament vertical pel
virador i es comença a
virar fins que arriba
l’anclot, es para
momentàneament per
treure’l de la línia i
seguidamente es cobra del
cap mare, tal i com van
apareixen les nanses es
van separant del mateix
mitjançant la utilització
d’un mosquetó.

Fig 60 Procés de calada
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S’ha de seguir virant
fins que aparegui el
segon anclot, un cop a
bord es continua virant
del segon calament
vertical i quan arriba la
boia es recull i es dona
per acabada la
maniobra.

Fig 61 Procés de virada
Les seves dimensions.
Un cop la nansa quedi plena pels peixos atrapats deixa de ser eficaç. El volum interior
disponible per a la captura ha de ser, doncs, el suficiente per a evitar el fenómeno de
saturación.
En contrapartida, un volum massa gros pot ser, en alguns casos, afavoridor del
canibalisme.

Fig 62 Dimensions de les nanses d’acord a l’espècie
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Construcció.
Sobre la elección dels materials s’haurà de tenir en compte la resistència dels
materials a l’immersió, a la corrossió i a l’aigua salada sobre tot.
La separación de les varilles o la dimensión de les malles va en relació directa amb el
tamany de les espècies a capturar.
En quan al llast que utilitzen les nanses pot ser molt variable, pot ser des de les més
petites per a pescar el pop de 2-3 kg fins 70-80 kg per unitat, segons el tipus i el
tamany de la nansa, tipus de fons i la corrent

Fig 63. Dimensions de les malles d’acord a l’especie
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Entrades, formes i posició
Posición de les entrades:
exemples para peixos i cefalòpodes:

per a crustàcis:

Fig 64. Formes de la trampa
Dimensions de les boques d’entrada:
En relació directa amb la classe i el tamany de la espècie a capturar

Fig 65
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Diversos models de nanses:
Per a peixos i cefalòpodes

Per a crustàcis

Fig 66. Formes i models de nanses
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Fig 67. Nansa plegable de tipus japones
para la pesca del pop, són de doble
entrada i de molt fácil estiba

Fig 68. La mateixa nansa anterior estibada a bord
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3. CONCLUSIÓ.
A l’arrossegament, possiblement s’hauria
d’utilitzar un tipus d’art estandarditzat,
d’acord als diferents esforços aplicats pels
vaixells.

Fig 69

A l’encerclament, com als altres arts, seria important
aplicar l’intel·ligència selectiva. Aquest concepte
consisteix en el perfeccionament de les metodologies de
pesca per a que ens ajudin a capturar només l’espècie
objectiu, respectant a les que viuen associades amb ella.
L’inteligència selectiva podria aconseguir-se, en un futur
próxim, amb l’aplicació de la teledetecció espacial per
poder seleccionar la talla dels petits pelàgics.

Fig 70

Al palangre s’hauria de
millorar l’aspecte de la
maniobra. Possiblement el
realitzar no només la
calada sinó també la
xorrada per popa seria més
adient per aconseguir una
millor manipulació del
producte, utilitzant un
gigre virador per poder
virar i estibar dins tota la
línia mare junt amb la
braçolada (palangre
desmontable)

Fig 71
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A l’emmallament s’hauria de
millorar, sobre tot, el
problema de la pesca
fantasma. El perdre la xarxa
implica un impacte ecològic
massa arriscat. El desplaçar
tota la maniobra a popa ens
estalviaria molts de
problemes de manipulació de
la xarxa i milloraria també la
comoditat en la manipulació
del peix.

Fig 72.

Igualment s’hauria de trobar alguna sol.lució
per al problema dels isòpodes.

Fig 73

A la nansa un dels principals inconvenients que hi ha és
l’esquer, donat que es tracta d’altres peixos es fa malbé
molt ràpidament. Sembla ser que la recerca sobre nous
sistemes de fabricació d’aliment en forma de pinsos
sigui la solució a curt termini.

Fig 74
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