
RESMED - Xarxa de reserves marines 

i gestió integrada de les zones costaneres transfrontereres

mediterrànies

Coordinador: Universitat de Barcelona
Partenariat: Université de Perpignan (CEFREM)
Socis: 

- Direcció General de Pesca i Afers Marítims
- Departament de Territoroi i Sostenibilitat
- Parc Natural del Cap de Creus
- Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
- Parc Naturel Marin du Golfe du Lion
- Réserve Marine Naturelle de Cerbère/Banyuls, 
- Agence Francaise por la Biodiversité



La costa pirinenca (França / Espanya):

- Gran part de la biodiversitat de la Mediterrània Nord-Occidental-

- Una gran diversitat d’hàbitats usats per diverses espècies

emblemàtiques

- Gran valor patrimonial i econòmic (pesca, turisme, oci, etc.) 

Gran diversitat de usos del territori

Gestió de les diverses administracions franceses i espanyoles:

- Mesures de gestió espacial (Reserves Marines) 

- Normativa pesquera

Context del projecte RESMED



Manca d’efectivitat de les normatives existents: moltes

espècies explotades amb símptomes de la sobrepesca.

Normativa sectorial de les diverses administracions: la regió

és una unitat ecològica en la qual les espècies utilitzen

diferents hàbitats al llarg del seu cicle de vida.

Context del projecte RESMED

Problemàtica : 



Possibles causes:

- Normativa sectorial de diferents administracions

- Disseny de les MPA insuficient per a totes les espècies

- La regió és una unitat ecològica en la qual les espècies utilitzen diferents hàbitats al llarg del seu cicle de vida

Context del projecte RESMED
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Objectiu: dissenyar mesures de gestió efectives que incorporin normatives espacials i les mesures regionals de pesca 

transfronterera 

El repte:  considerar tota la zona transfronterera regional com a una unitat ecològica integrant tots els hàbitats essencials per les 

diferents espècies amb cicles de vida diferents

Com fer-ho:

1- Diagnosi de l'estat de conservació de diferents espècies comercials sota diferents règims de gestió (MPA, pesca, França, 

Espanya)

2- Augmentar el coneixement del moviment de les espècies explotades i l’ús de diferents hàbitats al llarg de la seva vida 

 Fases d’alimentació, reproducció i reclutament i hàbitats “corredor”

3- Dissenyar mesures de gestió efectives que incorporin normatives espacials i les mesures regionals de pesca transfronterera 

- Disseny de protocols de monitorització

- Disseny de protocols d’actuació comuns

- Disseny de noves eines de gestió que integrin:

- Diversitat i ús dels hàbitats essencials 

- Combinar mesures espacials i temporals i pesqueres

- L’ús responsable dels actors

Context del projecte RESMED



Parc naturel marin du golfe lion

Réserve naturelle de 
Cerbère Banyuls

Parc naturel de cap Creus

Réserve naturelle des Medes

13 km

Université de Perpignan : 
Beaucoup d’informations, 

notamment au niveau de Réserve 
Naturelle de Cerbère-Banyuls

Seguiment de la 
biodiversitat dels Parcs 
Naturals de Catalunya

Recerca UB, CSIC, UdG…

Zona d’estudi

100 km

20 km



Espècies objectiu :

- Orada (Sparus aurata)

- Càntera (Spondyliosoma cantharus)

- Llobarro (Dicentrarchus labrax)

- Déntols (Dentex dentex)

- Cap roig (Scorpaena scrofa)

- Espet (Sphyraena viridensis)

- Mero (Epinephelus marginatus)

- Llagosta (Palinurus elephas)

Espècies objectiu



Objectiu específic 1: 

Avaluació de la gestió actual de les AMP i les zones no protegides

- Disseny de protocols de seguiment

- Avaluació de l’estructura i abundància de poblacions d’espècies vunerables

- Censos visuals (científics / gestors) 

- Ciència ciutadana (formació de observadors) 

- Seguiment de les captures comercials (pescadors artesanals)

- Canvis a llarg termini - Dades històriques ja adquirides.

El conjunt valorarà l’efectivitat de la xarxa de reserves de la zona i la gestió de la pesca

a mantenir i exportar la biomassa i permetre la pesca sostenible.

Objectius específics



Objectiu específic 2: 

Identificació i localització d’hàbitats essencials de les espècies model

- Alimentació

- Reclutament

- Reproducció

- Corredors ecològics

Mètodes: 

- Censos visuals / vídeo

- Ciència ciutadana

- Telemetria acústica

Objectius específics



Telemetria acústica

Objectius específics
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Telemetria acústica



Dentex dentex

Moviments de “home range”

Objectius específics

Telemetria acústica



REGIONAL EXPERIENCE EXCHANGE WORKSHOP OF THE MEDPAN NETWORK - 12/14  NOVEMBER 2019, AKYAKA, TURKEY

Moviments de reproducció – Agregacions reproductores
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Epinephelus marginatus

Telemetria acústica



REGIONAL EXPERIENCE EXCHANGE WORKSHOP OF THE MEDPAN NETWORK - 12/14  NOVEMBER 2019, AKYAKA, TURKEY

Dentex dentex

Agregacions reproductores

Efecte de la temperatura

Objectius específics



REGIONAL EXPERIENCE EXCHANGE WORKSHOP OF THE MEDPAN NETWORK - 12/14  NOVEMBER 2019, AKYAKA, TURKEY

Release 26 April 
2015

4 June 2015

32 km

2 June 2015

29 Oct. 2015

3 Nov. 2015

Objectius específics

Moviments 
"extraordinaris"

Diplodus sargus



REGIONAL EXPERIENCE EXCHANGE WORKSHOP OF THE MEDPAN NETWORK - 12/14  NOVEMBER 2019, AKYAKA, TURKEY

Objectius específics



REGIONAL EXPERIENCE EXCHANGE WORKSHOP OF THE MEDPAN NETWORK - 12/14  NOVEMBER 2019, AKYAKA, TURKEY

Objectius específics



REGIONAL EXPERIENCE EXCHANGE WORKSHOP OF THE MEDPAN NETWORK - 12/14  NOVEMBER 2019, AKYAKA, TURKEY

Objectius específics



Objectiu específic 3: Disseny de noves eines de gestió

- Disseny de noves eines de gestió espacial

- Disseny de noves eines de gestió pesquera

- Disseny de mesures de cogestió de tots els actors locals

Dissenyar eines de gestió que integrin tots els hàbitats essencials durant el cicle de vida

d’espècies mòbils, inclosa la protecció espacial i temporal, combinada amb mesures

reguladores de pesca esportiva i professional

Objectius específics



- Obj. 1 i 2: obtenir un mapa transfronterer que permeti localitzar hàbitats essencials

- Estimar el valor relatiu a la guarderia dels llocs estudiats per estimar el potencial de 
producció d'aquesta costa. 

Obj. 3 - Donar als directius i informació sobre 
els hàbitats essencials (ubicació, quantitat, 
posició en relació amb la zonificació de les 

mesures de gestió existents) per tal de dirigir 
millor els esforços de gestió

Exemple: 

Objectius específics



Organització / Calendari – Organisation / Calendrier

RED DE RESERVAS MARINAS Y GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ZONAS COSTERAS TRANSFRONTERIZAS MEDITERRÁNEAS.

RESMED

Oct Nov Dec Jen Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Gestion administrativa y financiera  

 

2,1 Diseño y realización de una imagen corporativa

2,2 Realización de una página web y perfiles en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram) 

2,3 Diseño y realización de paneles de información 

2,4 Diseño y realización de elementos de soporte de comunicación para conferencias, reuniones, etc.  

2,5 Realización de una filmación y otros materiales digitales  

2,6 Diseño e instalación de herramientas no digitales  

2,7 Comunicación a los medios locales, nacionales e internacionales 

2,8 Newsletter

2,9 Realización y dirección de un ciclo de conferencias

3,1 Censos visuales y a través de vídeo

Análisis de datos

3,2 Evaluación a través de la ciencia ciudadana

3,3 Censos de pesca 

3,4 Análisis de series de datos de estadísticas de pesca

4,1 Marcaje y seguimiento de especies indicadoras mediante telemetría acústica 

4,2 Censos visuales de juveniles

4,3 Marcaje y seguimiento de adultos reproductores mediante telemetría acústica 

4,4 Censos visuales y a través de vídeo de reproductores

4,5 Entrevistas con pescadores y adquisición de información  

4,6 Adquisición de información a través de la ciencia ciudadana  

5,1 Análisis de resultados y preparación de propuestas de gestion espacial 

5,2 Análisis de resultados y preparación de propuestas de gestion pesquera 

5,3 Reuniones de actores profesionales y asociaciones

2019 2020 2021 2022



Aquest projecte proporcionarà les bases per a un protocol de gestió transfronterera comú i la implicació d’actors

públics i privats en la preservació:

Integració de diferents valors de protecció i regulació de la pesca

Protocols de control comuns i comparables entre diferents àrees

Aquests protocols es podrien implementar en el futur en aquesta zona i en altres zones costaneres del Mediterrani.

Resultats esperats i justificació del projecte - Résultats attendus



- Intercanvi d’informació sobre la biologia i ecologia de les espècies

- Informació sobre captures 

- Captura d’individus per al marcatges amb telemetria acústica

- Recaptura dels individus marcats

- Inserir receptors acústics als arts de pesca

- Participar en els debats per a millorar la gestió actual

Possible participació dels diferents actors

Pescadors

Acció 3: Avaluació de la gestió actual:

- Caracterització de les poblacions de peixos

- Quantificació de l’esforç pesquer

Acció 4: Identificació i localització d’hàbitats essencials

Acció 5: Disseny de noves eines de gestió  



Gràcies per la vostra atenció

Bernat Hereu    hereu@ub.edu

www.resmed.cat


