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1 Què és aqüicultura mediterrània? 

L’aqüicultura mediterrània va néixer fa poques dècades, com a sector de producció a 

tenir en compte podríem dir cap als 80. Al 1985 la producció de l’aqüicultura 

mediterrània era de 374 tones, essent Grècia, Espanya i França els països que semblaven 

mostrar el major ímpetu. Al 1990, la producció s’havia multiplicat per 10, apareixent 

Itàlia com a país destacat. Només cinc anys més tard la producció havia augmentat fins

a 12 vegades (FEAP, 2008). En els últims 10-15 anys aquest sector ha registrat una 

evolució molt important tant pel volum produït com pel nivell tecnològic assolit.  En 

termes de producció es considera que el seu èxit ha estat tan espectacular com ho pugui 

ser el de l’aqüicultura del salmó.  

El terme aqüicultura mediterrània sembla genèric però en realitat inclou de forma 

exclusiva l’aqüicultura marina i dins d’aquesta un nombre molt reduït d’espècies, entre 

les quals destaquen clarament per sobre de la resta l’orada (Sparus aurata) i el llobarro 

(Dicentrarchus labrax).  Aquest és un dels trets que caracteritza aquest tipus 

d’aqüicultura, la concentració de la producció en pràcticament només dues espècies.

Un altre tret interessant de l’aqüicultura mediterrània és que inclou països amb contexts 

socioeconòmics molt diferents, ja que té lloc a les dues ribes de la Mediterrània, posant 

en competència països amb condicions productives, tecnològiques i comercials molt 

diferents, que per altra banda comparteixen les espècies, les condicions ambientals i els 

mercats. En aquests anys ha passat de ser una indústria de baix volum i grans marges a 

una de baixos marges i gran volum. 

En un futur proper es preveu que l’aqüicultura mediterrània es desenvolupi encara més, 

tant a una banda com a l’altre del Mar Mediterrani, però  a banda dels reptes individuals 

que pateixi cada país, s’enfronta al repte general de mantenir l’activitat en nivells 

adequats de sostenibilitat, especialment ambiental però també econòmica. 
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1.1 Espècies

En aquests sub - apartats explicarem les característiques d’aquestes dues 

espècies que constitueixen fonamentalment l’aqüicultura mediterrània, que són orada 

(Sparus aurata) i llobarro (Dicentrarchus labrax).

1.1.1 Orada (Sparus aurata)

L’orada és una espècie de peix teleosti del gènere Sparus, molt consumida 

dins de la gastronomia espanyola. El seu nom  comú ve de la franja orada 

característica que es troba entre els seus dos ulls. És una espècie costera, arribant-se a 

trobar a estuaris i és típica de la pesca esportiva.

És una peix distribuït desde les Illes Britàniques fins a Cabo Verde i per tot el 

Mar Mediterrani. Els joves es troben a les zones litorals i llacunes costeres, d’altra 

banda els adults prefereixen aigües més profundes, normalment pels 30 m. De 

profunditat encara que poden arribar fins els 150 m en èpoques de reproducció. Es 

mouen entre les algues de zones rocoses o superfícies sorrenques dels baixos fons.

Els adults arriben fins els 70 cm i pesant 1 o 2 kg. Té el cos comprimit per 

ambdós costats i la seva línea dorsal presenta una marcada convexitat. El cap és gran 

i rodó i els llavis grossos. La primera fila de dents està formada per 4, 5 o 6 ullals 

punxeguts, subjectats a unes fortes mandíbules. Les dents molars es troben darrera de 

les molars en 4 o 5 files.

Presenta una aleta dorsal i les pectorals són llargues i acabades en punta. 

L’aleta cabal, està revestida per una banda negra, està separada en dues porcions per 

mitjà d’una lleugera depressió. L’opercle que recobreix les brànquies és llis.

El color del dors és un verd blavós, el ventre platejat i amb els flancs groc 

grisosos.
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En quant a la reproducció és una espècie hermafrodita protàndrica, és a dir, 

són mascles al néixer fins que assoleixen els dos anys, i a partir dels 3 anys es 

converteixen en femelles madures. Alguns individus actuen com a mascles tota la 

seva vida. Apart de l’edat també influeix el tamany, encara que totes dues coses van 

lligades. A partir del 600 g els mascles es converteixen en femelles.

Els adults acostumen a viure en petits grups en zones profundes. Quan arriba 

l’època de reproducció, (entre la tardor i l’ hivern), abandonen la resta del grup. En 

cada posta hi ha aproximadament de l’ordre d’un milió d’ous fecundats. 

1.1.2 Llobarro (Dicentrarchus labrax)

 El llobarro és un peix teleosti, Perciforme, pertanyent a la família dels 

serrànids, i al gènere dels Serrànids.

Aquesta espècies costera es troba a l’Atlàntic, desde el Marroc fins a arribar 

al mar d’Irlanda, mar del Nord, Bàltic, també es pot trobar a la zona mediterrània 

(Barnabé, 1991). És una espècie que posseeix una gran ubiqüitat, penetra en les 

llacunes costeres i a les desembocadures dels rius, on pot arribar a remuntar diversos 

kilòmetres.

El seu cos és allargat, pot mesurar entre 10 i 100 cm de longitud; amb llavis 

carnosos, a l’angle superior de l’opercle hi té dues espines curtes. El color és variant, 

desde gris fosc al dors, fins arribar a ser blanc en la part ventral, encara que a l’aigua 

es veu platejat brillant, amb tonalitats verd oliva.

   

El llobarro  té els sexes separats, malgrat pertànyer a una família en la qual 

l’hermafroditisme és molt freqüent, (Serranus, Epinephelus) (Barnabé,1991). La seva 

morfologia presenta algunes característiques diferents segons el sexe. D’aquesta 

manera les femelles presenten:
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 Un cap més llarg i punxegut. L’índex biomètric longitudinal del 

cap/longitud total va desde 24,9 a 23,4 pels mascles i de 25,4 a 25,2 

per les femelles  (Barnabé,1980).

 Una longitud predorsal i pre - anal superior;

 Major alçada. Valor de l’índex, 21,3 a 20,6 (mascles), 25,4 a 25,2 

(femelles).

Quan s’apropa la reproducció sexual, l’examen de l’orifici genital permet 

distingir els mascles (anus i orifici urogenital visibles) de les femelles (anus i papil·la 

genital sovint protuberants i orifici urinari separat). El creixement dels mascles és 

bastant més lent que el de les femelles.

La conducta en el moment de la fecundació, tant en captivitat com en medi 

natural, el mascle se situa darrera de la femella i per sota seguint uns desplaçaments 

lents. La femella té un abdomen molt dilatat, i es diu que està hidratada.

Quan arriba el moment de la posta, el mascle o els mascles que l’envolten, 

(dos, rara vegada tres), són d’una talla visiblement inferior. Els productes sexuals són 

emesos a l’aigua.

1.2   Països productors, Europa

El mar i els seus recursos constitueixen una gran font de feina i creixement per la 

Unió Europea. Del mar s’obtenen aliments (peixos), i energia  (jaciments de petroli i 

gas en alta mar); s’ha d’afegir que la flota mercant comunitària transporta els seus 

productes pels mars de tot el món. Les zones costeres donen acollida al turisme, que 

també és un sector de gran importància econòmica. Per tot això, s’ha d’explotar els 

recursos marins de forma responsable, amb la finalitat d’evitar la sobrepesca o el 

deteriorament del medi marí com a conseqüència de l’extracció de petroli i gas, com 

un dels exemples més clars.

La indústria pesquera de la UE és la segona del món i proporciona 

aproximadament 7,3 milions de tones de peixos a l’any (www.europa.eu), gràcies a 

les seves activitats de pesca i aqüicultura. La pesca i la industria de transformació 
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dels seus productes donen feina a 360.000 persones (www.europa.eu). Per garantir 

que el peix adult es pugui reproduir, la reserva pesquera es regeneri, i amb tot això, 

es mantinguin els llocs de treball, es necessari evitar la sobrepesca. Quan tot això no 

s’ha tingut en compte moltes de les reserves pesqueres més importants han estat 

apunt de l’extinció i l’equilibri de l’ecosistema marí s’ha vist pertorbat.

L’aqüicultura pot contrarestar la disminució de les reserves de peix. En la 

UE, produeix a l’any aprop de 1,4 milions de tones de productes del peix, amb un 

valor aproximat de 2800 milions d’euros (www.europa.eu). Els mol·luscs, dels qual 

el musclo en particular, la truita irisada i el salmó són els productes aqüícoles més 

extensos.

En la UE l’aqüicultura ha crescut més lentament que a la resta del món, 

malgrat haver-ne adoptat mesures polítiques i haver-ne donat ajudes financeres per 

fomentar-la. L’aqüicultura pot donar llocs de treball en zones on la taxa d’aturats és 

alta, contrarestar la temporalitat del treball en el sector turístic i oferir una alternativa 

a la pesca d’alçada en un moment on les poblacions de peixos s’estiguin debilitant.

Entre els principals reptes s’ha de destacar la manca d’espai i d’aigua de 

qualitat i les mesures de protecció de la salut pública i el medi ambient. 

La  UE té una gran  part de la superfície marítima del món, superior en 

extensió al seu propi territori terrestre. Les regions costeres capturen més del 40% 

del producte interior brut (PIB) de la UE i contenen el 60% de la seva població. 

Aproximadament el 5% del PIB procedeix directament de les indústries i serveis 

marítims. Aquesta xifra és molt més gran si tenim en compte les contribucions 

indirectes del turisme i el sector immobiliari. La UE conta amb 1200 ports pels quals 

transita aprop del 90% del comerç exterior i del 40% de l’interior. La flota mercant 

de la Unió és la més gran del món. (http://europa.eu/pol/fish/overview_es.htm).
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La informació que es resumeix a continuació sobre els països escollits pel 

treball, s’ha extret de la web de la FAO (www.fao.org)

1.2.1  Espanya

1.2.1.1  Evolució

Espanya és un país marítim, dins una península i dos arxipèlags, on la seva 

cara nord i sud-oest s’obre a l’Oceà Atlàntic i la cota est i sud-est al Mar Mediterrani. 

Els productes pesquers són una font fonamental de proteïnes a la dieta 

alimentícia de la Península Ibèrica. Existeix una gran tradició pesquera en tota la 

costa, amb zones altament dependents en termes econòmics i socials d’aquesta 

activitat, tant de forma directa com indirecta.

Dins de l’activitat pesquera extractiva es pot considerar tant la pesca 

comercial amb embarcació, com el marisqueig o la pesca recreativa. Existeix una 

tendència decreixent de la pesca comercial i el marisqueig degut tant a la situació 

dels recursos com a la reducció de la flota de llarga distància. D’altre banda, el cultiu 

de peixos, crustacis i mol·luscs és una activitat amb una gran empenta en els últims 

anys, que busca contrarestar el dèficit de producció de la pesca comercial amb 

espècies cada vegada més diverses, mentrestant la producció de la indústria 

transformadora de peix s’ha consolidat  i potenciat tant en quantitat com en 

diversificació de presentacions i productes finals, utilitzant com a matèria prima tant 

la producció nacional com les importacions. 

L’ inici de l’aqüicultura marina moderna a Espanya pot situar-se en la 

constitució de dues Empresas privades en 1973, Finisterre Mar i Tinamenor,S.A., 

que es varen iniciar cultivant mol·luscs. L’activitat industrial realment productiva 

compta amb tan sols 20 anys de vida.

El gran desenvolupament de l’aqüicultura continental, on la seva expansió 

encara continua, s’ha basat en la producció de truita degut a l’alta qualitat dels 

recursos aquàtics existents a Espanya. S’han desenvolupat en molta menys 

importància altres cultius d’espècies continentals, molt localitzats geogràficament per 
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les característiques ambientals i pels hàbits de consum específics de regions 

concretes. 

En quant a l’aqüicultura marina, la producció de peixos marítims ha 

experimentat un creixement important durant els últims anys. Aquest creixement s’ha 

degut fonamentalment a l’orada (Sparus aurata), i el llobarro ( Dicentrarchus 

labrax). En el cas dels mol·luscs existeix una gran tradició en aquesta activitat.

Aproximadament un 70 % de la producció espanyola de musclo va destinada 

al consum intern, i el 30% restant s’exporta, fonamentalment a Itàlia i França. Els 

peixos marins es destinen en un 80% al mercat nacional en l’actualitat, mentre que el

45% dels alevins produïts a Espanya s’exporta fins els mercats europeus. 

En grans trets aconseguir incrementar la producció aqüícola suposa la millora 

dels actuals sistemes de producció i expandir aquesta activitat cap a noves àrees. 

      Totes les empreses  que varen sorgir fins a finals dels 80 tenien un marcat 

caràcter d’investigació i desenvolupament (FAO, 2008).

Al començar la dècada dels 80 el perfil de l’aqüicultura espanyola era la d’un 

sector centrat en petites empreses d’economia familiar i molt tradicional. Tres tipus de 

cultiu caracteritzaven a aquesta activitat:

 El cultiu de truita irisada (Oncorhynchus mykiss), el seu 

desenvolupament més important va tenir lloc a la dècada 

dels seixanta.

 El cultiu del musclo mediterrani (Mytilus 

galloprovincialis), a les ries gallegues on el seu inici va 

ser als anys quaranta i el seu desenvolupament va tenir 

lloc a mitjans dels seixanta fins a meitat dels setanta.

 L’aqüicultura dels “esteros” gaditans, iniciada a principis 

dels quaranta, en entrar la indústria salinera local en un 

greu crisis on el seu desenvolupament, molt lent al 

principi no va assolir el seu màxim fins a finals del 

setanta.
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1.2.1.2  Situació actual

Del conjunt d’espècies, en l’actualitat, les que tenen més sortida són  la truita, 

el llobarro i la orada, espècies amb una important producció aqüícola, que han 

incrementat el seu consum aparent durant el període de 1998- 2002. Els increments 

més significatius han estat els del llobarro, que ha multiplicat el seu consum aparent 

per tres i l’orada per quatre (FAO,2008).

Aquest subsector conta amb un total de 3029 empreses, que contenent 5710 

instal·lacions, de les quals 325 són d’aqüicultura continental. En 2005 s’han produït 

221.927 tones. L’aqüicultura continental basa la seva activitat en la producció de 

truita irisada, encara que també es produeixen altres espècies com la tenca, anguila, 

esturió i cranc, mentre que l’aqüicultura marina se centra fonamentalment en la 

producció de mol·luscs bivalves, més concretament del musclo, amb un creixent 

desenvolupament en la piscicultura, i en molta menor importància en crustacis.

1.2.1.3  Tipus aqüicultura

El tipus de cultiu en cada zona s’ha desenvolupat en funció de les 

característiques biogeogràfiques. La distribució de l’aqüicultura marina per àrees 

geogràfiques, a Espanya, és la següent:

A la cornisa cantàbrica i la regió nord-oest predomina el cultiu del musclo en 

bateas, aprofitant les característiques especials de les Ries Gallegues, que ha situat a 

Espanya com el segon productor a nivell mundial després de la Xina. El cultiu del

Turbot (Scopthalmus maximus), en granges en terra es va iniciar en els anys vuitanta, es 

situa en instal·lacions a terra per les seves característiques com a peix pla, amb un 

aportació d’aigua de mar oceànica. Altres espècies a destacar són les ostres, cultivades 

en bateas i que basen el seu cultiu en l’engreix a partir de llavor importada,  i altres tipus 

d’estructures flotants, i les cloïsses i escopinyes en parcs de cultiu. Amb importància 

secundària, cal esmentar pectínids, salmó i el pop com a espècie experimental. Un altre 

espècie innovadora és el besuc, i on s’està estudiant és a Galícia.

En les zones mediterrànies i sud-atlàntica, d’aigües més temperades, es 

desenvolupa principalment el cultiu de la orada i el llobarro, tant en granges en terra 
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com en gàbies flotants, a més d’altres espècies, com ostres, cloïsses, musclos, i 

llagostins amb un caràcter secundari. La tonyina vermella, pop, déntol i llenguado són 

les espècies que poden desenvolupar-se en els propers anys.

La Comunitat Valenciana i Múrcia són les zones on l’aqüicultura és treballa 

més. Es destacable la producció d’Andalusia d’orada i llobarro en sorrals o antigues 

salines dedicades a la cria de peixos, donades les seves excel·lents qualitats 

biogeogràfiques.

Canàries produeix orada i llobarro en gàbies flotants. Les seves aigües 

temperades durant tot l’any ofereixen una bona oportunitat per aquest cultius.

Pel que respecta al cultiu d’espècies continentals, la primera és la truita irisada, 

cultivada en tancs de cultiu, en cultiu intensiu, on la seva producció se centra 

majoritàriament a Galícia i en segon terme a Castella la Manxa, Castella Lleó, Navarra, 

Astúries, Catalunya, Andalusia i la Rioja.

Altres espècies són la tenca que es cria en llacunes i embassaments  a 

Extremadura i Castella i Lleó, encara que aquesta última comunitat de forma molt 

testimonial. Amb caràcter minoritari es produeix cranc, carpa a nivell local a les illes 

Balears i l’Esturió a la conca del Guadalquivir i recentment a Catalunya.

Les estructures de cultiu més rellevants són:

- Estancs: cilíndrics i quadrats.

- Estructures flotants: bateas fixes, longline, gàbies flotants i gàbies.

- Sorrals i marismes.

1.2.1.4 Problemes

Un dels problemes més comuns amb el que es troba l’aqüicultura és la 

competitivitat en els preus, i això es degut a que en principi aquest sector era 

pràcticament tradicional i centrat en economies familiars i avui en dia forma part d’una 

indústria altament tecnificada i per aquest motiu es possible una major producció i per 

tant la competència amb els preus.
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La oferta i la demanda ha de ser la mateixa per que s’equilibri el mercat, de 

forma que quan es planteja un escenari que els modifiqui es necessari dissenyar un 

mecanisme que aconsegueixi tornar a equilibrar el mercat plantejant dues opcions: 

mitjançant la balança comercial (important o exportant fins que coincideixi la quantitat 

ofertada en el mercat amb la demandada) o a través de la variació del preu (Cajamar,

2006). 

Per altra banda, hi ha sempre l’opinió importantíssima del consumidor, ja que 

sense ell, tot aquest sector no tindria sentit, i sempre hi ha la por que produeix la 

desconeixença en el sector. 

Un altre qüestió a la que s’ha d’enfrontar l’aqüicultura és al possible impacte 

ambiental que les seves estructures de producció poden ocasionar, i que en segons 

quines localitzacions també han de lluitar contra el possible impacte visual, segons si 

són zones turístiques o no.

1.2.1.5  Perspectives

Les perspectives de l’aqüicultura espanyola són les mateixes que es podrien  

esperar per a qualsevol país amb un nivell de desenvolupament de l’aqüicultura similar, 

es podrien resumir de la següent manera:

- L’objectiu més important  al que s’hauria d’enfrontar aquest sector hauria de ser 

l’optimització dels sistemes d’alimentació i engreix de les espècies i per això el 

que s’hauria d’intentar és:

- Incrementar el coneixement del metabolisme de les espècies cultivables, que 

hauria de permetre en un futur el desenvolupament de dietes o patrons 

alimentaris que  haurien de millorar la producció.

- En els pinsos destinats a l’alimentació d’espècies, s’hauria de reduir l’ús de 

farines i olis de peixos, mitjançant la substitució parcial per alternatives d’origen 

vegetal.

- En el tema de malalties infeccioses també s’hauria de fer un especial deteniment

i empenta per que no fossin els causants de tantes pèrdues en aquest sector i per 

això:
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- S’haurien de desenvolupar i aplicar habitualment vacunes orals o d’altres tipus 

per prevenir malalties víriques, bacterianes i parasitàries.

- S’haurien d’aplicar mètodes de diagnòstic basats en tècniques mol·leculars per la 

detecció ràpida de diferents espècies i agents patògens.

- S’hauria d’aconseguir que mitjançant l’equilibri adequat i l’ ingesta 

d’immunostimulants i pro biòtics a la dieta, es redueixi la susceptibilitat a 

malalties. 

En relació a les tecnologies de producció d’espècies utilitzades en l’aqüicultura:

- La preocupació pel benestar animal i la qualitat del producte, hauria de fer  que 

es generalitzessin  procediments compatibles amb la sensibilitat actual pel tracte 

cap els animals de producció.

- S’hauria d’intentar  utilitzar tècniques que permetin obtenir animals mono sexe o 

estèrils amb l’objectiu d’accelerar el seu creixement i evitar la seva maduració 

sexual. Les espècies en las que més interès d’aplicar aquestes tècniques serien 

l’orada i el llobarro.

1.2.2 Croàcia

1.2.2.1  Evolució

Croàcia és un nou estat independent, però la tradició aqüícola data de fa més de 

mil anys ( FAO,2008).

La costa de l’Adriàtic al sud de Croàcia forma part del Mediterrani, les aigües 

territorials de país s’estenen en aproximadament 32000km2.

Es factible cultivar gairebé totes les espècies de peixos, mol·luscs, i crustacis 

com a resultat de la geografia del país. 

La primera granja de Carpa a Croàcia, data del 1897, segons la FAO. Fins a 

llavors el principal objectiu dels estanys de peixos que envoltaven els castells era 

principalment per la conservació de peixos, i no tant pel cultiu. Les granges més grans 

es van construir durant els primers anys del segle vint, amb la introducció de la 

fertilització i alimentació complementària, en el període entre les dues guerres 

mundials.
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En els anys 1960 la producció és va incrementar com a resultat de les densitats 

de sembra i la introducció d’espècies herbívores. 

La producció de carpa es basa en l’ utilització de tots els aliments disponibles 

pels policultius. Les espècies cultivades junt amb la carpa comú són tenca, (Tinca 

tinca), carpa xinesa, (Ctenopharingodon idella), carpa capgrossa, (Hypophtalmichtys 

nobilis), carpa platejada, (Hypophtalmichthys molitrix), silur, (Silurus glanis), lluç de 

riu  (Esox lucius).

La primera granja de truita a Croàcia es va fundar en 1883 ( FAO, 2008) i en 

1894 es va introduir la truita irisada, (Oncorhynchus mykiss), que posteriorment va 

esdevenir la principal espècie cultivada. Després de la segona Guerra Mundial, el 

nombre de granges es va incrementar gràcies a la millora en les tècniques d’alimentació 

i ús de tecnologies més modernes. Cap a 1982 el nombre de granges extensives de 

cultiu de truita, va pujar fins a  vuit amb una capacitat productiva de 900 tones per any.

Els maricultius  inclouen la producció de peixos amb escates i mol·luscs tant en 

aigües costeres com lluny de la costa. Croàcia té una llarga tradició de cultiu de musclo 

mediterrani, (Mytilus galloprovincialis), i l’ostra plana europea  (Ostrea edulis), en dos 

llocs: La Badia de Malostonski i la Badia de Limski. La tradició de cultiu de mariscs 

data de fa més de mil anys.

La investigació de noves tecnologies pel cultiu del llobarro i orada es va iniciar a 

finals del segle XIX i inici del segle XX. A finals de la dècada de 1960, els instituts de 

l’estat van iniciar investigacions de projectes pel desenvolupament d’aquestes rentables 

espècies marines. Com a resultat d’això es van fundar nombres empreses comercials, 

que començaven amb la producció de larves i després la cria fins a aconseguir la mida 

comercial en sistemes de granges amb gàbies flotants. 

1.2.2.2 Situació actual

Tant l’aqüicultura d’aigua dolça com la marina s’han desenvolupat a Croàcia, les 

principals espècies produïdes són tonyina, nero, besuc, carpa, truita irisada i musclo. 

L’aqüicultura d’aigua dolça es practica en dos tipus d’ambients; aigües temprades (pels 

ciprínids) i d’aigua freda (pels salmònids). 

La maricultura inclou la producció de peixos i mol·luscs a la costa i en aigües 

marines, els primers intents de maricultura intensiva a Croàcia en van iniciar al 1980. 
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La producció de peixos només representa un petit sector de l’economia Croata. 

Els principals productes d’exportació de Croàcia són els productes marins frescos en 

fred i peixos en conserves. 

La producció dolç – aqüícola d’aigua temprada de peixos comprèn la carpa 

comú (Cyprinus carpio carpio), carpa xinesa (Ctenopharyngodon idella), silur (Silurus 

glanis), carpa platejada (Hypophthalmichthys molitrix).

La producció d’espècies d’aigua freda per consum humà es limita a una espècie, 

la truita irisada.

El cultiu de peixos marins a Croàcia consisteix pricipalment de llobarro, en 

segon lloc la orada i de manera molt menys destacable el déntol i  s’ha  iniciat 

recentment.

1.2.2.3  Tipus aqüicultura

En la part continental de Croàcia, les granges de carpa representen la major part 

de la producció aqüícola. 

En les zones muntanyoses el cultiu de peixos comprèn espècies d’aigua freda, 

(granges de truita), la gran majoria són empreses familiars. 

En la zona costera del Adriàtic, la majoria de les granges constitueixen petites 

empreses d’inversió privada i familiar. D’altra banda també en aquesta zona hi ha 

instal·lacions pel cultiu de mol·luscs.

L’aqüicultura de la carpa, tradicionalment es desenvolupa en grans granges a 

estancs, que s’estenen des de centenars o fins i tot milers d’hectàrees. 

Per la producció de peixos d’aigua freda, s’utilitzen cultius intensius i es basen 

en el deslletament controlat. Els estancs de truita, en general, són estrets i llargs, 

construïts en zones on es disposa d’abundant aigua amb corrent i neta.

El cultiu de llobarro i orada generalment, es realitza en gàbies a la costa, però la 

tendència està canviant cap a sistemes de gàbies fora de la costa, mar endins. 

Actualment s’utilitzen diversos tipus de gàbies, però la més emprada és la que està 

formada per plàstic flexible, antigament el material utilitzat va ser la fusta.

El cultiu de musclo s’inicia amb la recol·lecció de larves en petites badies 

productives, i posteriorment es col·loquen en cilindres fets de xarxes. Aquestes bosses 

de xarxes amb musclos, pengen de cordes flotants entre boies de suport, a una 
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profunditat de 5m. L’ unió de la larva fixadora de musclo es realitza en col·lectors fets 

de plats de plàstics que es submergeixen units a una corda que penja verticalment a la 

columna d’aigua de mar. Alguns aqüicultors utilitzen petites cistelles de plàstic que se 

submergeixen en les instal·lacions de cria. 

1.2.2.4  Problemes

El problema més greu amb el que s’ha trobat Croàcia ha estat els canvis polítics

que van tenir lloc durant la primera meitat dels anys 90, que van ocasionar una gran 

davallada en la producció. Aquest és el resultat de la devastació causada per la Guerra i 

el conseqüent aïllament econòmic del país, així com els canvis de la transició post 

comunista en els països d’Europa central i oriental. Els productes de l’aqüicultura 

d’aigua dolça, especialment la carpa, va estar fortament afectada  durant els  últims 

anys.

Un altre dels problemes amb els que es troba aquest país, és que no té un sistema 

de mercat majorista o un sistema per la comercialització del peix i altres espècies 

marines. El paper del mercat majorista, en gran part ho formen els mercats privats de 

distribució que obtenen el peix directament dels pescadors o dels productors aqüícoles i 

abasteixen a les xarxes de comercialització i venta.

1.2.2.5 Perspectives

L’aqüicultura d’aigua dolça hauria de centrar - se en alguns aspectes per poder 

obtenir un impuls favorable per poder ser un dels països competitius d’Europa i aquests 

objectius haurien de ser:

- Estimular les estratègies de mercat, investigació de mercat i promoure la 

comercialització de peixos d’aigua dolça i els seus productes.

- Regular les rutes de distribució i venta i garantir la seva fluïdesa durant tot l’any.

- Afiliar-se a organitzacions internacionals i signar els acords intergovernamentals 

de col·laboració i lliure comerç.
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- Utilitzar personal altament qualificat en les granges dolç aqüícoles per tots els 

càrrecs clau, per tal de garantir la implantació de noves tecnologies, més 

rendibles, eficaces...etc,etc.

- Com a conseqüència de l’altre punt, s’hauria d’elevar el nivell educatiu de tots 

els treballadors de les granges.

Amb tot això el que es voldria aconseguir es incrementar la producció i varietat 

de peixos cultivats i també poder ser capaç d’incrementar la competitivitat en el mercat 

europeu. I per això s’hauria de tenir en compte desenvolupar i modernitzar el sector 

productiu de l’aqüicultura, enfortir la infraestructura bàsica,  per tal de poder planificar 

la producció de peixos, millorar els sistemes de flux d’informació entre els productors i 

entre els productors i consumidors per tal d’evitar la saturació del mercat i les 

fluctuacions de preus. I un dels darrers objectius també hauria de ser recolzar els 

programes d’investigació i desenvolupament dirigits a la diversificació de productes i 

producció aqüícoles.

1.2.3  França

1.2.3.1  Evolució

La indústria de l’aqüicultura francesa es va establir fa molt de temps, va ser una 

de les primeres de la Unió Europea en desenvolupar-se.

L’aqüicultura és una activitat antiga i lligada, primordialment en la producció de 

mol·luscs i en el cultiu de truita. Excloent els salmònids, espècies d’aigua dolça han 

estat cultivades des de l’Edat Mitjana al Sud-oest i les regions centrals i orientals de 

França. Durant els anys setanta, el cicle biològic del llobarro i l’orada va ser completat 

per científics francesos que van experimentar al Sud de França. El ràpid 

desenvolupament de la tecnologia i la gran demanda per part dels mercats, van 

contribuir al desenvolupament del sector aqüícola.

             

1.2.3.2  Situació  actual

El sector de l’aqüicultura a França està enfocat principalment, al consum intern 

tradicional, addicionalment coexisteix un dinàmic sector de la producció d’alta qualitat 
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d’espècies com el llobarro exportat a EE.UU. o el llagostí exportat al Japó. Aquests 

productes d’alta qualitat assoleixen elevats preus gràcies a l’estricte control de criteris, 

tals com el gust, l’ utilització de tractaments, fiabilitat de subministraments i normes de 

qualitat.

En els darrers vint anys, el desenvolupament de l’aqüicultura s’ha expandit 

ràpidament en els territoris francesos d’ultramar, per exemple en Nova Caledònia  (Fig. 

1) on el cultiu del llagostí s’ha orientat al mercat japonès i en els territoris de 

Mayotte/Reunión ( Fig. 2) on la producció marina de la corbina (Sciaenops ocellatus ) i 

la cobia  (Rachycentron canadum ) està dirigit al mercat Europeu.

                                                                   

      
                                                                    http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_Mayotte

     Figura 1. Mapa Nova Caledònia                             Figura 2. Mapa Illa de Mayotte

1.2.3.3  Tipus aqüicultura

Existeix una gran diversitat en els sistemes de producció utilitzats:

 Peixos marins i d’aigua dolça; aquests són cultivats en raceways o canals 

de flux ràpid, estancs, tancs i gàbies, exceptuant les carpes i els ciprínids 

que són produïts en preses, llacs i reservoris.

 Els crustacis (llagostí tropical) són cultivats en estanys a terra.

 Els mol·luscs són cultivats al llarg de la costa en badies, ries i llacunes, 

suspesos en línea, estants o llits, o directament sobre el fons del mar.
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El cultiu de mol·luscs se centra principalment en la producció de l’ostra japonesa 

o del Pacífic (Crassostrea gigas). Aquesta espècia va ser introduïda a França durant 

1966, segons la FAO, per pal·liar la gran pèrdua de l’ostra portuguesa provocada per 

l’aparició de dues malalties mortals víriques. El major cultiu de França en termes de 

volum és el de l’ostra, segon en termes de valor a Europa.

Un altre de les produccions a destacar d’aquest país és la truita que segons la 

FAO és el tercer  productor més gran després de Xile i Noruega.

El llobarro, l’orada i el turbot (Psetta maxima)  dominen el sector de 

l’aqüicultura marina a França.

El cultiu del llagostí (Penaeus stylirostris) en Nova Caledònia va ser iniciat en 

1981, donat la seva excel·lent adaptació a l’ambient, assolint un alt valor de mercat 

degut a la seva qualitat. La seva producció es exportada gairebé en la seva totalitat al 

Japó.

El llagostí es produït utilitzant tècniques semi intensives, en estancs de terra, en 

les que disposen d’espai suficient.

França ha vist un augment progressiu del nivell de control exercit sobre 

pràctiques de cultiu amb la finalitat de reduir els nivells de restes d’aliments, utilització 

de tractaments, impacte ambiental a escala mundial enfrontant-se amb recomanacions 

per un nivell més alt de sostenibilitat. Els productors coneixen ara que la imatge dels 

productes d’aqüicultura clarament està relacionada als seus mètodes de producció. 

1.2.3.4  Problemes

El desenvolupament d’aquest sector a França s’enfronta amb tres principals 

problemes:

 La competència en la zona costera per l’ús de l’espai i el de l’aigua, que 

exigeix estudis d’impacte ambiental, control de materials alliberats al 

medi i monitoratge.

 Es necessita un elevat nivell d’inversió per llençar un nou projecte i 

assegurar  la competitivitat del producte francès contra el d’altres països, 

notablement en el Mediterrani i el Sud-est Asiàtic.
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 El clima, en relació amb el sud de França per la producció d’espècies de 

l’Atlàntic Nord, (salmònids), i el Nord de França en relació amb la 

producció d’espècies mediterrànies.

1.2.3.5  Perspectives

Segons els experts no es preveuen grans canvis en l’aqüicultura francesa, 

tot el contrari ja que a partir de la dècada dels 90, com  ja s’ha comentat 

anteriorment, va patir una davallada de producció.

1.2.4  Grècia

1.2.4.1  Evolució

A Grècia el cultiu d’animals aquàtics ha existit des de fa milers d’anys, però les 

principals espècies cultivades que formen part del sector, llobarro i orada, només ho fan 

desde el principi de la dècada dels vuitanta. La intensa investigació desenvolupada en 

universitats i instituts de França, Itàlia i Espanya durant la dècada dels setanta, ha donat 

grans avenços en el control del cicle vital d’aquestes espècies. A finals dels setanta i 

principis dels vuitanta les primeres granges es van establir a França, Itàlia i Espanya i  

més tard a Portugal i Grècia. L’adopció de tecnologies de cultiu en gàbies de la indústria 

del salmó, un increment en la demanda d’aquestes espècies i les condicions naturals que 

ofereix el clima de Grècia, així com la seva costa tan extensa, fa possible que es 

convertís en el país de preferència per el desenvolupament d’aquesta indústria. Grans 

programes de finançament de la Unió Europea i alguns empresaris individuals amb gran 

empenta, van fer incrementar la producció i van conduir a Grècia a ser un dels 

productors més importants i grans del món.

1.2.4.2  Situació actual

En l’actualitat l’aqüicultura grega consisteix principalment en la producció de 

llobarro i orada i en menor quantitat algunes espècies d’aigua dolça com la truita, 

l’anguila i la carpa (FEAP, 2008). També es produeixen alguns mol·luscs, en particular 
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el musclo, però que comparativament tenen poc valor econòmic. Fa uns vint anys el 

cultiu del llobarro i orada eran pràcticament inexistent, tot i tenint bones condicions 

climàtiques i geogràfiques però només va ser a partir de 1981, que es van fer grans 

avenços tecnològics en  reproducció i alimentació, que la indústria va patir un gran 

enlairament. Van fer falta la participació de capital privat nacional i europeus en el 

sector. 

S’exporta aproximadament el 80 per cent de la producció aqüícola grega, 

principalment a Itàlia i Espanya. El peix, principalment llobarro i orada, constitueix un 

dels punts forts d’exportació pel país i per tant el govern grec el considera com un 

producte estratègic.

 Pel cultiu s’utilitzen gàbies marines principalment i els costos de producció es 

troben entre els més baixos d’Europa (FAO, 2008). Els llocs de producció es localitzen 

al llarg del litoral grec, però on tenen més importància és en les regions centrals 

properes a la millor infraestructura i les rutes d’exportació.

1.2.4.3 Tipus aqüicultura

La major part de la producció grega de llobarro i orada es desenvolupa en gàbies 

marines, grans estructures plàstiques quadrades o circulars flotants de les quals pengen 

bosses de xarxa. En els últims anys han predominat l’ús de grans gàbies rodones que 

poden assolir els 120 metres de perímetre i contenir entre 250 i 300 tones de peix. El 

període de creixement dels peixos pot variar depenent del lloc; depenent principalment 

de les temperatures del aigua, el cicle pot estendre’s entre 12 i 24 mesos per que els 

peixos assoleixin la talla comercial.

Altres sistemes productius inclouen els tradicionals raceways utilitzats en la 

producció de la truita i que s’aprofiten d’aigua que prové de rius del centre i nord de 

Grècia i sistemes de tancs amb recirculació de l’aigua utilitzats per la producció de 

tilàpia i anguila. En algunes zones de Grècia encara estan en pràctica sistemes extensius 

de cultiu que fan servir grans llacunes salobres en las quals es recull els alevins 

salvatges i després se’ls deixa créixer lliurement en cicles anuals. Aquests s’utilitzen 

principalment pel cultiu de la llíssera gris, però també es capturen i engreixen 

conjuntament amb altres espècies.
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Les principals espècies cultivades actualment són per ordre d’importància; orada 

(Sparus aurata), llobarro (Dicentrarchus labrax), truita irisada (Onchorynchus mykiss),

anguila europea (Anguilla anguilla), sargo picudo (Diplodus puntazzo), breca (Pagellus 

erythrinus), sargo (Diplodus sargus)...

Les primeres dues espècies constitueixen el 95 per cent del total de la producció 

a Grècia i la resta d’espècies es produeixen però en petites quantitats.

Tot i que a Grècia hi ha algunes formes d’aqüicultura extensiva i semi intensiva 

en estancs, la gran majoria de la producció prové del cultiu intensiu en gàbies. En 

aquestes els peixos es crien en densitats moderades i s’alimenten diàriament d’acord a 

un règim pre – establert.

1.2.4.4  Problemes

El principal problema amb el que es troba l’aqüicultura grega és per part dels 

consumidors, que es mostren bastant preocupats i rebutgen ingerir qualsevol producte 

que provingui d’aquest sector. Tot això ve donat per les recents problemes mundials que 

s’han observat arrel de les dioxines al pollastre, la malaltia de les vaques boges...i 

prefereixen deixar de consumir aquests productes donat que no saben o no es refien del 

que ingereixen aquests animals.

L’aqüicultura grega majoritàriament es dedicada per l’exportació sobretot cap a 

Itàlia i Espanya, però donat que la demanda és tan gran i que no produeix tanta quantitat 

es veu obligada a importar alevins d’altres països per fer front a les demandes 

d’exportació que té i això es veu reflexat en la seva economia.

Un altre important problema amb el que ha de lluitar l’aqüicultura grega és el 

conflicte mediambiental que enfronta a aquest sector amb l’industria del turisme, i per 

aquest motiu l’aqüicultura no es pot expandir tant com es voldria.

1.2.4.5 Perspectives

Una de les tendències més importants que hauria de tenir aquest sector seria  fer 

desaparèixer les petites empreses familiars, i convertir-les en empreses més grans i que 

poguessin  ser més competitives, més productives...
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Relacionat amb el punt anterior, per poder assolir bons nivells de competència 

amb altres països, s’haurien de implantar noves tecnologies a aquest sector, per poder 

obtenir produccions més elevades i més seguides al llarg del temps i tot això hauria 

d’estar  promogut pel govern, que hauria de fer bones injeccions de capital al sector.

S’hauria de continuar treballant per poder obtenir altres espècies diferents del 

llobarro i l’orada que poguessin assolir rendiments tant bons i alts, però que fossin 

diferents per que així podria ser realment competitiu a nivell internacional i tot això 

requereix recerca. De forma molt modesta i amb ajuda d’altres països com podria ser 

Espanya i Australia, algunes granges de tonyina, haurien començat a desenvolupar-se a 

la regió occidental del país; tanmateix al menys una empresa estaria produint algunes 

quantitats de llenguado. Ambdues espècies serien realment nous productes que haurien 

de ser promoguts.

Un altre punt a millorar seria poder impulsar campanyes de conscienciació per 

promoure aquesta indústria tant a l’interior del país com a l’exterior. 

Respecte al problema amb el medi ambient, s’hauria de desenvolupar una 

metodologia per avaluar l’ impacte ambiental de les operacions aqüícoles i aconseguir 

que això fossi supervisat. 

1.2.5 Itàlia

1.2.5.1  Evolució

Fa més de 2000 anys, les antigues poblacions practicaven el cultiu d’espècies  

marines.

La caiguda de l’Imperi Romà va produir la desaparició d’aquest tipus 

d’aqüicultura i no va ser fins el segle XII que va ressorgir l’aqüicultura d’aigua dolça 

a Europa Central, especialment a Itàlia. Va ser fins el segle XV que es va iniciar 

l’aqüicultura extensiva a gran escala practicada en llacunes de l’Adriàtic: 

Vallicultura; anomenant així, a l’aqüicultura practicada en llacunes costeres. 

Aquestes activitats van ser promogudes per l’ interès religiós de prohibir el consum 

de carns els divendres. Posteriorment, al segle XIX, el cultiu de mariscs va ser una 

pràctica comú, particularment a la zona del Mediterrani Occidental i a l’Adriàtic.
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La producció aqüícola marina moderna va començar a Itàlia aproximadament 

fa 25 anys. Així aquest sector forma part de la cultura i tradició culinària italiana. 

La tradició aqüícola italiana es va concebre en zones interiors, llacunes i 

estancs, i actualment la producció principal la representen espècies dolç aqüícoles, 

principalment, truites, carpa, esturió i anguila.

1.2.5.2  Situació actual

La tendència actual en el desenvolupament aqüícola a Itàlia es cap a l’

increment de producció d’espècies marines, tant de mol·luscs com de peixos. El 

creixement en la producció aqüícola es degut principalment a les excel·lents 

tecnologies de cultiu. En el cas dels cultius intensius, que tradicionalment es realitzen  

en terra, els factors limitants relacionats amb l’ impacte ambiental i la manca de sòl 

degut a l’ús intensiu de zones costeres han estimulat el desenvolupament de la 

maricultura. La producció de musclos ha mostrat la mateixa tendència. El 

finançament nacional i el de UE, a la infraestructura ha contribuït enormement a la 

optimització tecnològica de les plantes existents així com a l’establiment de noves 

instal·lacions.

L’aqüicultura italiana ha crescut de manera estable durant anys. La gran part 

de la seva producció consisteix en espècies d’aigua dolça, com la truita, el bagre i 

l’esturió; i d’espècies eurihalines com el llobarro i la orada seguides de l’anguila i el 

sard picut o morruda (Diplodus puntazzo).

1.2.5.3  Tipus aqüicultura

L’aqüicultura a Itàlia pot dividir-se en quatre sistemes de cultiu: 

 Extensiu: Granges interiors.

 Semi – extensiu: Granges interiors.

 Cultius intensius: Granges interiors i al mar.

 Cultiu de musclos: Corrioles i longlines.
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A nivell experimental el cultiu del llobarro i la orada només es va iniciar a finals 

dels vuitanta. No va ser fins l’ inici de la dècada del noranta quan es van establir 

granges totalment privades i independents per la producció d’ambdues espècies. 

Inicialment aquestes empreses es van orientar al desenvolupament de granges a terra, 

localitzades en zones costeres, i les primeres plantes fora de l’àmbit coster no van 

aparèixer fins a meitat de la dècada dels noranta.

La ràpida expansió de la piscicultura a Itàlia ha necessitat un gran esforç i 

inversió que ha contribuït al desenvolupament del sector. Actualment, existeixen unes 

130 granges productores d’espècies eurihalines tant a terra com a mar. La producció de 

l’orada i el llobarro representa al voltant del 96 per cent del total de la producció 

italiana. Les granges estant repartides per tot el territori italià, principalment en les 

zones del sud. S’utilitza el sistema de producció en gàbies marines.

La regió de l’Adriàtic representa un escenari interessant, on actualment hi ha un 

gran número de granges. En aquesta àrea el sector aqüícola està representat per 

tradicions socioeconòmiques fortament arraigades, principalment en aigües dolces i 

d’altre banda, per la presència de nombroses zones lliures que són adequades per la 

construcció de granges.

Amb relació a la producció de musclo, Itàlia és un dels principals productors, 

sent l’Adriàtic on es concentren les principals àrees de producció.

L’aqüicultura a Itàlia es caracteritza pel cultiu d’una amplia gama d’espècies 

diferents i tecnologies aplicades gràcies a la diversitat de llocs disponibles. El seu 

desenvolupament hauria d’estar dividit històric i geogràficament en dos principals 

pràctiques de producció.

 La primera inclouria el maneig de llacunes costeres, des de la pesca basada en la 

piscicultura fins la vallicultura.

La segona es refereix a les granges piscícoles d’espècies eurihalines que 

pertanyen a empreses públiques o empreses de producció d’energia controlades per 

l’estat. De fet, les aigües dels sistemes de refredament de turbines de les plantes 

generadores d’energia permeten disposar d’aigües amb temperatura promig constant, 

per abastir a les granges aqüícoles.
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El segon pas de l’evolució d’aquest sector va tenir lloc després de la Segona 

Guerra Mundial a les regions continentals, com part del procés de modernització que va 

accelerar el cultiu de la truita a  nivell mundial. 

Les espècies dolç aqüícoles es crien principalment en estancs i canals. Al nord-

est del país es cultiven peixos en vallicultura i estancs. Al sud i les illes, la tendència 

dominant és el cultiu en gàbies. En les regions de l’Adriàtic, on està ubicada la 

producció principalment de cloïsses i muscles, la tecnologia principalment utilitzada és 

la de corrioles per la producció intensiva i la de llacunes per la producció extensiva de 

forma orgànica. 

1.2.5.4  Problemes

Actualment l’estratègia que segueix el sector aqüícola es basa en la qualitat dels 

productes i els processos manufacturats. La qualitat dels productes pesquers obtinguts a 

les granges aqüícoles depèn de les característiques nutricionals i biològiques del 

producte en si mateix i de la qualitat de la cadena productiva. A fi d’estar a l’alçada de 

la competència global, les empreses italianes han d’adoptar aquelles mesures que 

puguin  garantir la qualitat i la seguretat dels seus productes i posar en coneixement el

desenvolupament del sector.

Un altra problema amb el que s’enfronten són les limitacions biològiques de les 

poblacions marines que constitueixen una restricció del desenvolupament del sector 

aqüícola.

Durant els últims anys, degut a un gran increment en els volums, el sector 

aqüicultura ha registrat una caiguda en els preus de producció. El creixement del 

producte nacional i estranger ha causat una reducció en els preus de les espècies 

eurihalines, aquesta tendència negativa ha resultat característica en els últims anys, com 

així ho indiquen les gràfiques referents al preu per kg.         

Un dels problemes més greus al que s’enfronta l’aqüicultura italiana és la forta 

competència estrangera que ha obligat a baixar els seus preus fins a reduir a nivells 

baixíssims el seu marge de guany. 
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1.2.5.5  Perspectives

Com a conseqüència els productors han reaccionat diversificant els seus 

productes i oferint productes filetejats i eviscerats preservats en atmosfera modificada. 

Gràcies a aquesta bona iniciativa sembla que les ventes podran  millorar i créixer i 

tornar a aportar beneficis a aquest sector tant competitiu. De la mateixa manera s’han de 

prendre mesures que condueixin a la modernització de les plantes i a la seva integració 

tant amb el sector manufacturer com el comercialitzador, retallant els temps de 

distribució.  

1.2.6 Malta

1.2.6.1  Evolució

L’aqüicultura va ser introduïda amb l’establiment l’any 1988 del Centre 

d’Aqüicultura Nacional (NAC), que amb els anys ha passat a dir-se Malta Centre for 

Fisheries Sciences (MCFS).

L’aqüicultura a Malta es principalment marina, i es basa principalment en la cria 

de llobarro i orada i també en l’engreix de la tonyina d’aleta blava (Thunnus thynnus 

thynnus) a partir de peix capturat del medi salvatge.

La producció de tonyina es exportada cap al Japó, i l’orada i el llobarro són 

exportats cap a Europa, principalment a Itàlia. Tota l’aqüicultura es desenvolupa en 

gàbies flotants, allunyades de la costa.

A principis dels anys 1990, piscifactories comercials van començar a produir el 

llobarro i l’orada i més tard empreses malteses van adonar-se que l’engreix de la tonyina 

d’aleta blava també seria un gran producte amb una gran demanda. 

1.2.6.2 Situació actual

La producció més extensa i important és la de llobarro i orada i per tant és a la 

que s’hi dedica més temps a investigar per que la producció assoleixi rendiments més 

competitius i això té lloc al MCFS. Un dels altres fronts oberts que té Malta en 

investigació és aconseguir el desenvolupament per la domesticació de la tonyina d’aleta 
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blava per ajudar a establir una industria d’aqüicultura a llarg termini, sostenible per 

aquesta espècie amb l’ajuda i el suport de la Comissió Europea.

1.2.6.3  Tipus aqüicultura

Tot el peix produït a Malta es cria en gàbies flotants a mar, les quals tenen 

diferents mesures segons quina espècies estant produint. 

L’engreix de la tonyina d’aleta blava és una aqüicultura a base de captura on la 

tonyina és agafada per xarxes amb diferents tamanys i engreixada durant sis mesos fins 

assolir tamany comercial per exportar.

La tonyina que es cultiva a Malta és capturada en aigües internacionals durant 

els mesos de juny i juliol i a partir d’aquí es transporten a les granges on s’ engreixaran 

controlant sempre el seu aliment.

La tonyina d’aleta blava, és exportada morta congelada, o fresca a mercats 

asiàtics, principalment a Japó. El producte fresc és exportat sobre gel i transportat amb 

avió, mentre que el producte congelat és matat i tallat abans de ser congelat a 80ºC i 

posteriorment és transportat per mar.

El consum de peix local varia al llarg de l’any. El consum total anual del 

llobarro i orada està al voltant de 90 – 100 tones, segons la FAO. Les tendències de 

consum depenent de la disponibilitat dels substituts frescos que són importats a preus 

més barats. L’ orada és menys consumida que no pas el llobarro per que aquest últim té 

un preu més econòmic i per això la gent el consumeix més. El consumidor comença a 

adonar-se que el producte que ve de l’aqüicultura és un producte bo, de qualitat i moltes 

vegades a un preu molt més raonable que no pas el de la pesca.

 En relació a les exportacions, el llobarro i l’orada són exportats principalment a 

Itàlia central i al nord, els compradors principalment són grans supermercats o cadenes 

d’hipermercats, així com majoristes grans. 

1.2.6.4  Problemes

El problema més important amb el que s’enfronta és l’espai, degut a que Malta 

és molt petita hi ha una forta competència per l’espai i els recursos.



27

Malta és una país que la seva economia depèn en gran part del turisme i és per 

aquesta raó que moltes vegades hi ha una forta competència entre turisme i aqüicultura i 

degut a això el govern va decidir establir les zones per col·locar gàbies lluny de la costa, 

com a mínim a 6 km.

1.2.6.5  Perspectives

Com a conseqüència del reduït espai, hi hauria fortes mesures a prendre donat 

que el tema mediambiental es podria veure afectat...és per aquest motiu que s’haurien de 

fer avaluacions ambientals molt estrictes. Alguns dels paràmetres mesurats en aquests 

procediments d’impacte ambiental haurien de ser, la mesura de la qualitat de l’aigua i 

l’anàlisi de sediments, i un altre mesura seria inspeccionar visualment el fons del mar 

sota les gàbies.

Tot això s’hauria de fer per aconseguir reduir al màxim canvis adversos 

ecològics, ocasionats moltes vegades per utilització d’aigua, utilització de terres, la 

descàrrega d’efluents, utilització de medicaments i substancies químiques per obtenir un 

millor rendiment de la producció.

Tot el que seria l’ utilització de productes externs al medi natural, hauria d’estar 

controlat i enregistrat en quaderns, que en qualsevol moment podrien ser demanats pel 

departament de medi ambient, la industria pesquera, així com autoritats veterinàries.

1.2.7  Xipre

1.2.7.1 Evolució

Illa asiàtica del Mar Mediterrani, al sud de Turquia. Tercera en grandària en 

aquest mar després de Sicília i Sardenya.

Es troba situada a 360 km a l’est de Grècia, 300 km al nord d’Egipte, 105 km a 

l’oest de la República Àrab Síria i 75 km al sud de Turquia. Compta amb 648 km de 

costa.

Es caracteritza per un clima temperat – mediterrani amb estius càlids i secs  i 

hiverns molt freds.
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País muntanyós amb dues serralades importants, Pentadáctilos, al nord i 

Troodos, al sud – oest, que finalitza amb el pic del Monte Olimpo. Entre les dues se 

situa la més gran de les planures, Mesaoria (Fig.3).

La pluviositat anual és de 500mm, i les precipitacions de desembre a febrer 

representen gairebé dos terços del total anual.

                                                                                                         

                                                         (http://es.wikipedia.org/wiki/Chipre)

                                                          Figura 3. Mapa Xipre.

L’aqüicultura a Xipre es va iniciar en 1969 amb l’ intent de desenvolupar el 

cultiu de truita en la serralada de Troodos. L’estació experimental de cultius dolç –

aqüícoles del Departament de Pesca i Investigació Marina (DFMR)  es va construir  en 

Kalopanayiotis i inicialment va funcionar com una estació d’investigació pilot.

Les primeres incursions en el desenvolupament d’aqüicultura marina van tenir 

lloc en 1972, quan es va iniciar la construcció d’una estació d’investigació marina  a 

càrrec de DFMR en Gastria, situat a la costa oriental de Xipre. Els treballs de recerca i 

investigació van continuar entre 1978 i 1989 en el port Puerto de Paphos, on el DFMR 

tenia en operació un viver per la reproducció de peixos marins, principalment llobarro, 

orada, sarg (Diplodus sargus), siguro (Siganus rivulatus). Les cries es cultivaven en 

petites gàbies localitzades  en la zona del Puerto. El DFMR va construir en 1989 una 

nova estació experimental d’aqüicultura marina en Meneou i totes les activitats 

d’investigació sobre aqüicultura marina es van concentrar allà. L’estació té un viver, 

una petita instal·lació per creixement i diverses gàbies flotants.

El primer viver comercial de peixos marins va iniciar les seves activitats de 

producció en 1986, amb alevins d’orada i llobarro. La primera unitat d’engreix de 

peixos marins, amb instal·lacions basades a la costa, va iniciar les seves operacions en 
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1988, amb la producció d’orada i llobarro, mentre que la primera granja comercial amb 

gàbies a mar obert es va establir en 1989 (FAO,2008).

1.2.7.2   Situació actual

 Les principals espècies marines produïdes comercialment són orada, 

llobarro i tonyina d’aleta blava. Les següents espècies també es produeixen en quantitats 

més petites; sarg  picut (Diplodus puntazzo), verrugato fusco (Umbrina cirrosa), parg 

japonès (Pagrus major), parg (Pagrus pagrus) i llagostí blanc de la Índia (Penaeus 

indicus). Durant els últims anys la producció de peixos marins i larves ha demostrat una 

tendència positiva de creixement.

La única espècies dolç – aqüícola que es produeix comercialment pel consum 

humà és la truita irisada (Oncorhynchus mykiss). També hi ha dues petites granges pel 

cultiu de peixos ornamentals d’aigua dolça (carpa koi i varietats de peixos daurats).

La majoria de les espècies cultivades són originàries del Mar Mediterrani, 

excepte la brema japonesa, que també s’ha cultivat, en els últims anys en els països 

mediterranis i el sigur (Siganus rivulatus) i el llagostí hindú que són immigrants, el que 

vol dir que van arribar a través del Canal de Suez. Xipre no té  cap espècies de cultiu 

endèmica d’aigua dolça, excepte l’anguila europea (Anguilla anguilla), degut a la 

limitació d’aigua dolça. Després de la construcció de preses i reservoris, totes les 

espècies dolç – aqüícoles, incloent-hi les grans que s’estan cultivant, es van introduir en 

la dècada dels 60 i des de llavors romanent a l’illa.

L’aqüicultura contribueix aproximadament amb el 70% del volum de la 

producció total pesquera. Aproximadament unes 1400 persones  participen i treballen de 

forma directa en aquesta activitat, sigui com aqüicultors o pescadors o bé, en el 

subsector de processament. Tanmateix s’estima que unes 1000 persones també estan 

vinculades en activitats paral·leles, com la construcció d’embarcacions, venta minorista 

de peixos i manteniment mecànic i importació d’arts de pesca i equipaments.

Les empreses aqüícoles fan servir les seves pròpies instal·lacions de 

processament i empaquetatge, les mateixes que han estat aprovades pel govern i que 

compleixen amb les principals regulacions i directrius establertes per la Unió Europea.

Degut a les seves dimensions, Xipre té la capacitat d’ ofertar i fer arribar 

productes d’alta qualitat als consumidors en períodes curts de temps. A més, pot oferir 
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als consumidors, productes pesquers a un preu més reduït, fent-los accessibles a 

nombroses famílies.  La contribució del subsector aqüícola a l’economia del país s’ha 

incrementat considerablement en la última dècada. L’aqüicultura marina ha tingut el 

creixement més gran, gràcies a la comercialització dels seus productes tant en el mercat 

local, com en l’exterior.

1.2.7.3 Tipus aqüicultura

El principal tipus d’aqüicultura desenvolupada a Xipre és l’aqüicultura marina, 

presentant veritables perspectives d’expansió. La maricultura es desenvolupa 

exclusivament en les costes del sud del país, utilitzant fonamentalment el cultiu en 

gàbies a mar obert. 

Actualment existeixen sis granges privades, on les seves operacions es 

desenvolupen en sistemes de gàbies fora de la costa. Dues d’aquestes es localitzen en 

Limassol, tres en el mar Zygi (a l’est de Limassol), i una en Liopetri (a l’est de 

Larnaca). També estan funcionant quatre vivers marins privats; dues en Limassol, una 

en Paphos i una altre en Liopetri. Les sis petites granges de truita es localitzen en la 

serralada muntanyosa de Troodos i la granja/viver de llagostí està ubicada en Akrotiri (a 

l’oest de Limassol). Totes les granges piscícoles es troben a la costa sud de la illa (Fig. 

3).

Durant el 2004 totes les granges van estar obligades a afegir als seus sistemes de 

producció, els d’empaquetament i distribució dintre de les normes de sanitat de la Unió 

Europea, mitjançant la construcció d’instal·lacions adequades, avançades tècniques 

d’empaquetament i processament, així com instal·lacions de comercialització.

Les unitats d’engreix per la producció de peixos marins utilitzant sistemes

intensius, amb gàbies a mar obert. Es troben situades a una distància entre 1 i 3 km de la 

costa, amb profunditats que poden oscil·lar de 20 a 45 metres i a 3 km de distància entre 

elles. Les principals raons per las quals es van adoptar aquest sistema de cultiu van ser 

la forta competència per l’ús de les àrees costeres i zones marítimes i sobre tot, pel fet 

que es considera que aquest sistema genera el menor impacte a l’ambient i aporta les 

millors condicions factibles pels peixos, en termes de  benestar animal. Les condicions a 

mar obert i la manca de badies tancades, caracteritzades per fortes corrents i gran 

profunditat, contribueixen a millorar la dispersió dels nutrients aportats i que es 
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produeixen durant les activitats de creixement dels peixos. L’ impacte de les gàbies 

sobre el fons marí es limitat. El sector privat utilitza gairebé tots els tipus existent de 

gàbies a mar obert i aquestes estan incorporant gradualment sistemes mecanitzats per 

l’alimentació dels peixos. També estan adoptant noves tecnologies de gàbies en un 

esforç per reduir les despeses de producció i poder ser més eficients i competitius a 

nivell nacional però també internacionalment.

Els vivers de peixos marins es troben a les regions costeres i són intensius. 

Durant els últims anys, han anat actualitzant les seves tecnologies i s’han expandit. Això 

ha permès millorar l’eficiència i l’ increment de la producció i qualitat de les larves, 

cosa que ha conduit a economies d’escala i competitivitat dels vivers. Aquestes utilitzen 

un sistema de flux d’aigua. L’aigua es bombeja cap a les instal·lacions desde les costes. 

Les aigües residuals se sotmeten a un procés de filtració i estancs de sedimentació abans 

d’abocar-se novament al mar.

Les truites es produeixen en terra amb sistemes intensius raceway, i de forma 

estacional en gàbies situades en preses. Les granges de truites també utilitzen sistemes 

de circulació d’aigua, agafant aigua del subsòl o bé que prové de forma directa de rius i 

preses. L’aigua es filtra i s’envia a llacunes o tancs de sedimentació prèviament a la 

seva descàrrega en el medi natural.

La granja de llagostins és única en el seu tipus al Mediterrani, en termes de la 

biotecnologia que ha desenvolupat. Els llagostins es produeixen en un sistema amb base 

a terra, utilitzant estancs de terra recoberts. Les activitats de reproducció són similars a 

les d’altres vivers marines. 

1.2.7.4  Problemes

La producció aqüícola marítima es comercialitza a través de la xarxa tradicional 

de productors – minoristes. Els intermediaris maximitzen els beneficis a càrrec tant del 

productor com del consumidor. Si bé els preus dels productes cultivats són menors que 

els preus de les espècies capturades en el medi natural, els preus sovint s’incrementen, 

amb resultats negatius en el consum.

El petit tamany de les granges marines a Xipre dóna com a resultat altíssimes 

despeses de producció. La manca d’economies d’escala les fa menys competitives 

internacionalment i probablement també a nivell local.
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La major part de la truita es comercialitza directament a través dels productors 

de truita fresca o fumada, o associats a restaurants. Degut a que cada granja produeix 

només petites quantitats, els costos de producció són alts, així com els preus de venta, 

en comparació amb la producció d’altres països europeus.

 Els consumidors encara objecten el consum de peixos cultivats, particularment 

en quan a l’higiene i la qualitat dels productes, això és produït per la manca 

d’informació i de bones estratègies de mercat.

1.2.7.5   Perspectives

La expansió i diversificació de productes de granges marines i dolç – aqüícoles 

hauria de ser una prioritat per la viabilitat futura del sector. S’hauria  de desenvolupar 

una estratègia global pel sector pesquer, que inclogui una sèrie de fites estratègiques pel 

sector aqüícola.

L’aqüicultura s’hauria de plantejar com a fita més important, incrementar la 

producció mitjançant la introducció de cultius de noves espècies i la diversificació, a 

través del processament,  de la gama de productes disponibles al mercat.

S’hauria d’iniciar la integració vertical de les granges marines, a més de la 

compra i modernització de les pescateries minoristes per part de les companyies 

d’aqüicultors pot contribuir a millorar la comercialització així com incrementar la 

quantitat dels productes aqüícoles que es venen a nivell local.

L’expansió sostenible del sector i la diversificació de la producció tant en 

granges marines com dolç – aqüícoles, hauria de ser una prioritat. S’hauria d’aconseguir 

economies d’escala per que així es baixarien els costos de producció, tanmateix una 

gran part de la producció hauria d’orientar-se a l’exportació donat que el mercat local no 

té la possibilitat d’absorbir el total de la producció. S’hauria de expandir i diversificar 

les espècies cultivades fins ara per que el sector pogués tenir viabilitat a llarg termini.

Cal assegurar un desenvolupament sostenible respecte al medi ambient i 

aspectes soci – econòmics i crear noves oportunitats de feina en els camps 

d’investigació i tecnologia.
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1.3  Països productors, Àfrica

1.3.1  Egipte

1.3.1.1  Evolució

L’aqüicultura a Egipte es coneix des del principi de la història escrita,  s’han 

trobat dades a les tombes que mostres les produccions de tilapies en estancs (Bardach et 

Al,1972). Un forma tradicional d’aqüicultura, coneguda com “hosha”, va ser  practicada 

durant molt segles i fins fa unes dècades a la Regió dels llacs del Delta Nord.
     

                              Figura 4. Mapa Egipte

L’aqüicultura moderna va començar a mitjans dels anys trenta desprès de la 

introducció de la carpa comú en dos granges d’investigació, fins que a principis dels 

anys setanta la carpa va ser utilitzada únicament com a objecte d’investigació. La 

primera granja moderna semi intensiva comercial va ser construïda pel govern l’any 

1961, segons la FAO.

A finals dels anys setanta es va proposar un pla de desenvolupament 

d’aqüicultura per impulsar el sector. Durant aquest període el govern va construir quatre 

grans granges de cria, sis piscifactories i cinc estacions per la col·lecta d’alevins. La 

extensa promoció de l’aqüicultura i el fàcil accés al sòl van promoure la ràpida expansió 
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del sector aqüícola privat. Aquest període també va ser testimoni de la introducció de 

nous sistemes d’aqüicultura. Cap a 1984 es van dur a terme els primers experiments de 

cultiu de tilapia en gàbies al Nil i el cultiu de la carpa comú en arrossars, que van formar 

part dels programes governamentals d’expansionisme. 

Fins a mitjans dels anys vuitanta, les activitats d’aqüicultura van ser limitades a 

les regions del Delta Oriental i del Nord. Tota la producció va ser obtinguda sota 

sistemes d’estancs semi extensius o semi intensius que utilitzaven les aigües dolces o 

salobres de molt baixa salinitat. L’aqüicultura tradicional i privada va produir sobre tot 

tilapia i llíssera. Aquests sistemes de cultius depenent principalment de la productivitat 

natural afavorida mitjançant l’ utilització de fertilitzants naturals i limitant l’ús 

d’aliments artificials. 

El cultiu d’espècies marines com el llobarro, l’orada, el llenguado, la corbina i 

els llagostins va començar  a finals dels anys 1980 i principi dels 1990. En gran part, 

aquest cultiu depèn de la recol·lecció  de llavors silvestres.

A mitjans dels anys 1990, l’aqüicultura intensiva en estancs va ser introduïda 

amb l’objectiu de substituir les granges semi intensives i tradicionals. 

1.3.1.2 Situació actual

Actualment, a Egipte es cultiven 14 espècies diferents de peixos, i dues de 

crustacis; 10 d’aquestes són natives i sis introduïdes. Les espècies natives són: tilapia 

del Nilo (Oreochromis miloticus), tilapia blava (Oreochromis aureus), bagre del Nord 

d’Àfrica (Clarias gariepinus), llíssera gris (Mugil cephalus), Morrugata (Liza ramada), 

llíssera de taca blava (Valamugil seheli), llobarro (Dicentrarchus labrax), orada (Sparus 

aurata), corbina (Argyrosomus regius). Les espècies introduïdes són: carpa comú 

(Cyprinus carpio), carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella), carpa platejada 

(Hypophthalmichthys molitrix), carpa capgrossa (Hypophthalmichthys nobilis), carpa 

negra (Mylopharyngodon piceus) i el llagostí gegant d’aigua dolça (Macrobrachium 

rosenbergii).
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1.3.1.3 Tipus aqüicultura

En l’actualitat els cultius intensius s’estan ampliant com a conseqüència dels alts 

rendiments de la inversió. Aquest sistemes utilitzen estancs més petits i profunds, les 

densitats de sembra són més grans i se subministra alimentació intensiva així com 

aireació. Com a conseqüència de les grans explanades de desert que té aquest país, 

durant els anys noranta es va desenvolupar l’aqüicultura integrada a l’agricultura en el 

desert, generalment en forma d’aqüicultura intensiva en tancs. Aquesta forma 

d’aqüicultura també es va desenvolupar ràpidament en la regió del desert occidental.

L’aqüicultura es desenvolupa principalment en la Regió Nord del Delta del Nil. 

La gran part de les granges s’agrupen als voltants dels quatre Llacs del Delta. Les 

granges de cria o incubadores es localitzen  properes a les piscifactories, amb excepció 

de les cincs granges de cria que pertanyen al govern que estan disposades al llarg del 

cabal del Nil a l’Alt Egipte.

L’aqüicultura semi intensiva a estancs és el sistema bàsic utilitzat en el país, la 

majoria dels estancs són grans, amb una producció total aproximada del 54% de la 

producció total de l’aqüicultura (FAO,2008). La major part de les granges es localitzen 

a les parts del nord i est del Delta del Nil, on s’utilitza tant aigua salada com aigua 

dolça. 

L’aqüicultura intensiva en tancs és l’altre sector que s’ha desenvolupat 

ràpidament durant els últims cinc anys. Els tancs són utilitzats per l’aqüicultura 

integrada i els sistemes d’agricultura al desert. Aquest tipus de producció guanya 

acceptació com a conseqüència d’una alta taxa de rendiment sobre l’ utilització de 

l’aigua.

La producció en gàbies es localitza en les ramificacions del nord del Delta del 

Nil.

Un altre sistema utilitzat és el policultiu en arrosals, aquesta activitat 

agropecuària depenent en gran mesura de la disponibilitat de zones dedicades al cultiu 

d’aquest producte, que a la vegada depèn del pressupost anual d’aigua. Però aquest 

policultiu es troba en situació d’expansió degut a l’augment de les subvencions de preus 

dels alevins per part del Ministeri d’Agricultura i Recuperació de Terres.
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1.3.1.4  Problemes

Un dels problemes més importants amb el que es troba aquest sector ve donat 

pel consumidor, ja que el producte d’aqüicultura es venut  juntament amb els productes 

de pesca i es per aquest motiu que és considerat d’inferior qualitat i moltes de les 

vegades ni ells mateixos saben distingir quin peix ha estat produït i quin ha estat pescat, 

però el problema és la identificació que  es col·loca en els llocs de venta.

Un  problema que pot ser també una avantatge es que aquest sector està creixent 

de forma espectacular i com a conseqüència s’estan perdent les granges familiars i estan 

sent absorbides per empreses més grans, i això té com a problema que es perd tota una 

tradició d’un país, però com a contrapartida es poden millorar els rendiments productius 

i per tant els preus poden ser més competitius.

Un altre problema molt important és que els productes de l’aqüicultura són 

consumits en el mercat interior ja que Egipte encara no és autosuficient en l’abastiment 

de peix i és per aquest motiu que ha de fer moltes importacions per assegurar el consum 

anual per càpita que està fixat en 15 kg ( FAO,2008).

Com a conseqüència de la forta expansió que està patint aquest sector, es troben 

amb que s’han de fer fortes inversions per poder transformar aquest sector en 

competitiu, però els inversors atrets per les ventes  són dissuadits per els costos tan 

grans que haurien de fer i pels riscos associats.

1.3.1.5  Perspectives

Un dels objectius més importants en aquest sector hauria de ser aconseguir més 

inversions privades per tal d’impulsar, noves tecnologies, millores en els sistemes de 

cultiu i que l’aqüicultura egípcia arribes a ser un referent i un poderós competidor.

1.3.2 Marroc

1.3.2.1 Evolució
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Les primeres activitats aqüícoles marines van tenir lloc fa una cinquantena 

d’anys, amb la producció d’ostres a la llacuna de l’Oualidia, al sud de Casablanca amb 

una producció de 200 tones  (FAO,2008).

Els primers assajos de producció intensiva van tenir lloc pels voltants dels anys 

80, en llocs on aquest tipus d’aqüicultura era propici. 

La Societat de Marost (llacuna de Nador), va ser creada en 1985 per 

desenvolupar la producció d’ostres, de cloïsses, gamba, llobarro i orada. Molt 

ràpidament van haver d’adaptar la producció a la demanda de productes i la seva forma 

de produir.

En quant a l’aqüicultura continental, es va presentar en 1924 amb la creació de 

l’estació piscícola d’Azrou. L’objectiu inicial d’aquesta unitat era la promoció de la 

pesca esportiva, i el abastiment d’alevins de peixos d’alt valor nutricional i econòmic.

A partir dels anys 80, com a conseqüència de la creació d’instal·lacions de 

pescadors professionals, l’administració va reorientar les seves activitats cap a 

l’aqüicultura alimentària, sota la producció intensiva en estancs naturals i artificials. 

1.3.2.2 Situació actual

La producció aqüícola està limitada a dues espècies que són les que millor s’han 

adaptat evolutivament i amb les quals s’han obtingut uns rendiments més alts, i són: 

l’orada i el llobarro. Aquestes espècies es produeixen de forma intensiva en gàbies, en 

llacunes i a mar obert amb una producció anual aproximadament de 800 tones, segons la 

FAO.

L’aqüicultura continental consisteix principalment en la cria de salmonids per 

repoblació que produeix anualment juvenils de truita irisada i truita fario destinats a la 

repoblació dels principals medis salmonícoles i dels estancs.

La producció de carpes està situat al llarg dels rius de Oued Oum er Rbi, 

Loukkos y Smir. 

Un altre medi de producció aqüícola és el que té a veure amb les anguiles  que 

està dominat per tres empreses però la seva producció està molt limitada degut a la 

manca de llavors del medi natural, com a conseqüència de condicions climàtiques 

desfavorables i pel nivell elevat de pol·lució dels estuaris.
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Amb l’objectiu de diversificar la seva producció en l’any 2004 es va introduir la 

tilapia del Nil, la seva producció es de forma semi intensiva i es produeix de forma molt 

controlada.  

Actualment, donat a l’enorme competitivitat del mercat aquest sector està a la 

baixa degut a la forta caiguda dels preus.

Dues de les principals empreses aqüícoles són les que intenten injectar una mica 

d’empenta al sector i la seva producció gairebé en la seva totalitat va destinada a 

l’exportació cap a Itàlia, França i Espanya.

Diverses administracions es reparteixen la gestió de l’aqüicultura nacional. Així 

com la Direcció del bestiar  del Ministeri d’agricultura, del desenvolupament rural i de 

la pesca, que és responsable de l’aplicació de la reglamentació sanitària.

1.3.2.3 Tipus aqüicultura

Malgrat tenir una costa que s’estén en diversos milers de km. Al llarg de l’Oceà 

Atlàntic i del Mar Mediterrani, hi ha pocs llocs on sigui favorable per la producció 

aqüícola, degut a l’absència de llocs protegits i de la permanència sobre la costa 

atlàntica d’un fort onatge. Per aquest motiu els llocs més propicis per poder 

desenvolupar aquest sector són:

 En medi marí protegit, llacunes o estuaris.

 En estancs alimentats per aigua de mar per mitjà de bombes.

 En gàbies a mar obert.

1.3.2.4 Problemes

Un dels problemes amb el que es troba el Marroc és la poca oferta que aporten 

les empreses aqüícoles al mercat, és a dir que els productes que produeixen no són gaire 

diversificats i per aquest motiu no pot ser gaire competitiu amb el mercat europeu, que 

sí que produeix espècies més diversificades.

Un altre motiu per la manca de desenvolupament en aquest sector és 

l’enfrontament al qual estan sotmeses l’aqüicultura i el turisme, aquests dos sectors 
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competeixen per espai i són els dos motors econòmics d’aquest país, però la diferència 

entre un i l’altre és que el turisme aporta beneficis a curt temps i amb l’aqüicultura els 

efectes es veuen però triguen més temps i un altre punt desfavorable per aquest sector és 

que pot malmetre el medi ambient, o l’ impacte visual que afecta directament al sector 

turístic i és per aquests motius que estan totalment enfrontats.

Per poder resoldre aquests problemes només caldria tenir en el govern algun 

departament per poder regularitzar i controlar aquests dos sectors, però un altre 

problema és que el govern no té cap institució especialitzada pel sector de l’aqüicultura i 

per això és més difícil el seu desenvolupament.

1.3.2.5  Perspectives

La primera gran millora que s’hauria de fer en aquest sector seria crear un 

organisme de govern per regular tot aquest sector i d’aquesta manera poder fer les 

inversions necessàries per establir aquest sector com a competitiu, millorar la producció 

de les espècies que ja es coneixen i descobrir d’altres per tal de poder abastir el mercat 

interior i també poder sortir fora a competir amb tota Europa.

Fer més inversions en els departaments d’investigació per tal d’aconseguir tenir 

produccions amb rendiments més alts i competitius i també fer descobriments sobre 

espècies que també poden ser produïdes i que ara per ara per desconeixença s’estan 

produint les mateixes que a tota Europa i no s’arriba a nivells prou solvents, 

econòmicament parlant.

S’hauria de  fer una recerca del territori, donat que aquest país té una de les 

extensions més grans de costa, però encara no s’està explotant de la millor forma, ni de 

la forma més rendible i és per aquest motiu que s’haurien de fer estudis d’impacte 

ambiental, estudi d’aigües...etc,etc, i tot això que fos compatible amb el sector turístic ja 

que són dues de les fonts més importants econòmiques d’aquest país, i és per aquest 

motiu que s’haurien  de desenvolupar  alhora, i  no s’haurien de fer ombra.
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1.3.3  Tunísia

1.3.3.1  Evolució

Les primeres probes d’aqüicultura a Tunísia van tenir lloc als anys 60 amb la 

creació d’una explotació de mol·luscs sobre el llac de Bizerte, al nord del país.

Aquestes proves o assajos científics i la col·locació de dues estacions 

experimentals, després en l’any 1985 la creació del Centre Nacional d’Aqüicultura en 

Monastir al centre est del país, van donar a aquest sector una bona empenta per

desenvolupar-se. Aquest és el que es  dedicarà a investigar sobre la reproducció i la 

producció dels peixos marins com són l’orada i el llobarro.

Però només a partir de la creació de tres empreses privades aquest sector 

comença a desenvolupar-se definitivament l’any 1985 ( FAO, 2008).

1.3.3.2 Situació actual

Les espècies més importants des del punt de vista de producció són el llobarro i 

l’orada i amb un paper molt més modest es troba la tonyina, (Thunnus thynnus), que es 

produeix gràcies a accions d’engreix amb la captura de peixos del medi salvatge.

Hi ha unes altres espècies que s’han introduït i sobretot són espècies d’aigua 

dolça com poden ser: Lucioperca, (Stizostedion lucioperca), les carpes xineses, com la 

carpa herbívora, (Ctenopharyngodon idellus); carpa platejada, (Hypophthalmichthys 

molitrix) i carpa cap grossa, (Aristichthys nobilis),  i la Tilapia del Nil, (Oreochromis 

niloticus).

1.3.3.3 Tipus aqüicultura

El tipus de producció de l’aqüicultura pot ser tant amb sistemes intensius com en 

sistemes extensius.

Tunísia ocupa un lloc privilegiat a la Mediterrània, just al centre, està obert 

àmpliament sobre el mar particularment les seves voreres orientals i meridionals.

El sector de la pesca i de l’aqüicultura té un paper molt important que afecta 

sobre tots els àmbits tan socioeconòmics com alimentaris. 
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La producció aqüícola  inclou tan a les espècies marines com continentals. La 

principal zona de producció marina, està situada a la zona de Sousse. Una zona 

secundària de producció aqüícola marina es troba al sud del país a Medenine, on 

normalment el que es produeix és orada i llobarro.

Al nord del país trobem la zona de Bizerte, on es troba la producció més 

important de mol·luscs amb una producció inestable d’un any a un altre degut al clima i 

la situació.

Amb aqüicultura continental s’ha de destacar Bejà situat a una centena de km a 

l’oest de Tunísia  i amb una mitja de producció de 500 tones de peix d’aigua dolça a 

l’any.

Un altre sistema molt important en aquest sector és la producció de mol·luscs i 

ostres que es dóna en la zona de Bizerte cap al Nord del país.

1.3.3.4  Problemes

El problema més gran que té aquest país, com li passa a molts països petits és la 

forta competència que existeix amb Europa. Al ser un país petit necessita grans 

inversions per poder donar empenta a la seva producció per poder arribar a uns bons 

nivells de rendiment. El problema que té és que la seva producció està basada en dues 

espècies que a nivell europeu estan molt explotades, els preus que poden oferir ells a 

Europa són més econòmics i destinant menys recursos i amb uns rendiments més alts. 

Per pal·liar aquesta mancança d’oferta productiva el que caldria fer és donar una bona 

injecció econòmica al sector i poder fer investigació per tal de trobar espècies per

competir amb el sector europeu, que és el referent de producció.

1.3.3.5  Perspectives

- El futur d’aquest sector hauria de ser trobar espècies més competitives i 

innovadores per poder anar per endavant en el mercat, per això s’haurien de fer 

injeccions econòmiques en aquest sector. 

- Les instal·lacions s’haurien de modernitzar per poder assolir els rendiments que 

poden fer de l’aqüicultura un sector referent en l’economia d’aquest país.
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- La diversificació d’espècies hauria de ser una realitat però tant a nivell d’aigua 

dolça com a nivell d’aigua marina.

- El govern hauria de ser capaç de poder fomentar a la població o més 

concretament als empresaris i possibles inversors, que aquest sector és bo i que 

si no s’inverteix no es podran veure els resultats, és per aquest motiu que 

s’hauria creat un projecte de cooperació amb les nacions unides pel 

desenvolupament (PNUD), que es refereix amb el desenvolupament de 

l’aqüicultura continental a Tunísia.

- S’haurien de poder fer estudis abans de crear noves empreses d’aqüicultura, per 

tal de saber si una zona serà favorable o desfavorable per l’ instauració d’aquest 

cultiu i pel seu desenvolupament. 
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1.4  Països productors, Àsia

1.4.1  Israel

1.4.1.1  Evolució

L’aqüicultura a Israel va començar amb l’ importació de carpa durant els anys 

1927 – 1928 (FAO,2008). Es va establir una granja experimental en 1934 en la costa 

Sud D’Acre. La granja cooperativa de Nir David en la vall de Bet Shean va començar 

cultivant carpa comú (Cyprinus carpio) en 1937 – 1938 i en l’any 1939 el cultiu 

comercial de carpa s’havia estès a tota la vall.

L’any 1945 va haver un brot d’una varietat virulenta d’alga Pyrimnesium, en els 

estancs d’aigua dolça va causar gairebé el col·lapse de la indústria. Els investigadors de 

la Universitat Hebrea de Jerusalem van sol·lucionar el problema, utilitzant sulfat 

d’amoni. En 1944 es van establir un laboratori en Nir David per investigar malalties 

piscícoles. Per l’any 1948 l’aqüicultura presentava un 71,4% del consum de peix a 

Israel i les àrees utilitzades per estancs van créixer fins les 1400 hectàrees (FAO,2008).

En els anys 50, els piscicultors busquen formes de millorar les ventes i van 

establir mètodes per enviar peixos vius al mercat. Al mateix temps, buscaven trobar 

espècies per afegir als monocultius de la carpa. Es va escollir la tilapia per la seva fàcil 

adaptació a climes càlids i per que no manté cap tipus de relació de competència amb la 

carpa en el tema d’alimentació.

L’estació d’Investigació de Dor es va acabar l’any 1955 i es van investigar altres 

espècies com candidates per cultiu. Les llísseres (Mugil cephalus i Liza ramada), van 

ser una adició permanent al sistema de policultiu en 1956. Les dificultats de tipus 

econòmic per produir juvenils de llíssera van obligar a les granges piscícoles a continuar 

recol·lectant juvenils salvatges, una pràctica que continua realitzant-se encara avui en 

dia.

L’any 1966 es va establir el Sindicat de Piscicultors (FGU), per sol·lucionar els 

excedents de peix; es va establir un sistema anual de quotes, junt amb un mercadeig 

unificat.  
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1.4.1.2 Situació actual

La majoria de les espècies cultivades a Israel són importades. Per exemple l’any 

1969 es va importar la truita irisada de Suïssa. Aquesta espècie es cultiva amb èxit. La 

carpa comú (Cyprinus carpio), va ser importada en els anys 30 i és l’ espècie cultivada 

més important a Israel amb més de 7000 tones anuals (FAO,2008). 

Tanmateix hi ha una malaltia provocada per l’Herpes Virus Koi, que està 

amenaçant la producció de carpa, que ja ha provocat la reducció de la producció entre 

1998 i 2001 (FAO,2008). La carpa xinesa (Ctenopharyngodon idellus), carpa platejada 

(Hypophthalmichthys molitrix) i la carpa capgrossa (Hypophthalmichthys nobilis) van 

ser importades a finals dels anys 60.

El llobarro estriat o ratllat ( Morone saxatilis) i el seu híbrid (creuament entre 

Morone saxatilis i llobarro blanc (Morone chrysops) van ser introduïts a mitjans dels 

anys 80, com un intent de controlar la superpoblació d’espècies de plagues en els 

reservoris.

La producció de cultius, tanmateix va començar l’any 1989 en les valls de 

Jezerel (Baixa Galilea) i Bet Shean.  El corvinón ocelat (Sciaenops ocellatus) va seguir 

a principis dels 90 i es produïa en gàbies de xarxa prop d’ Elat al Mar Vermell i en el 

Mediterrani. La introducció de tilapia híbrida (Oreochromis aureus x Oreochromis 

mossambicus o Oreochromis niloticus) i la producció de poblacions formades 

únicament per mascles ha reemplaçat la producció de tilapia endèmica (Oreochromis 

aureus) degut als seus problemes presentats per la reproducció espontània o 

incontrolada d’aquesta espècie.

El cultiu de truita va començar l’any 1969 al Nord del país, i en 1992 es va 

introduir l’Esturió (Acipenser spp.) als sistemes de raceway. En 1996 el cultiu de 

barramundi (Lates calcarifer) va començar en Arava. La indústria de peixos 

ornamentals s’ha estès en els últims anys.

1.4.1.3 Tipus aqüicultura

En els seus inicis l’aqüicultura israeliana es fa en sistemes extensius de 

monocultiu, concentrant – se en la carpa. Tanmateix es va veure que aquesta no era una 

forma eficaç d’utilitzar els limitats recursos aquàtics del país. Ara per ara el sistema de 
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cultiu més practicat a Israel és el policultiu, utilitzant una gran varietat d’espècies per 

augmentar la producció per unitat de superfície de cultiu. En el cas de la truita i més 

recentment de l’esturió, produït al llarg del riu Dan al nord del país, el cultiu depèn de 

sistemes raceway amb monocultiu.

Investigacions molt actuals han dut a terme a que les espècies es produeixin en 

estancs octogonals, amb oxigen o un sistema de recirculació. També s’han arribat a les 

conclusions que fent un bon ús de l’aigua es poden desenvolupar sistemes integrats, 

utilitzant aigües termals, les quals es reciclen per regar terres agrícoles.

La carpa “barramundi” i el llobarro ratllat s’exporten congelats als mercats 

d’Europa i Nord - Amèrica, d’altre banda els peixos ornamentals s’exporten vius a 

Europa. 

1.4.1.4 Problemes

El problema més important amb el que es troba Israel és l’aigua, ja que aquest 

país ha patit sequeres durant els anys 80 i 90 que han afectat greument a l’aqüicultura 

(Mires, 2001). La manca d’aigua ha generat grans esforços a nivell d’investigació per 

augmentar les produccions utilitzant menys quantitats d’aigua.

Un altre contratemps amb el que es troba aquest país és que la seva economia no 

és gaire esplèndida i es per aquesta raó que es deixen d’importar moltes espècies i el 

mercat local dependrà exclusivament amb l’aqüicultura del mateix país, que els primers 

moments serà dolent però després això ajudarà pel desenvolupament forçós del sector.

1.4.1.5 Perspectives

- El principal objectiu d’aquest país hauria de ser millorar la qualitat i la 

quantitat  de l’aigua, és a dir reduir la necessitat de grans volums d’aigua 

per l’aqüicultura donat que anys enrere va patir fortes sequeres, s’hauria 

de poder pal·liar aquestes mancances. 

- S’hauria d’incrementar el consum d’espècies aqüícoles i la disminució 

d’importacions faria que els preus fossin més alts i això faria pujar el 

nivell d’aquest sector.
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1.4.2 Turquia

1.4.2.1 Evolució

L’aqüicultura en el mar Mediterrani és una activitat que es va iniciar fa segles, 

sota la modalitat de cultiu extensiu, conegut localment com “granges piscícoles daylan”, 

practicada en les llacunes mediterrànies de Turquia. L’aqüicultura moderna va 

començar a practicar -se a finals dels anys 60; la primera espècie cultivada va ser la 

truita irisada. El cultiu de la carpa comú es va iniciar durant la dècada dels 70, però no 

va tenir molts avenços fins al 1985, quan es marca l’ inici de l’activitat aqüícola amb el 

cultiu de l’orada i el llobarro. Els següents aconteixements significatius van ser el 

desenvolupament de proves per la maricultura comercial de la truita irisada i el salmó 

del Atlàntic (Salmo salar) en el mar Negre, a principis dels anys 90; musclos en el Mar 

Egeu i el Mar de Màrmara també durant els anys 1990. La iniciativa pel cultiu del salmó 

del Atlàntic en el Mar Negre va fer fallida, però el cultiu de la truita irisada encara es 

practica.

La producció de les tres principals espècies, truita irisada, orada i llobarro es va 

incrementar ràpidament durant la dècada dels 90, tanmateix s’han realitzat importants 

esforços pel desenvolupament de noves espècies com el llenguado del Mar Negre 

(Scophthalmus maeoticus) i algunes espècies mediterrànies tals com el sarg picut 

(Diplodus puntazzo), parg comú (Pagrus pagrus), dèntol (Dentex dentex), i el nero 

(Epinephelus spp.) L’engreix de la tonyina d’aleta vermella de l’atlàntic (Thunnus 

thynnys thynnus), que va començar amb l’ inici del Nou mil·lenni, ha constituït l’últim 

desenvolupament en termes de diversificació d’espècies cultivades.

El marc institucional pel desenvolupament de l’aqüicultura està ben definit i a 

càrrec del Ministeri d’Agricultura i Assumptes Rurals (MARA). El sector està regulat 

mitjançant llicències i regulacions en aspectes de sanitat i ambient.

1.4.2.2 Situació actual

L’aqüicultura turca està dominada per la producció de peixos, els musclos és la 

única espècie de mol·lusc que es cultiva. La contribució d’espècies dolç – aqüícoles i 

marines a la producció total aqüícola, ha assolit nivells de producció similars. Durant 

molts anys el sector va tenir com a espècies dominant la truita. La truita irisada és 
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l’espècie que més es produeix a la regió central d’ Anatòlia i es produeix tant en gàbies 

dolç – aqüícoles en raceways  com en gàbies marines;

Les granges de truita estan àmpliament distribuïdes per tot el país. La majoria de 

granges de producció d’orada i llobarro es troben a la costa sud del Mar Egeu on es 

troben els llocs protegits apropiats per agafar les gàbies flotants convencionals. 

La regió del Mar Negre també contribueix significativament amb un 25% 

aproximadament, de la producció total i li segueix el Mar Màrmara, el Mediterrani i les 

regions centrals d’ Anatòlia. 

Actualment, el sector aqüícola turc es pot caracteritzar per un número reduït 

d’espècies i de sistemes productius i de diversitat de productes, així com per les seves 

petites granges de caire familiar i una direcció cap a la producció.

El Ministeri d’Agricultura i Assumptes Rurals, (MARA), és la principal 

organització responsable de la administració de la pesca i l’aqüicultura, així com de la 

seva regulació, protecció, promoció i assistència tècnica a través de quatre Direccions 

Generals: Direcció General de Producció i desenvolupament Agropecuari (GDAPD), 

Direcció General d’Investigació Agropecuari, (GDAR), Direcció General de Protecció i 

Control (GDPC), i Direcció General d’Organització i Recolzament (GDOS).

Actualment, Turquia té una gran capacitat d’investigació i de coneixement 

tecnològic, malgrat que no es troba particularment ben organitzada. Les activitats 

d’investigació i desenvolupament es realitzen principalment per les universitats i 

departaments i instituts d’investigació, així com pel Centre de Producció i 

Desenvolupament adscrit al MARA.

1.4.2.3 Tipus aqüicultura

Actualment la participació de l’aqüicultura en la producció total està en una 

posició alta. La major part de la producció es genera en sistemes intensius de cultiu; el 

consum de la truita irisada és local, mentre que aproximadament el 75% de l’orada i el 

llobarro s’exporten a països de la Unió Europea. Gairebé tots els productes aqüícoles es 

comercialitzen sencers en fresc.

S’ha fundat l’Associació de Productors Aqüícoles i ha començat a proporcionar 

un valuós recolzament pel desenvolupament de l’aqüicultura. El govern de Turquia 

recentment ha decretat que sigui obligatori l’ús de tècnics en les empreses aqüícoles 
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amb nivell específic segons el tipus d’empresa. S’espera que continuï l’actual 

desenvolupament d’aquest sector; el suport públic, la demanda de peix i una mà d’obra 

relativament barata, són les principals avantatges del sector. 

La truita irisada, l’orada i el llobarro contribueixen amb el 98% de la producció 

aqüícola. La truita irisada ha estat cultivada desde principis dels anys 70 i Turquia s’ha 

col·locat com un dels principals productors d’aquesta espècie a Europa. La majoria 

d’aquestes granges són de propietat familiar, amb gairebé dos terços de la producció 

procedents de les regions del Mar Negre, Mar Egeu i Mar Màrmara; un terç de les 

granges de truita del país se situa a la regió Central d’Anatòlia.

A més de les granges marines i d’algunes granges que són d’aigua dolça, la 

majoria de granges productores de truita utilitzant petits raceways, aprofitant les 

corrents naturals. 

La producció d’orada i llobarro ha estat tot un èxit en els últims anys, amb una 

crescuda en les seves produccions i rendiments. Existeixen 17 incubadores al país però 

moltes d’aquestes poden no estar actives d’un any per un altre, degut a les inversions, 

problemes climàtics, preus dels ous... Els alevins s’estabulen en unitats d’engreix durant 

estiu fins a finals de primavera i el període de creixement dura entre 16 i 18 mesos en el 

Mar Egeu i un estiu més en el Mar Negre. Els peixos es cultiven durant els mesos 

d’estiu i tardor i es comercialitzen sencers i frescos. 

El sistema intensiu més àmpliament utilitzat pel cultiu d’orada i llobarro és el de 

gàbies flotants, que poden ser quadrades, circulars, hexagonals o octogonals. D’un 

temps fins ara s’han re ubicat cap a zones més properes a badies secundàries i per tant 

els tipus i dimensions de les gàbies s’han hagut d’adequar a les condicions. Tanmateix, 

hi ha granges de llobarro i orada que utilitzen estancs de terra i només existeix una 

granja en terra amb alta tecnologia; els cultius semi intensius també s’han posat en 

pràctica en algunes llacunes, utilitzant grans estancs de terra. Per la cria i l’engreix de 

tonyina s’utilitzen gàbies de grans dimensions.

L’aqüicultura de Turquia es basa principalment en la producció intensiva de 

peixos; l’aqüicultura extensiva i semi intensiva es limita al cultiu del musclo i la carpa 

comú, però  tenen una producció molt petita comparativament parlant. Per la producció 

de peixos s’utilitza sistemes intensius de producció; el sistema de creixement més 

utilitzat en la producció de truita d’aigua dolça és el de raceway i algunes granges més 

modernes utilitzen tancs circulars; els tancs en terra també s’utilitzen per la fase de 



49

creixement intensiu de la truita. Les gàbies utilitzades pel cultiu de truita en preses, 

generalment consisteix en estructures simples de fusta, construïdes de forma local. L’ús 

semi intensiu d’estancs en terra és el sistema més comú pel cultiu de carpes.

1.4.2.4 Problemes

Un dels problemes més urgents en aquest sector és la necessitat de millorar les 

infraestructures de distribució del producte en tots els punts de la cadena. Cal destacar 

com a exemple que el consum de musclos i peixos de l’espècie dels ciprínids es baixa, 

degut a les preferències i percepció que tenen els consumidors que consideren que 

aquests productes són de baixa qualitat.

Els preus han sofert una davallada considerable degut a una crisis econòmica 

provocada per una saturació en el mercat de les mateixes espècies.

La contribució del sector pesquer i particularment de l’aqüicultura, a l’economia 

nacional, no té un impacte significatiu en termes de finances. El peix no és un aliment 

utilitzat de manera quotidiana, encara que sí a les zones costeres i restaurants típics.

El número limitat d’espècies cultivades, la baixa diversitat de productes, els 

conflictes en l’ús de recursos, el creixent interès per l’ambient i el benestar animal, la 

utilització de força de treball, la deficient organització de les activitats d’investigació i 

desenvolupament, la escassa  difusió dels resultats de les investigacions, la manca 

d’associacions funcionals de productors i d’institucions públiques, semblen ser les 

restriccions més importants cap al desenvolupament ambiental i econòmicament viable 

d’aquest sector.

La manca d’estudis d’utilització de les zones costeres i altres instruments guies 

per l’ús del sòl està generant conflictes d’interès i competència entre el sector turisme i 

el sector aqüícola; això constitueix una important limitació al desenvolupament de 

l’aqüicultura marina.

1.4.2.5  Perspectives

Les granges marines haurien d’abandonar les costes més amagades i situar - se 

en zones més distants de les costes i en llocs més sortits per obtenir millor els seus 

recursos, corrents d’aigua,etc,etc.
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S’haurien d’abandonar l’ utilització de  gàbies tradicionals de fusta, per fer ús de 

gàbies més modernes, circulars de polietilè de densitats més altes i tecnologies més 

modernes, que ja es comencen a implantar.

S’haurien de millorar les expectatives dels consumidors respecte a la qualitat 

dels productes, la qualitat del medi ambient i el benestar animal, així com la 

disponibilitat permanent de productes.

S’hauria de reduir la utilització de antibiòtics i productes químics com a 

conseqüència de la creixent intensificació del sector.

El MARA, intentarà fer un monitoratge per totes les gàbies per tal de controlar 

les malalties, i el mostreig de residus d’antibiòtics i substàncies químiques en el 

producte comercialitzat.

S’hauria de fer una especial èmfasis no només en la producció sinó també en la 

sostenibilitat ambiental, la seguretat alimentària i la competitivitat empresarial.
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1.5 Objectius del treball

L’objectiu general d’aquest treball és exposar quina ha estat l’evolució de 

l’aqüicultura mediterrània d’orada (Sparus aurata) i llobarro (Dicentrarchus labrax)en 

el període 1995-2005. S’han triat aquestes dues espècies per que són les espècies més 

apreciades en el Mediterrani.

Per desenvolupar aquest anàlisi s’han pres dades de producció d’aqüicultura dels 

diferents continents i països riberencs de la mediterrània. Els països triats per fer l’estudi 

s’han escollit segons les seves produccions que són: Espanya, França, Grècia, Itàlia i 

Turquia. Altres produccions menors es donen en Portugal, Croàcia, Xipre, Israel, Malta, 

Egipte, Tunísia i Marroc (Informe,2005). En el nostre cas Portugal no s’ha tingut en 

compte degut a que no forma part de la zona riberenca mediterrània.

Per aconseguir l’objectiu general es defineixen una sèrie d’objectius específics:

 S’han establert comparacions del producte de cultiu amb el volum i el 

preu de producte de pesca del mateix país i durant el mateix període i 

per les dues espècies, donat l’estret lligam que existeix entre aquests dos 

sectors d’activitat.

 S’ha d’intentar determinar quins elements han estat decisius en seu

desenvolupament de l’aqüicultura i així intentar esbrinar, dins del 

possible, quina és la perspectiva de futur per cada país i per aquets tipus 

d’aqüicultura en general. 
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2 Material i mètodes

Les dues fonts de consulta per la recerca de les dades d’aquest treball han estat  

les pàgines web de  la FAO i la FEAP.

2.1 FAO

La FAO (Food and Agriculture Organitzation), és l’organització per l’agricultura 

i l’alimentació. Aquesta organització forma part de les Nacions Unides que va ser 

creada 16 d’Octubre 1945, a partir del final de la Segona Guerra Mundial per poder 

solucionar tots els problemes de fam que van deixar devastats molts països .

L’objectiu més important és eradicar la fam al món, per aquest motiu se centra 

en les zones rurals que són les més desfavorides, i intenta millorar les seves activitats 

agrícoles, forestals i pesqueres amb l’objectiu d’assegurar una bona nutrició per a 

tothom.

Un altre dels objectius d’aquesta associació és donar feina a les comunitats 

relacionades amb la pesca i la aqüicultura com mitjà per reduir la pobresa en aquestes 

comunitats que sorgeixen del trasllat del medi rural a l’urbà.

Un altre bon propòsit que té és poder contribuir al comerç tant nacional com 

internacional i així millorar les relacions amb altres països.

A la base d’aquests objectius socials i econòmics fonamentals està la necessitat 

de que la pesca i l’aqüicultura s’administrin amb responsabilitat. Això significa evitar 

l’excés de pesca, promoure l’aqüicultura sostenible, coordinar i proporcionar serveis 

d’extensió  i investigació eficaços, i habilitar a la població, sobre tot a les dones, per 

fomentar feines.

2.1.1 Departament de Pesca i Aqüicultura

El Departament de Pesca i Aqüicultura proporciona a petició dels membres de la 

FAO, assistència tècnica en tots els aspectes de la gestió i el foment d’aquestes 

activitats.

Aquest organisme promou polítiques i estratègies dirigides al desenvolupament 

sostenible i responsable de la pesca i l’aqüicultura en aigües continentals i marines. 

Amb aquest objectiu, el Departament ofereix llocs  de debat, informació, marcs jurídics 
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i normatius, codis i directrius, opcions diverses en matèria d’estratègia, assessorament 

científic, materials per la captació, etc. 

2.1.2 Recopilacions de dades

El departament de Pesca i Aqüicultura de la FAO proporciona recomanacions i 

informació objectiva als països, amb l’objectiu d’ajudar a promoure l’aqüicultura i la 

pesca responsable. Per desenvolupar aquesta funció, el Departament recopila, analitza i 

difon dades de pesca, organitzades en col·leccions de dades.

Per garantir  una bona qualitat totes les col·leccions es presenten amb definicions  

i amb documentació de l’estructura, les fonts, l’abast del tema, procediments i ús 

previst, etc. Això a més té com complement el Manual de normes per elaborar 

estadístiques de pesca, del Grup Coordinador de Treball sobre Estadístiques de Pesca, 

que conté moltes definicions de conceptes i detalls de les classificacions estàndards. 

La forma d’obtenir les dades és a partir de series cronològiques mundials de 

períodes de 50 anys. Per satisfer les diferents necessitats dels usuaris, les dades de cada 

col·lecció d’estadístiques es proposen en diferents formats i a través de diversos 

instruments i productes informàtics.

Les bases de dades estadístiques s’aconsegueixen a partir de la informació 

facilitada per funcionaris nacionals i quan es  possible es verifiquen amb altres fonts. 

Quan manquen dades o els resultats es consideren poc fiables es fan estimacions. Les 

estadístiques s’emmagatzemen en bases de dades i es difonen a través de publicacions i 

mitjans electrònics.

El sistema permet als usuaris accedir a estadístiques pesqueres de diversos tipus. 

FishstatPlus permet emmagatzemar qualsevol dada estructurada en una sèrie 

cronològica. El sistema consta de un mòdul principal i conjunts de dades. Els conjunts 

de dades poden instal·lar – se i desinstal·lar – se.

Pel present treball es va utilitzar la pàgina de la FAO, a l’apartat  Statistics  

http://www.fao.org/fishery/statistics/en, a partir d’aquí entrem a dins de l’apartat de 

Statiscal collections, i aquí dins triem l’opció “Online query panels” (Dataset),i en aquí 

hem d’escollir Global Aquaculture Production, en el cas de saber la producció 

d’aqüicultura, i en el cas de la pesca hauríem de triar l’opció Global Capture 

Production,  i  a partir d’aquí nosaltres hem de començar a fer la nostra recerca 

particular, és a dir hem de començar per triar el continent, dins del continent 
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sel·lecciones el país a estudiar, l’espècie, la zona marítima a la que pertany el país que 

hem triat per l’estudi, l’espècie i el període de temps en el qual es volen saber les 

produccions d’aquesta espècie i a partir d’aquest moment el sistema pot calcular la 

producció que s’ha obtingut d’aquella espècie, en els anys que han estat sel·leccionats i 

també es pot obtenir si es triar en l’apartat Display, el valor en $100, que s’han obtingut 

també en els anys demanats per l’estudi.

En el nostre cas vam utilitzar tant la producció en tones, com el valor en $100 

que després els vam transformar en € aplicant el factor de conversió de 165,386 ( valor 

del canvi de dòlar en € en el moment de l’ inici del treball  Octubre, 2007) per començar 

a fer els càlculs.

Amb la FAO també vàrem poder obtenir les diferents referències dels països

subjecte de l’estudi: http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search i amb tota 

aquesta informació es van poder fer les descripcions de cada país.

2.2 FEAP

La FEAP ( The Federation of European Aquaculture Producers), és 

l’organització de productors aqüícoles d’Europa i està formada per associacions de 

productors de cada país.

Els objectius bàsics d’aquesta associació són, poder desenvolupar el sector de 

l’aqüicultura i establir una política comú a nivell europeu pel que fa a la 

comercialització i producció d’espècies.

Un altre de les directrius d’aquest grup és fer saber aquests objectius a les 

autoritats de cada país, per així poder tirar endavant aquest sector.

La FEAP és una pàgina web de consulta que manté una política de diàleg 

constructiu i transparent.

Pel present treball hem utilitzat tant les dades d’espècies a través de: 

http://www.feap.info/Production/Species/eurseabass_en.asp?SpeciesID=14, és una 

pàgina a la qual s’accedeix a través d’un nom d’usuari i una contrasenya. A partir 

d’aquesta informació es van elaborar les descripcions de les dues espècies que formen el 

nostre treball.

Un altre dada extreta d’aquesta pàgina van ser les descripcions dels països que 

hem triat per estudiar, i accedim de la manera següent: posem com a exemple França 
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http://www.feap.info/production/countries/france_en.asp i a partir d’aquí s’han pogut 

anar desenvolupant els diferents criteris per descriure les produccions i captures dels 

països.
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3 Resultats i discussió

3.1  Europa

En aquest apartat parlarem de l’evolució de l’aqüicultura a nivell del continent 

europeu , tal com s’ha definit en els objectius, per tal de disposar de més elements de 

comparació s’aporten dades de pesca, ja que és un sector íntimament lligat a 

l’aqüicultura.

3.1.1  Volum pesca Orada (Fig.5)
Per explicar aquests apartats hem agafat com a criteri, exposar els països per 

ordre alfabètic i així seguirem sempre una pauta comú.       

                     
                      Figura 5. Volum pesca orada,UE

Taula I. Volum en tones, pesca orada UE. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Espanya 595 681 546 508 956 1229 2164 1174 954 978 744
França 229 287 221 213 378 376 369 474 618 748 567
Grècia 201 199 138 125 142 248 176 199 172 131 357
Croàcia 17 13 44 84 27 25 11 6 6 8 16
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itàlia 2179 1743 1859 1717 1754 1939 2675 3004 2999 3349 265
Xipre 126 108 265 333 409 757 436 867 1029 1143 1124
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Croàcia és un país que no destaca gens per les seves captures fins l’any 1998 va 

patir un lleuger creixement però a partir d’allà i com a conseqüència de patir la Guerra 

dels Balcans la seva economia es va ressentir i tots els mitjans i recursos de que 

disposava es van acabar de limitar. En els últims anys sembla que pot estar ressorgint 

però és un país que al estar envoltat per conflictes bèl·lics li costarà establir-se com un 

país capdavanter.  Oficialment no forma part de  la Unió Europea però està en tràmits 

per entrar a formar part abans del 2010, segons fons de la FAO.

Espanya podria definir-se com un país modest en la pesca extractiva d’orada, 

que mica en mica va incrementant les seves captures, l’any 2001 assoleix el seu pic més 

alt amb un 264% respecte l’any 1995 i a partir d’allà comença un període de davallada, 

que pot estar relacionat amb que en aquest mateix període l’aqüicultura pateix un dels 

seus increments més importants i per això la pesca perd importància.

França: amb la gràfica d’aquest país podria dir-se que és una corba ideal perquè 

es veu com té un creixement constant però reduït ja que des de les  229 tones en el 1995 

envers 567 tones en el 2005, només registra un creixement del 147%.

Grècia, país petit però amb bon clima i tradició pesquera no ha tingut tampoc un 

creixement important , en aquest cas és un increment petit amb pics l’any 1995, 2000 i 

2005 però no és una captura en volum constant.  

Itàlia és la que destaca amb diferència al llarg de tots els anys. Ha tingut un 

progrés bastant òptim, molt estable entre els anys 1995 – 2000 i després fa un salt molt 

considerable en la producció incrementant en un 37,95%.  L’any 2004 arriba a la seva 

producció més elevada, que suposa un 53,69% desde l’any 1995. L’últim dels anys en 

estudia és que Itàlia va obtenir una producció més baixa, això pot estar relacionat a que 

cada vegada més el sector de l’aqüicultura va agafant força i importància i per això la 

pesca pateix davallada i això també s’uneix el fet que els recursos naturals són limitats. 

Caldria explicar la diferència de percentatges entre els països i el per que amb 

percentatges baixos diem que són creixements alts, això es degut a que per exemple 

Itàlia té uns volums molt més grans, de manera que un creixement petit en percentatge 

representa un volum molt gran en tones. I a l’inrevés li pasaria a França ja que té uns 

percentatges molt alts, per exemple un 147% però en canvi el seu creixement és petit 

per que els seus volums són petits.

Xipre, no té volums destacables però si uns creixements constants, les seves 

captures han anat augmentant i s’espera que en el futur creixi encara més.
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3.1.2  Volum pesca llobarro (Fig. 6)

                   
                      Figura 6. Volum pesca llobarro UE.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Espanya 1041 1215 1020 965 1497 1899 2748 1717 1341 1508 1224
França 2759 3617 3233 3006 3881 4528 4577 4538 5616 5540 6017
Grècia 730 654 518 383 431 593 476 668 739 812 1185
Croàcia 17 13 44 115 47 47 24 8 11 11 28
Malta 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Itàlia 6812 4224 3889 3606 3635 4134 5410 6432 6411 6667 459

Xipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
Taula II. Volum en tones, pesca llobarro UE  

Croàcia: el volum de llobarro no varia gaire de l’orada, té un creixement bastant 

modest amb un pic al 1998 com amb l’orada, 

Espanya: el llobarro té un volum molt semblant al de l’orada tot i que el llobarro 

és una miqueta més alt, però s’aprecia aquesta diferència. El punt més alt el trobem 

l’any 2001 amb un volum de 2748 tones que en comparació amb l’any 1995 és un 

creixement de 164%.
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França: que no tenia amb orada una espècie gaire important pel sector pesquer , 

si que ho té amb el llobarro, obtenint desde 1995 i fins 2005 creixements realment 

espectaculars. 

Grècia: amb el llobarro es veu un creixement una miqueta més substanciós que 

amb l’orada. En 1995 té un pic i després torna a caure fins el 1998 que comença a 

ressorgir, torna a caure i en 2002 torna a pujar fins 2005 que té l’ increment més alt.

Itàlia: destaca també amb aquesta espècie i obté volums molt importants, tot i 

que pateix una gran davallada l’any 2005 amb un volum de més del 94% inferior al 

1995.

Malta i Xipre són dos països on no s’han trobat dades de pesca per aquesta 

espècie.

                  

3.1.3  Comparacions entre les dues espècies amb el mateix país

Aquest apartat explica de forma conjunta els dos apartats anteriors i intenta fer 

una comparativa tot fent servir les dades dels anteriors apartats. El criteri que se 

segueix és fer el percentatge de creixement de l’espècie dominant però només s’han 

agafat d’uns anys determinats, que s’han escollit observant les tendències de tos els 

països i tots els anys, i hem decidit triar els anys 1995, 1999, 2003 i 2005.

Croàcia: els volums d’una espècie i un altre són molt semblants

Espanya: el volum de llobarro respecta al de l’orada sempre ha estat superior per 

exemple en l’any 1995 75%, 1999 56%, 2003 41% i un 65% en 2005. Això confirma 

que el llobarro és l’espècie més extensa tant per les costes d’Espanya com per tot el 

Mediterrani ja que aquestes diferències de volums es repeteixen en gairebé tots els 

països.

França: segueix la mateixa tònica i té un increment de volums de llobarro molt 

superior a l’orada. Els percentatges d’increment són: 1995 un 1104%, 1999 un 926%, 

2003 un 808% i en 2005 un 961%.

Grècia: destaca el volum de llobarro respecta al d’orada però els percentatges de 

creixement han estat: 1995 un 263%, 1999 203%, 2003 un 329% i 2005 un 232%. Es 

pot observar que l’any 2005 té el màxim percentatge però després l’últim any d’estudi 
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cau sensiblement i això pot ser degut a que l’aqüicultura pot estar agafant més 

importància i està traient importància al sector de la pesca.

Itàlia: en aquest país es posa més de manifest la direcció que tindrà en un futur la 

pesca donat que la tendència és de creixement important del llobarro versus l’orada en 

els primers 3 anys d’estudi comparatiu i és en l’últim any quan el percentatge és el més 

baix i això ens indica que la pesca comença a perdre importància i això potser gràcies a 

que l’aqüicultura està començant a enlairar-se. Els percentatges de creixement 

comparatiu són: 1995, 212%, en 1999 un 107%, en 2003 un 113% i per acabar en 2005 

un 73%.

Malta: no es poden fer comparacions entre les dues espècies perque en pesca  no 

hi ha dades de cap any.

Xipre: en aquest país tampoc es poden fer comparacions donat que només hi ha 

dades de pesca de l’orada.

3.1.4  Volum aqüicultura orada (Fig.7)

         
               Fig.7 Volum aqüicultura orada,UE
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Taula III. Volum en tones, aqüicultura orada UE. 

Croàcia: els valors són bastant modestos fins a l’any 2000 que és quan es 

comença a veure produccions més rellevants i es va fent patent que Croàcia comença a 

tenir redreçat una mica l’aspecte econòmic i polític i pot començar a fer servir el 

potencial de les seves condicions costaneres i ambientals, es poden fer hipòtesis que cap 

al futur això continuarà passant.

Espanya: volums molt importants i considerables que no deixen de pujar, 

creixement destacable i fa demostrable que la producció d’orada a partir de l’any 2000 

està molt controlada i és l’espècie més important de l’aqüicultura marina. A nivell de 

producció s’adapta molt bé a qualsevol tipus de condicions i és molt manejable.

França: els seus volums de producció són menors de les expectatives que 

s’havien posat amb aquest país, donat que per situació, economia, nivell polític podria 

haver obtingut rendiments molt més elevats, especialment considerant el seu paper en 

l’avantguarda de l’activitat en la dècada dels 80.

Grècia: país que amb pesca no destacava molt, en aqüicultura es pot dir que és la 

capdavantera a nivell europeu, això pot ser pel clima i la situació que té que fan propici 

el cultiu d’aquestes espècies. Per fer algun tipus de comparació, l’any 1997 ja produïa el 

que es va produir a Espanya l’any 2005. És a dir que potser la seva tecnologia no seria 

tant important i puntera però sabien treure rendiments molt i molt alts. D’altre banda, 

l’any 2005 va obtenir gairebé el triple de volum que a Espanya.

Itàlia: tot i que en pesca d’aquesta mateixa espècie era la que anava al capdavant 

d’Europa, en aqüicultura no acaba d’aconseguir rendiments destacables, tot i que desde 

1995 fins a 2005 ha obtingut un increment de 116% però potser caldria fer més 

inversions.

Malta i Xipre: es poden comentar alhora perquè representen països petits amb 

uns desenvolupament d’aquest sector a nivell inicial i per aquesta raó els volums són 

molt modestos, però no deixen d’ incrementar - se. Tot i que Xipre el creixement és més 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Espanya 2706 3818 3969 4933 6117 8242 9382 11335 13826 15571 15433
França 984 486 1312 1500 1193 1180 1643 1361 1139 1379 1778
Grècia 9387 13799 18035 21951 32837 38587 40694 37944 44418 37394 43829
Croàcia 90 80 40 595 450 800 940 700 610 700 1000
Malta 550 931 1080 1870 1922 1512 1039 1066 794 743 540
Itàlia 3200 3650 3900 5500 5700 6000 7800 4959 9000 5845 6914
Xipre 223 527 769 827 986 1384 1278 1266 1182 1356 1465
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constant, Malta pateix un pic en 1999 i després pateix una davallada fins el 2005 d’un 

64%.

3.1.5  Volum aqüicultura llobarro (Fig.8)

                    
                 Figura 8. Volum aqüicultura llobarro,UE

Taula IV. Volum en tones, aqüicultura llobarro UE.  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Espanya 461 693 511 936 1227 1837 2307 3339 3840 3802 5713
França 2656 1997 2114 3100 3225 3020 2721 3536 3876 3438 3913
Grècia 9539 11662 15193 18469 24413 26653 25342 23860 27324 25766 30959
Croàcia 247 172 394 1152 1300 1300 1520 1800 1813 2300 2000
Malta 350 621 720 800 800 2340 1960 500 930 1250 1960
Itàlia 3600 3800 4600 5850 7200 8100 9500 7176 9600 6831 6262
Xipre 99 100 57 205 298 299 383 422 448 698 583
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Croàcia: continua la dinàmica de nivells de producció petits però cada any que 

passa són més alts que l’anterior. En comparació amb l’orada són més alts els del 

llobarro i és una mica contradictori per que aquesta espècies és molt més delicada a 

l’hora de produir-se per que pateix més estrès i s’ha de tenir més cura, l’orada en canvi 

és molt més manejable però a nivell de números es produeix més el llobarro i aquesta 

dinàmica es repeteix en Malta. 

Espanya: en el llobarro té una de les seves espècies importants a nivell de 

producció, però els valors no són tant alts com els de l’orada. Entre l’any 1995 i el 2005 

l’ increment en volum va ser de més del 1139% això és molt positiu, però no té res a

veure amb la producció d’orada que en comparació l’any 2005 es van produir tres 

vegades més tones que de llobarro.

Això té a veure amb el caràcter de l’orada, que és molt més “domesticable” més 

apte per a la captivitat , no pateix tant estrès com el llobarro.

França: és un dels únics països que obté més producció amb el llobarro que no 

pas amb l’orada i això sorprèn bastant per que a nivell d’espècie és molt més fàcil de 

produir orada. Els volums sempre han anat a més desde 1995, l’any 2001 pateix una 

mica de decreixement però torna a ressorgir.  

Itàlia: com amb la producció de l’orada la del llobarro no és tant important com 

el volum de pesca però s’assembla més que no pas l’orada de pesca amb la 

d’aqüicultura. Té un creixement molt o bastant constant, l’any 2002 té un pic més baix 

d’un 24,46% però després torna a disparar-se.

Grècia: en el llobarro aquest país té l’espècie més important i amb la que 

aconsegueix els millors rendiments de producció a nivell europeu. Entre 1995 i 2005 ha 

sofert un increment de més del 224% això és molt positiu per l’economia ja que Grècia 

és un país petit i la majoria  del que  es produeix d’aquest espècie s’exporta i d’aquesta 

manera s’obtenen ingressos molt beneficiosos pel país.

Malta: els rendiments de producció del llobarro segueixen la tònica de l’orada, 

són petits però constants desde 1995 fins al 2000 i després torna a caure però en el 2005 

comença a ressorgir. Independentment dels anys de davallada desde 1995 hi ha hagut un 

increment del 460% això per ser un país petit no està gens malament.
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Xipre: presenta volums molt petits però sempre amb tendència a l’augment i 

això fa preveure que de mica en mica seran volums més importants donat que l’ 

increment en 10 anys ha estat de més del 488%.

3.1.6 Comparacions entre les dues espècies amb el mateix país

Per confeccionar aquest apartat s’han agafat com a referència els dos apartats 

anterior amb les seves respectives gràfiques i s’ha confeccionat una comparativa entre 

els anys 1995, 1998, 2001 i 2005. Agafem els valors d’orada i llobarro del mateix país i 

any, es fa la diferència i és multiplica per 100, per que sigui un percentatge, el resultat 

que ens dóna el dividim pel valor de l’espècie més baix, i el resultat que ens dóna és el 

percentatge d’espècie dominant sobre l’altre.

1995 1998 2001 2005

Espanya 486% Orada 427% Orada 306% Orada 170% Orada

França 170% Llobarro 106% Llobarro 66% Llobarro 120% Llobarro

Grècia 1,6% Llobarro 19% Orada 63% Orada 42% Orada

Croàcia 174% Llobarro 94% Llobarro 62% Llobarro 100% Llobarro

Malta 57% Orada 123% Orada 89% Llobarro 263% Llobarro

Itàlia 12% Llobarro 7%  Llobarro 22% Llobarro 11% Orada

Xipre 125% Orada 303% Orada 233% Orada 151% Orada

Taula V. Percentatge d’espècie predominant,UE

Croàcia: com ja s’ha dit anteriorment té més importància la producció de 

llobarro que no pas de l’orada. En 1995 ja partia amb una diferència de gairebé un 

174%, aquesta diferència en anys successius es va fer més gran i en 2005 arribarà a un 

100%.

Espanya: destaca amb molta diferència la producció d’orada. Agafant com a 

exemple l’any 1998 hi ha un percentatge de volum de 427% més d’orada que de 

llobarro i l’any 2005 la diferència és de 170%.

França: segueix la dinàmica de Croàcia que és la més “especial”, és a dir que té 

més importància la producció de llobarro que no pas la de l’orada amb diferència de 

170% l’any 1995 i en l’any 2005 fins a un 120%.
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Grècia: és de les que menys diferències entre espècies té, però l’orada sempre ha 

estat per sobre de la producció de llobarro, en alguns anys amb diferències molt poc 

apreciables com en l’any 1998 amb un 19%, però l’any 2005 la diferència es fa més 

palpable un 42%.

Itàlia: no es veu molt clarament quina és l’espècie dominant en aqüicultura però 

en determinats moments hi ha diferències però no són molt significatives però sempre 

predominant el volum de llobarro sobre el volum d’orada.

Malta i Xipre: ambdues espècies no tenen creixements gaire dispars una espècies 

de l’altre.

3.1.7  Preus en € per kg d’orada, UE

En aquest apartat es vol descriure la trajectòria de preus seguida per l’orada 

durant els deu anys de període d’estudi.

El preu en l’any 1995 a França era de 10€/kg. Destacava com el més elevat, la 

resta de països  no arribaven a 10€. A partir d’aquell moment comença la baixada dels 

preus de manera bastant constant, per exemple a Espanya que l’any 1999 ja estava en 

6€/kg i en 2002 arribava a 5€/kg i fins el 2005.

La baixada de preus ve donada per l’ increment en l’oferta tan important i 

continuat que no pot ser digerit per la demanda sense modificacions en els preus, i així 

es produeix una lenta reducció dels preus, que va causar entre 2001 i 2002 una guerra de 

preus amb la conseqüència caiguda dels resultats empresarials (Cajamar,2006). 
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         Figura 9. Preu per kg d’orada a Espanya.

França i Croàcia seguiran aquesta dinàmica de preus, que va relacionada amb els 

seus volums de producció.

                             Figura 10. Preu en € per kg França          
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                         Figura 11. Preu en €  per kg Croàcia

                             

Grècia mostra una corba de preus és més irregular donat que va començar amb 

produccions molt elevades i cap a l’any 2002 té preus de 3,41€/kg. Però la  tendència és 

a estabilitzar els preus.

            
             Figura 12. Preu en € per kg Grècia

Itàlia destaca per tenir preus més alts en comparació amb Espanya, degut a que 

les seves produccions són més petites. L’any 1995 tenia 7,98€/kg i Espanya 9,47€/kg. 

Però en 2005 era de 7,13€/kg i Espanya 5€/kg en comparació el preu a Espanya ha 

baixat molt més degut a que la producció ha augmentat molt i a Itàlia no tant.
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                Figura 13. Preu en € per kg Itàlia

Malta i Xipre són dos clars exemples de països petits, que s’estan iniciant i els 

seus preus són al principi alts però a mesura que el temps va transcorrent és nota la 

millora dels seus rendiments productius i com a conseqüència la baixada que tenen de 

preus.

                           
                            Figura 14. Preu en € per kg Malta                             
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                           Figura 15. Preu  en € per kg Xipre

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Espanya 9,47 8,32 6,74 6,50 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00
França 10,03 9,78 8,58 8,00 7,31 6,27 5,04 5,53 6,22 8,19 6,98
Grècia 7,00 8,77 6,33 5,90 4,62 3,99 3,95 3,41 3,82 4,97 4,98
Croàcia 9,00 9,00 8,90 8,00 8,00 8,00 7,50 7,50 6,00 6,00 6,00
Malta 9,00 6,24 5,59 5,41 4,25 2,87 2,44 3,32 4,44 6,32 5,94
Itàlia 7,98 8,42 7,64 7,78 6,29 6,99 4,84 5,07 6,56 7,39 7,13
Xipre 9,39 9,12 8,28 7,50 6,16 5,01 4,43 4,93 5,61 6,41 6,47

       Taula VI. Preu en € per kg orada, UE

3.1.8  Preus en €  per kg de llobarro, UE

S’exposa la dinàmica de preus que ha tingut en el llobarro dintre de l’ interval 

de temps que ha tingut en compte l’estudi.

El preu del llobarro a l’ inici d’aquest estudi ja començava sensiblement més alt 

en tots els països i les diferències o millor dit, els descensos dels preus al llarg dels 10 

anys són menors en gairebé tots els països.

Espanya al començament d’aquest estudi partia amb 10,80€/kg i arribaria en 

2005 fins a 7€/kg, molt més alt que el preu de l’orada en el mateix any.
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               Figura 16. Preu en € per kg Espanya

França que amb l’orada tenia una progressió normal de descens de preus, amb el 

llobarro pateix un increment i donat que les seves produccions augmenten però no amb 

el ritme que es podia esperar.

                
                 Figura 17. Preu en € per kg França

Grècia també segueix la baixada de preus que s’espera d’una producció en 

creixement, en 1995 partia amb 8,02€/kg i la trobàvem en 2005 amb un 6,77€/kg.
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                 Figura 18. Preu en € per kg Grècia

Itàlia pateix un fenomen semblant al de França, té una trajectòria de preus 

bastant irregular, comença amb preus alts, al votant dels 10€ però acaba el període

d’estudi amb un preu que passa dels 15€, i això fa que no sigui gaire competitiu amb la 

resta de països de la Unió Europea.

             
              Figura 19. Preu en € per kg Itàlia

Croàcia i Malta tenen uns preus molt desorbitats com a conseqüència de tenir 

unes produccions bastant pobres. En l’any 2005 els dos països passaven de 20€/kg, aquí 

s’ha de millorar per aconseguir preus més competitius.
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                                Figura 20. Preu en € per kg Croàcia                             

                         
                                 Figura 21. Preu en € per kg Malta

Xipre amb el llobarro segueix una mica la mateixa corba que amb l’orada, tot i 

que amb el llobarro el preu és més elevat desde l’ inici gairebé arriba als 10€ però 

després tindrà un descens i acabarà l’any 2005 amb un preu de 7,55. És un preu bastant 

més car que en altres països de la Unió, però es podria imaginar que dintre d’uns anys la 

tendència que pot tenir aquest país és a la exportació i per això farà tot el possible per 

obtenir uns preus i unes produccions el màxim d’ajustats i competitius alhora.
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               Figura 22. Preu en € per kg Xipre

         

       Taula VII. Preu en € per kg de llobarro, UE

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Espanya 10,80 10,66 14,00 12,00 10,00 8,00 7,50 7,50 7,00 7,00 7,00
França 12,50 14,06 12,30 11,62 11,43 10,99 11,54 12,29 13,36 16,74 18,77
Grècia 8,02 8,30 7,50 7,02 5,99 4,73 5,23 4,81 6,41 6,63 6,77
Croàcia 30,15 52,96 27,16 17,75 17,44 19,30 18,88 21,41 20,83 17,57 26,00
Malta 23,22 18,84 15,91 14,59 15,76 6,57 9,11 50,50 30,00 22,60 21,50
Itàlia 9,98 11,02 9,79 10,56 8,48 9,08 7,37 9,12 10,15 12,05 15,87
Xipre 9,39 9,12 8,28 7,50 7,15 5,75 5,37 6,16 6,58 7,48 7,55
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3.2  África
En aquest punt s’expliquen els volums de pesca i aqüicultura dels països que 

formen part de la ribera mediterrània i que són del continent africà, el criteri que s’ha 

seguit és classificar-los segons ordre alfabètic i s’ha escollit només els que tenen 

produccions més competitives.

3.2.1 Volum pesca orada (Fig.23)
Aquest apartat  s’exposen els volums de pesca del diferents països africans 

ordenats de forma alfabètica.

                
                       Figura 23. Volum pesca orada, Àfrica

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Egipte 1359 1228 1087 1225 1955 2478 2312 2480 1373 1353 1334
Marroc 0 0 0 4 0 6 3 10 14 77 248
Tunísia 125 107 265 333 409 757 399 822 1026 1140 1121

       Taula VIII. Volum pesca orada, Àfrica.
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Egipte: és el país que destaca amb bastant diferència entre els anys 2000 – 2002, 

tot i que els volums en comparació amb Europa, per exemple són infinitament més 

baixos.

Entre l’any 1995 i el 2002 va haver un increment de gairebé un 82%, tot i que a 

partir de 2003 torna a haver un decreixement d’uns 46% gairebé.

Marroc: només comença a tenir valors a partir del 2002 però valors molt petits 

que gairebé no es tenen en consideració tot i amb això l’ increment en 3 anys ha estat 

d’un 2380%.

Tunísia: en canvi destaca com a país en creixement donat que en 1995 té volums 

molt modestos però arriba al 2005 amb valors relativament grans, amb un increment de 

796%.

3.2.2 Volum pesca llobarro (Fig.24)

Aquí expliquem el volum de pesca però dels tres països que tenim en estudi, 

només s’han trobat dades a la FAO d’Egipte, dels altres dos països no s’ha trobat res.

Figura 24. Volum pesca llobarro
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            Taula IX. Volum pesca llobarro, Àfrica.

Egipte, com s’observa al gràfic té un creixement bastant constant desde 1995 

fins 2003 que obté un pic amb un creixement del 227%.

Del 2003 al 2005 pateix un decrement del 21% que és poc important donat la 

bona trajectòria que s’intueix que tindrà.

     

3.2.3  Volum aqüicultura orada (Fig.25)
En aquest apartat expliquem el volum de producció aqüícola en el 

continent africà i els països estan ordenats de manera alfabètica.

          Figura 25. Volum aqüicultura orada, Àfrica

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Egipte 1062 1457 2252 3682 2733 8862 1053 1662 2424 2465 4398
Marroc 590 658 254 161 556 390 304 378 378 350 332
Tunísia 160 299 232 280 25 409 448 353 528 678 576

               Taula X. Volum  en tones, aqüicultura orada, Àfrica

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Egipte 429 727 453 559 662 626 800 1336 1404 942 1112
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Egipte: en la gràfica es veu clarament que és l’espècie dominant, i el país 

capdavanter d’Àfrica amb produccions properes a Itàlia per la mateixa espècie. Fins

l’any 1998 té un creixement bastant òptim d’un 246%, l’any 1999 té un pic decreixent 

d’un 25,77% respecta l’any anterior, en el 2000 torna a pujar el seu creixement de forma 

bastant sorprenent, un 224% respecte l’any que precedeix. Els anys successius comença 

una corba nova de creixement discret però imparable. Entre 2001 fins 2005 hi va haver 

un increment de volum d’un 259%.

Marroc: país bastant inestable en la seva producció, ha tingut anys al 

començament de l’estudi amb volums mitjanament alts com els dels primers, 1995 i 

1996, després té davallades en la producció com el de 1997 amb un 57% i en l’any 1998 

amb un 72%. A  partir d’aquest instant la seva producció decreix respecte l’any 1995 

fins arribar al 2005 amb un decreixement del 44%.

Tunísia: producció bastant modesta en comparació amb Egipte per exemple, 

creixement bastant constant fins 1999 que té una davallada molt important d’un 84%. A 

partir d’aquell any torna a agafar empenta i tot i tenir un pic l’any 2004 d’un 324%, que 

baixaria una mica l’any 2005 però la tendència serà l’augment de la producció.
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3.2.4  Volum aqüicultura llobarro (Fig.26)
Aquest apartat exposem la trajectòria dels volum d’aqüicultura i els països 

africans estan ordenats alfabèticament.

                                        
                 Figura 26. Volum aqüicultura llobarro, Àfrica

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Egipte 755 977 2238 3612 2725 2031 841 1239 1789 1812 4192
Marroc 533 407 568 563 365 250 202 325 389 370 845
Tunísia 230 210 565 551 254 202 461 649 457 466 633

        Taula XI. Volum en tones, aqüicultura llobarro, Àfrica.

Egipte: entre els anys 1995 i 1998 pateix un creixement espectacular d’un 378% 

que ve seguit per una davallada entre els tres anys següents d’un 77% que és important 

per que els volums en aquests països tampoc són molt abundants. Després apareix una 

època de creixement i en l’any 2005 s’obté el creixement més alt amb un 398% assolint 

nivells de producció superiors a França i propers a Espanya.

Marroc: el mateix tipus de creixement que Egipte, creix i decreix en els mateixos 

anys però d’una forma molt inferior. Entre 1995 i 1998 creix en un discret 5,6%. Del 

1998 fins 2001 decreix també un 64% els percentatges són molt alts en comparació amb 

els volums tant petits amb els quals es relacionen les dades. Del 2002 fins el 2005 s’obté 
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un creixement que en l’últim any comença a ser bastant interessant per l’economia del 

país, amb un creixement del 318%.

Tunísia: segueix amb la corba dels seus països veïns, no té un creixement 

constant. Comença amb producció modesta, després els dos anys següents augmenten 

les seves produccions amb un 145% i un 139% respectivament. L’any 1999 té un 

decreixement d’un 54% respecte l’any anterior però després torna a ser creixent el 

volum fins arribar a assolir un creixement en el 2005 d’un 175%.

3.2.5  Comparació entre les dues espècies amb el mateix país

Per fer les comparacions entre les dues espècies, s’han agafat els anys 1995, 

1998, 2001 i 2005 de forma aleatòria i hem calculat les diferències de volums dels dos 

apartats anterior per un mateix país i els hem transformat en percentatge per poder 

saber quina és l’espècie dominant en aquell any i ens ha donat la següent taula:

1995 1998 2001 2005

Egipte 41% Orada 2% Orada 25% Orada 5% Orada

Marroc 11% Orada 250% Llobarro 51% Orada 154% Llobarro

Tunísia 44% Orada 97% Llobarro 3% Llobarro 10% Llobarro

Taula  XII  . Percentatge d’espècie predominant, Àfrica.

Segons aquesta taula es pot observar que a Egipte l’espècie predominant és 

l’orada, però també veiem que el seu creixement respecte al llobarro va disminuint al 

llarg dels anys. Això pot ser un indicador que el llobarro podria començar a tenir cada 

vegada més importància i en un futur treure-li posicions a l’orada.

Al Marroc, d’altre banda comparteixen importància les dues espècies, en els 

anys 1999 i 2001 el creixement més important el té l’orada però en canvi els altres dos 

anys d’estudi el llobarro obté creixements molt més alts. Sembla que en aquest país 

s’està consolidant aquesta espècie en aqüicultura.
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Per acabar, Tunísia seria el contrari que Egipte, és a dir la seva producció més 

alta la té el llobarro, tot i que en l’any 1998 té el creixement més alt respecte l’orada i en 

2001 i 2005 el creixement del llobarro pateix una davallada respecte l’any 1998 tot i que 

sempre va per davant de l’orada.

3.2.6  Preu en € per kg d’orada, Àfrica

Aquí exposem les tendències que tenen els preus en els deu anys d’estudi país 

per país.

L’any 1995 el preu més alt és el de Tunísia però és lògic degut a que el seu 

nivell de producció és el més baix.

Egipte en els deu anys d’estudi, sense tenir un compte els anys que pugen, 

finalitza el període amb una baixada de preus de 0,96€ per kg.

               
                Figura 27. Preu en €  per kg Egipte

Marroc té un preu alt però a diferència de Tunísia una mica més reduït 8,45€/kg. 

Tot i que Marroc comença amb un preu bastant elevat, la seva trajectòria sempre és cap 

el descens, a partir del 2002 hi ha una estabilització de preus 3,50€/kg. La diferència 

entre 1995 i 2005 és de 4,95€.  
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                 Figura 28. Preu en €  per kg Marroc

Tunísia és de les que té els preus més alts però com Marroc la seva tendència és 

cap a la reducció de preus, i això es degut a la producció que augmenta, la diferència de 

preus entre inici i final d’estudi és de 3,25€.

                 
                  Figura 29. Preu en € per kg Tunísia

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Egipte 5,09 5,00 5,88 6,91 6,92 6,34 6,50 4,71 4,14 3,73 4,13
Marroc 8,45 8,03 6,41 6,25 4,59 5,09 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50
Tunísia 10,58 8,22 8,30 8,20 9,00 8,00 7,79 7,04 6,60 8,03 7,33

        Taula XIII. Preu en € per kg orada,  Àfrica
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3.2.7  Preu en € per kg de llobarro, Àfrica
Aquest aparta expliquem la trajectòria de preus al llarg dels deus anys que ha 

durat aquest estudi, pel llobarro.

Egipte comença amb un preu bastant normal 5,09€/Kg, després té dos anys que 

baixa una mica el preu fins 4,41€, després de 1998 fins 2001 el preu torna a puja donat 

que són anys de produccions més baixes. En 2002 fins 2005 el preu torna a estabilitzar-

se i baixar fins a assolir el seu mínim en 3,98€/Kg.

                
                      Figura 30. Preu en € per kg Egipte

Marroc: com amb l’orada és un preu relativament alt però la tendència és a la 

baixa i ho aconsegueix per que arriba al 2005 fins a 4€/Kg.

                
                    Figura 31. Preu en €  per kg Marroc
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Tunísia: preus molt alts desde l’ inici, molt semblants al preu de l’orada, tot i que 

el llobarro és una miqueta més alt. La seva tendència serà cap al descens d’aquests preus 

que arriben a disminuir al final del període d’estudi fins a arribar a 2,86€/Kg.

                
                Figura 32. Preu en € per kg Tunísia

        Taula XIV. Preu en €  per kg llobarro,  Àfrica

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Egipte 5,09 4,41 4,41 8,82 7,95 9,54 7,00 5,11 4,45 4,00 3,98
Marroc 8,62 9,57 6,51 6,46 5,61 5,68 4,36 4,36 4,36 4,36 4,00
Tunísia 10,58 9,24 9,00 9,00 9,50 9,50 8,27 7,04 6,99 8,83 7,72
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3.3  Àsia
Aquí exposem els països que formen part del continent asiàtic i que es 

considerant de la zona mediterrània, el criteri per escollir-los ha estat els que tenien 

unes produccions més elevades i considerables tant en pesca com en aqüicultura.

3.3.1 Volum pesca orada (Fig.33)  

Aquest apartat s’ha descrit el volum d’orada de pesca en els països 

asiàtics i s’han ordenat de forma alfabètica.

             Figura 33. Volum pesca orada, Àsia

        Taula XV. Volum en tones, pesca orada, Àsia

Israel: com en l’aqüicultura hi ha molta diferència entre els dos països. Israel té 

una producció molt modesta però amb tendència a l’ increment.

Entre els anys 1995 fins 2000 només creix i amb molta consideració, 505 %. 

L’any 2001 hi ha una baixada en la captura amb un 89% amb respecte l’any anterior. 

Però a partir d’allà la tendència torna a ser cap al creixement, incrementa en un 180%.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Israel 125 107 265 333 409 757 399 822 1026 1140 1121
Turquia 1557 1447 1465 1733 2074 1587 1469 1522 1820 2019 2336



85

Entre el principi de l’estudi i el final hi ha hagut un increment del 796%, que és 

un percentatge molt bo tot i sent un país petit.

Turquia: els seus volums són més alts amb respecte a Israel. Té tendència al 

creixement desde 1995 fins al 1999, amb un increment del 33%. En el 2000 té un pic de 

decrement de captura fins a 2001 i en el 2002 torna a ressorgir fins el 2005. El 

percentatge de creixement de captura en els 10 anys d’estudi és del 50%.

3.3.2  Volum aqüicultura orada (Fig.34)

En aquest apartat hem descrit el volum en aqüicultura de l’orada en els països 

asiàtics i els hem ordenat de forma alfabètica.

                           
                      Figura 34. Volum aqüicultura orada, Àsia

Taula XVI. Volum en tones, aqüicultura  orada, Àsia.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Israel 230 633 1326 1643 2210 2511 2688 2561 2546 2860 3366

Turquia 4847 6320 7500 10150 11000 15460 12939 11681 16735 20435 28334
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Mirant la gràfica es pot observar que hi ha una gran diferència entre Turquia i 

Israel.

Israel té uns volums molt inferiors que Turquia, però tot i així la seva tendència 

és a l’augment de la producció. Entre 1995 i 2005 va tenir un creixement de 1363%, és 

molt alt però els seus volums són molt petits. L’únic any que té un pic inferior és 2002 

que decreix un 4,7%.

Els volums de Turquia són espectaculars amb creixements molt importants, entre 

1995 i 2005 el percentatge d’increment va ser de 484%. Durant tots els anys de 

seguiment hi ha hagut increment menys l’any 1998, 2001 i 2002 que s’observen certs 

decreixements però gairebé insignificants respecte els anys anteriors. L’any 1999 té un 

decrement del 7,7%, l’any 2001 un 16,3% i en el 2002 un 9,7%.

3.3.3  Volum aqüicultura llobarro (Fig.35)
En aquest apartat expliquem el volum en aqüicultura del llobarro en els 

països asiàtics i els hem ordenat de manera alfabètica.

          Figura 35. Volum aqüicultura llobarro, Àsia
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Israel 700 66 0 30 26 150 337 385 361 349 199

       Taula XVII. Volum en tones, aqüicultura llobarro, Àsia

Només s’ha trobat dades d’Israel, i són volums molt i molt petits, amb una 

tendència clara per determinar el que passa en un futur, donat que comença amb 700 

tones i en el 2005 arriba amb 199, és a dir que ha tingut un decreixement d’un 72%. És 

un percentatge molt alt, i això pot venir a que és un país que fa poc que ha implantat 

aquesta espècie en aqüicultura i no tenen encara unes bones pautes pel desenvolupament 

productiu.

3.3.4  Comparacions entre les dues espècies amb el mateix país

Aquest apartat s’han agafat com a referència els dos apartats anteriors i s’han 

comparat els dos volums de les dues espècies però sempre en aqüicultura per poder 

establir quina de les dues espècies té el creixement més alt respecte l’altre. Els anys per 

fer la comparativa que s’han escollit són: 1995,1999,2003 i 2005.

En aquest continent només es podrà comparar Israel, donat que Turquia no té 

producció de Llobarro, o almenys no s’ha pogut recollir cap.

1995 1998 2001 2005

Israel 204% Llob. 5376% Orad. 697% Orad. 1591% Orad.

Taula XVIII.  Percentatge d’espècie predominant, Àsia.

No és gaire representativa aquesta taula, ja que les produccions de llobarro són 

molt baixes i és per aquest motius que els percentatges surten tan elevats en favor de 

l’orada.
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3.3.5  Preu  en € per kg d’orada, Àsia

En aquest apartat s’explica la tendència de preus durant els deu anys d’estudi, 

en l’orada.

Tant Israel com Turquia van començar l’estudi amb preus molt elevats i no gaire 

competitius, però de mica en mica han anat baixant fins a reduir-ho a ¾ parts del preu i 

acaba l’estudi amb preus que són molt competitius 5,58€.

                
                Figura 36. Preu en €  per kg  Israel

Turquia el preu inicial és alt, no tant com Israel però la seva reducció de preu no 

és tant marcada com la d’Israel, només un 3,55€, el que no es correspon amb el nivell de 

producció que és gairebé 10 vegades superior al d’Israel. 

               
                   Figura 37. Preu en € per kg Turquia
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Israel 15 14 14 12 12 7,45 6,50 5,28 5,28 5,58 5,58
Turquia 8,80 7,84 7,7 7,5 6,95 3,69 2,86 3,00 4,49 5,25 5,25

Taula XIX. Preu en € per kg orada,  Àsia

3.3.6  Preu en € per kg llobarro, Àsia

Exposem la trajectòria de preus que han seguit aquest països asiàtics durant el 

període de deu anys d’estudi.

Els preus inicials són bastant alts però en comparació amb  el preu d’orada no es 

tant alt, però aquí influeix que en l’any 1995 la producció de llobarro va ser més alta 

que l’orada i es que aquesta raó el seu preu es va veure afectat.

En els tres anys següents són anys d’estabilitat i és a partir del 2000 que es veu 

un descens del preu, fins arribar al 2005 amb un preu de 6,47, molt competitiu amb els 

països europeus.

                
     Figura 38. Preu en €  per kg Israel

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Israel 10 12 0 12 12 7,38 6,50 5,91 6,95 6,47 6,47

      Taula XX. Preu en €  per kg, Àsia
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3.4 Comparacions entre els tres continents

A continuació passarem a realitzar unes gràfiques on es podrà observar 

l’evolució del sector de l’aqüicultura al llarg dels 10 anys entre tots els països 

dels 3 continents en estudi, separarem les dues espècies en estudi, per un costat 

farem orada, i per l’altre llobarro. Per realitzar les gràfiques s’han hagut de 

dividir els 12 països en dos grups per tal que les gràfiques fossin més entenedores 

i clares. El criteri per separar els països ha estat, primer ordenar-los per ordre 

alfabètic i un cop ordenats s’han separat per una banda els 6 primers i els 6 

següents per l’altre.

3.4.1 Evolució de l’orada desde 1995 fins 2005

           
           

Figura 39a. Evolució de l’orada 1995-2005

           

Figura 39b. Evolució de l’orada 1995 – 2005



91

3.4.2 Evolució del llobarro desde 1995 fins 2005

           

Figura 40a. Evolució de llobarro 1995 – 2005

                

Figura 40b. Evolució de llobarro 1995 – 2005
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4 CONCLUSIONS

- Al llarg dels deu anys d’estudi es veu una relació entre el creixement de 

l’aqüicultura i el decreixement del volum de pesca.

- Països que destaquen o que són tecnològicament molt desenvolupats , com 

pot ser França o Itàlia, en aqüicultura no destaquen molt, això pot ser degut a 

que l’aqüicultura no és un sector que interessi molt a l’economia del país o 

bé a una manca de competitivitat en comparació amb països on els costos de 

producció poden ser menors. 

- A Europa  el llobarro és una espècie pesquera més important que l’orada.  En 

canvi, en aqüicultura l’espècie més produïda és l’orada amb alguna excepció 

com Malta i França, que és a l’inrevés. Els preus tendeixen a baixar i això es 

degut a que les produccions augmenten. Els preus de llobarro són 

sensiblement més alts que el de l’orada.

- En el continent africà, en aqüicultura destaca Egipte com a productor d’orada 

amb molta diferència. En els últims anys d’estudi la diferència entre orada i 

llobarro es va fent més petita i això ens avança que el llobarro comença a 

emprendre un camí important en el sector de l’aqüicultura. El preu més 

competitiu a l’Àfrica l’obté Egipte pel llobarro i Marroc per l’orada. 

- A Àsia destaca la producció d’orada a Turquia amb molta diferència en el 

sector de l’aqüicultura. Amb el llobarro es registra una evolució molt 

semblant però amb uns valors més baixos. El preu de l’orada és força 

competitiu però a aquest continent li manca obrir-se al mercat internacional, 

amb el llobarro també s’assoleixen preus bastant òptims. 

- Fent la comparativa entre tots els països per orada, podem dir que Grècia és 

la que té una producció més elevada i competitiva. Espanya té una producció 

ascendent al llarg dels 10 anys, i això fa pensar que la tendència sigui a l’ 

increment de forma exponencial. Egipte, tot i sent del continent africà, la 

seva evolució és òptima tot i que pateix davallada, en un futur pot arribar a 

ser molt competitiva. Itàlia i Turquia, sempre tenen una marcada evolució 

ascendent i en un futur poden ser països molt competitius.

- Pel llobarro podem concloure que Grècia té el cultiu més important en 

produccions, i destaca amb diferència en tota la ribera mediterrània. Itàlia, 
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també destaca amb aquest cultiu tot i que no tant com l’orada, el seu futur no 

és gaire previsible. Egipte va començar amb produccions prou importants, 

l’evolució és lenta però ascendent i això farà que assolir els nivells dels altres 

països li costi més temps.
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