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El nostre ofici1.

Atracció
Vocació
Estima
Petita tripulació
Medi inestable



   2. El recurs

Públic
Compartit
Fonts esgotables
Coneixement
Adptació de la nostra
activitat a la capacitat de
regeneració.



   3. Interaccions amb altres sectors

Salut
Oci
Aventura
Turisme
Gastronomia
Diversitat d'accions
Convivència
Transferència de
coneixements



    4. Una vida a mar : Creences i mirades

Economia
Obsessions
Estrés
Canvis
Mancances
Vigilància i convivència
constant amb el medi
Responsabilitat i compromís



5. Les captures

Cicles, necessitats, moviments dels peixos
Reconeixement
Valor
Indicadors de sostenibilitat
Esforç de preservació del recurs
Concepte de sostenibilitat
Equilibri
Salut



6. Els plans de cogestió

Eina de gestió flexible
Empoderament
Millores en l'explotació i en
el rendiment del recurs



7. Els científics i científiques

Mostrar la nostra labor
Conèixer les necessitats i estudis que
poden millorar la gestió del recurs
Exposar el que passa
Trobar mesures i solucions per la
millora de l'esforç pesquer
Incidència en les pesqueries.



      8. Poblacions de peixos sostenibles

Activitat pesquera que garanteixi la
continuitat
Poblacions productives i pròsperes.
Seguiment de l'estoc
Els pescadors com a observadors
Conèixer l'esforç que espot aplicar a
cada espècie
No perdre espècies per
sobreexplotació.



9. Minimització de l'impacte ambiental

Impactes
Com gestionar la pesca



10. El canvi climàtic

Profund impacte
Efectes que alteren la distribució de les poblacions
Equilibri de les prioritats econòmiques i ambientals
Abanderats de la sostenibilitat de l'ecosistema marí.
Ens hem de guanyar el dret moral i el respecte amb
aplicant el nostre compromís.



11. Com afecta el canvi climàtic al nostre

mar i a la vida a mar

93% de la calor acumulada a l'atmosfera és absorbida pels mars
Quin rol tenen els mars?
Efectes del canvi climàtic
Canvis i alteracions de les espècies
Capacitat d'adaptació
Increment del 50% de les onades de calor marines (darrers 30 anys)
Previsió en 100 anys: Augment de la temperatura marina (+ 1 a 4 ºC)
Desviació dels corrents oceànics canviaran l'estructura dels ecosistemes



12. Com afecta el canvi climàtic a la pesca

Amenaça
Noves oportunitats
Aparició de noves espècies i
bacteris (Augment o
disminució de poblacions)
Canvis = Nous reptes
Noves mesures i maneres de
pescar



13. Els residus

Impacte en els recursos marins
Residus que trobem a mar: 

                80%  procedeixen de terra 
                20% activitat marítima:
                          -  Pesca professional recreativa, 
                          -  Nàutica
                          -  Transport marítim, 
                          -  Aqüicultura, 
                          -  Plataformes gas/petroli.



13. Els residus



14. Impactes que observem





15. Com actuar

 

 Identificar les fonts que generen els residus
Disminuir-les
Minimitzar-les. (Generar-ne menys)
Implicació de l'administració i d'altres sectors.
Impulsar polítiques i aplicar normatives per la millora
dels residus a terra. Evitar que arribin a mar.







Aconseguir consum responsable
Segell de qualitat
Captures sostenibles
Talles correctes
Vedes
Plans de cogestió
Participació projectes mediambientals
Indicadors per aconseguir ser pescador/a sostenible

Escriure minim 3 accions que fem per reduïr, reutilitzar, reciclar, contribuïr,
ajudar, participar, col·laborar pel medi i per l'entron a la nostra feina.
Escriure mínim 3 accions que podriem fer per millorar l'ecosistema desde la
nostra professió.

Reflexió: 
1.

2.


