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1- INTRODUCCIÓ 
1.1 - Presentació de la idea 
La brossa marina és material manufacturat per l’home que arriba al 
mar per diferents vies. Al Mediterrani, un mar tancat i amb molta 
població a totes les seves costes, el problema de la brossa marina 
cada cop és més evident i preocupant. Per sobre de tot s’ha de tenir 
en compte que és un problema global, que afecta tot l’ecosistema 
marí, i que s’hi han de dedicar noves polítiques i regulacions. La 
contaminació dels mars i oceans és generalment ignorada i massa 
vegades considerada com un efecte col�lateral del progrés. És 
absolutament necessària una col�laboració internacional, tot i que el 
primer pas s’ha de donar a casa.  
 
Catalunya, amb més de 300 km de costa, mostra una gran diversitat 
de fons submarins. La costa de Palamós és heterogènia i amb una 
gran riquesa ambiental a on es troben gairebé tot tipus de fons 
marins: de roca, de sorra o de fang, amb grans planasses, pendents 
suaus o abruptes com les del canyó submarí. La diversitat d’aquests 
fons marins es tradueix en una gran complexitat d’hàbitats, 
d’organismes i de comunitats propis dels ecosistemes marins 
mediterranis. Tot això converteix el medi marí en excepcional, alhora 
atractiu i alhora desconegut. Estudiar aquest patrimoni natural marí 
per saber en quines condicions es troba, mantenir-lo i donar-lo a 
conèixer, és un deure envers el medi marí del que històricament 
l’home n’ha tret profit. Per això hem de tenir cura dels seus valors 
naturals i, si volem mantenir-los, no podem ignorar les seves 
característiques essencials ni intentar modificar les seves funcions 
ecològiques intrínseques. No obstant això, veure les platges amb 
deixalles de tota mena i el mar amb plàstics que floten o que 
s’enfonsen no demostra una actitud de gaire estima ni consideració.  
Partint d’aquest fet, es va plantejar l’estudi dels plàstics que 
s’acumulen al fons del mar, un dels grans problemes d’aquests fons 
marins que provoca canvis importants als hàbitats, els organismes i 
les comunitats pròpies d’aquests medis bentònics, afavorint un tipus 
d'organismes enfront d'uns altres. La pesca, un altre factor 
destorbador d’aquests fons marins modificant hàbitats i extraient 
organismes, també es veu afectada per aquesta brossa marina. 
L’acceptació d’aquesta problemàtica suggereix la necessitat urgent de 
desenvolupar eines apropiades per avaluar de manera eficaç aquests 
impactes que pateixen els ecosistemes bentònics.  
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En el marc d’aquestes reflexions es va plantejar el projecte COMSOM 
(CTM2008 – 04617/MAR) anomenat “Evaluación del estado de 
comunidades bentónicas sometidas a distinto grado de impacto 
pesquero y basura marina como herramienta de gestión del 
ecosistema”. El projecte COMSOM estudia la resposta de les 
comunitats bentòniques a les pertorbacions de la pesca i de la brossa 
marina, amb la finalitat d’avançar en la recuperació de la biodiversitat 
dels hàbitats i aconseguir una millor condició dels organismes i 
comunitats de l’ecosistema bentònic marí. Alhora, aquestes 
investigacions tenen la voluntat de proporcionar informació per 
millorar l’estat dels caladors de pesca i assolir un estatus d’equilibri 
sostenible, el gran paradigma de la gestió del medi marí. COMSOM va 
ser finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i es va dur a terme 
entre 2009 i 2011, dirigit per investigadors de l’Institut de Ciències del 
Mar (ICM-CSIC) de Barcelona.  

Un dels objectius del projecte COMSOM va ser dissenyar un PLA PILOT 
que estudiés la brossa marina i donés a conèixer de quin tipus i 
quanta brossa es pot acumular en el fons del mar, alhora que 
identifiqués els organismes que colonitzen els diferents tipus de brossa 
i analitzés la degradació de cada un d’ells. Així mateix, el PLA PILOT és 
un mitjà de divulgació que mostra la problemàtica de la brossa al 
ciutadà, molt especialment la dels plàstics, evidencia la necessitat de 
protegir els ecosistemes marins i proporciona eines d’actuació 
efectives capaces de desenvolupar actuacions de gestió alternatives. 
Diferents legislacions i protocols mundials com el MARPOL han intentat 
regular i gestionar la contaminació del medi marí deguda als plàstics 
tot i que els efectes no han estat gens efectius fins ara (Kershaw et 
al., 2011). Inevitablement, el primer pas s’ha de fer a casa, com ja 
s’ha dit al principi, i una de les eines d’actuació més efectives que 
podem tenir és l’educació. A partir d’un aprenentatge escolar, la 
societat pot començar a canviar els seus hàbits, que poden comportar 
canvis importants a l’entorn d’aquesta problemàtica. S’ha de pensar 
que el poder de l’educació pot arribar a ser molt més efectiu que 
rigoroses i estrictes lleis. Una bona combinació entre legislació, 
educació, millora científica i actuació del públic en general pot fer 
avançar ràpidament la gestió mediambiental per solucionar el 
problema de la contaminació marina per plàstics.  

Aquests plantejaments són la base de la finalitat del PLA PILOT, que 
vol ajudar a solucionar els impactes de la brossa marina del fons del 
mar i intentar assolir una millor gestió, que avanci en els problemes 
del reciclatge fins aconseguir eliminar tota aquesta brossa del mar. 

Aquest treball que publiquem als Quaderns Blaus de la Càtedra 
d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) 
vol ser la culminació de la feina feta a Palamós durant l’any que ha 
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durat el PLA PILOT. La tasca col�lectiva i complexa que s’ha fet 
aglutina diferents nivells i àmbits de participació, i no es pot detallar 
tot el procés metodològic ni d’actuació que s’ha seguit. Aquest text és 
el resum de tota aquesta comesa que culmina amb la presentació dels 
resultats obtinguts i que s’expliquen segons dues etapes diferents: 
una en relació amb els treballs que cada grup d’alumnes ha dut a 
terme al llarg de la seva participació en el PLA PILOT, i l’altra és una 
anàlisi global de tota la informació obtinguda amb unes reflexions 
finals del que és, i més important, del que pot arribar a ser aquesta 
problemàtica dels plàstics que hi ha al fons marí. 
 
1.2 – Singularitat de l’estudi  
 
COMSOM és un projecte pioner en la seva investigació ja que integra 
dos dels factors d’impacte antropogènic que més afecten el medi 
bentònic, la pesca i la brossa marina, amb la finalitat de modelar els 
canvis que tenen lloc en l’àmbit de les comunitats bentòniques de fons 
tous dels caladors de pesca d’arrossegament, basant-se en el 
coneixement de l’estat ecològic de les mateixes comunitats 
bentòniques.  
 

El disseny del PLA PILOT és també una experiència pionera en el seu 
àmbit, ja que aconsegueix coordinar el treball científic i el de 
divulgació, portant a terme una activitat d’investigació, centrada en 
una experiència de camp, on hi ha implicats diferents sectors de la 
societat: pescadors, divulgadors, ajuntaments, escoles i científics. 
Cada un dels sectors implicats va aportar la seva experiència, 
professionalitat, infraestructura o logística per tal de fer possible la 
coordinació i el bon funcionar del treball plantejat en el PLA PILOT.  

L’acceptació de la Confraria de Pescadors de Palamós de participar en 
aquest projecte pioner, i molt especialment la dels pescadors de 5 
barques de pesca de recollir la brossa que els surt quan fan la seva 
feina diària de pescar i guardar-la per poder ser analitzada, va ser el 
punt crucial de partida del PLA PILOT.  

Per altra banda, que el Museu de la Pesca de Palamós es volgués fer 
responsable de vertebrar tota la coordinació amb les escoles i de 
planificar tot l’àmbit divulgatiu va consolidar de manera absoluta la 
viabilitat del PLA PILOT. 

Com tota experiència de camp, el PLA PILOT té una estructura 
col�lectiva, a la qual l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Palamós s’hi va afegir per tal de facilitar la recollida de la brossa 
marina un cop analitzada i controlar-ne el destí de reciclatge. 
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Finalment, les escoles han estat els actors que han permès tirar 
endavant aquest PLA PILOT, ja que sense la seva participació no 
s’hagués pogut dur a terme. Comprometre’s a participar a les 4 
activitats planificades i finalment desenvolupar un treball científic que 
estudiï la problemàtica de la brossa marina del fons del mar, és una 
responsabilitat i un acte de respecte amb el medi ambient molt difícil 
d’assolir. 

 
2 – DISSENY DE L’ESTUDI CIENTÍFIC DEL PLA PILOT 

La finalitat del PLA PILOT és ajudar a solucionar els impactes de la 
brossa marina del fons del mar i intentar assolir una millor gestió, que 
avanci en els problemes del reciclatge fins aconseguir eliminar tota 
aquesta brossa del mar. 

El PLA PILOT es va idear per tal que els alumnes realitzessin una 
activitat que fos una pràctica en el camp de la investigació, portant a 
terme l’estudi de la brossa marina que hi ha en el fons marí de 
Palamós tot seguint un plantejament científic. Per aconseguir aquest 
objectiu es va dissenyar un protocol científic que totes les parts 
involucrades havíem de seguir.  
 
Amb aquest PLA PILOT els alumnes es converteixen en científics i 
analitzen la brossa marina que durant una setmana de cada estació de 
l’any han recollit 5 barques de pesca diferents del port de Palamós. 
Cada una d’aquestes barques pesca a una profunditat diferent, cobrint 
així un rang de profunditats que va des de pocs metres fins a 900 
metres de profunditat. D’aquesta manera s’aconsegueix fer un estudi 
científic espacial i temporal. 
 

2.1 Protocol dels pescadors 

Els pescadors i la Confraria, com a sector implicat en el PLA PILOT, 
van seguir el Protocol dels pescadors. 

Cada barca de pesca recull la brossa marina que surt de les pesques 
que fa durant una setmana. Això es va repetir quatre vegades, una 
per cada estació de l’any: octubre del 2010, novembre del 2010, 
febrer del 2011 i abril del 2011. Cada barca anava a pescar als seus 
caladors de pesca habituals i d’aquesta manera s’aconseguia brossa 
marina de diferents profunditats. Cada barca té un codi identificador: 
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Codi              Barca                              Art                             Profunditat 

T<50           Alegria Segona            Tresmall                         < 50m 

A1               Basibina                       Arrossegament              50-100m 

A2               Juan Virgilio                Arrossegament             100-200m 

A3               L’ Havanera                 Arrossegament             200-400m 

A4               Germans Gras              Arrossegament            400-900m 

Els caladors freqüentats per aquestes 5 barques de pesca els 
representem a la figura 1, a on es pot veure la delimitació d’aquestes 
zones de pesca segons la profunditat, marcada en el mapa per les 
isòbates o línies que marquen la profunditat del fons marí. 

Paral�lelament a la recollida de la brossa, cada pescador també 
apuntarà en el Full de pesca (Annex 1), tota la informació rellevant per 
a l’estudi, com l’estat de la mar, les característiques del vent, si hi ha 
pluja o no, el nom i la profunditat del calador, etc. En aquest full de 
pesca cada barca també ha d’anotar el pes total de la brossa recollida 
durant la setmana. Tot el material recollit pels pescadors es guardava 
a la nevera de gel de la Confraria de Pescadors fins que les escoles 
comencessin a treballar-lo. 

 
Figura 1. Mapa de caladors de la plataforma continental de Palamós que 
freqüenten les 5 barques de pesca implicades en el PLA PILOT.  
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2.2 Protocol de les escoles 

A cada activitat hi participaven dues escoles i cada una d’elles es 
dividia en grups d’estudiants que, guiant-se per les explicacions que 
els donaven els científics de l’ICM, anaven seguint el protocol per 
obtenir les dades que posteriorment haurien de treballar. La durada de 
cada activitat era d’unes dues hores per cada escola.  

Els passos a seguir pels estudiants segons el Protocol de les escoles 
són: 

1. Recollir la brossa de la nevera de gel, i tota la informació del Full de 
pesca recollida pels pescadors compilar-la en el Full de pesca de les 
escoles (Annex 1). D’aquesta manera se simulava una sortida al mar 
per recollir les mostres de brossa. 

2. Separar tota la mostra per tipus de brossa general segons la 
classificació assenyalada en el Full de brossa general com ara: vidre, 
llaunes, restes d’arts de pesca, bosses i ampolles de plàstic, envasos 
de menjar, etc. Pesar i comptar cada grup de brossa i anotar-ho en els 
Fulls de brossa general (Annex 1). 

3. Triar i separar els plàstics tous i els plàstics durs seguint la 
classificació establerta en el Full de plàstic tou i el Full de plàstic dur 
(Annex 1). Pesar el total de cada tipus de plàstic i anotar-ho al full 
corresponent. 

4. Separar, comptar i pesar els diferents tipus de plàstics tous, segons 
la classificació del Full de plàstic tou. Anotar la referència de les 
mostres que es guardin per poder ser observades posteriorment. Les 
mostres es guardaran si estan colonitzades per organismes i/o pel seu 
estat de degradació. 

5. Seguir el mateix procediment amb els plàstics durs i omplir el Full 
de plàstic dur. 

6. Estudiar els organismes colonitzadors dels plàstics i l'estat de 
degradació de les mostres seleccionades tant dels plàstics tous com 
dels durs. Descriure i mesurar la superfície de cada mostra observada. 
Indicar si es guarda per ser observada posteriorment al microscopi 
electrònic de rastreig (SEM), i en aquest cas reverenciar-la mitjançant 
un codi. Apuntar aquesta informació al corresponent Full de mostres 
de plàstic tou i Full de mostres de plàstic dur (Annex 1). 
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2.3 Possibles treballs de recerca  

Basant-se en les dades que s’obtindran durant les quatre diferents 
activitats del PLA PILOT, els alumnes de les escoles participants 
plantejaran i desenvoluparan un treball científic per intentar respondre 
alguns dels objectius plantejats: 

•    tipus de brossa que hi ha al mar 
•    tipus de brossa més abundant 
•    brossa total i per tipus que es pot extreure del mar en un 
any 
•    hi ha variació estacional de la brossa, total i per tipus, que 
s’extreu del mar?  
•    hi ha variació per estrats de profunditat de la brossa, total 
i per tipus, que s’extreu del mar?  
•    analitzar la degradació dels tipus de brossa per estacions i 
per estrats de profunditat  
•    estudiar els organismes que colonitzen els tipus de brossa 
per estacions i per estrats de profunditat 
•    anàlisi integrada de tota la informació 

 
 
 
3. TREBALL DE RECERCA DE LES ESCOLES 
 
Les escoles que van participar en el PLA PILOT van ser l’Institut Puig 
Cargol de Sant Antoni de Calonge, l’Escola Vedruna de Palamós i 
l’Institut Palamós de Palamós. No obstant això, les dues primeres van 
ser les que van participant-hi d’una manera més regular i activa, i són 
les que han pogut generar un estudi complet de les 4 activitats del PLA 
PILOT. Cada una d’aquestes dues escoles ha desenvolupat un treball 
d’investigació diferent, tot i que l’objectiu comú ha estat estudiar el 
problema de la brossa marina del fons marí de Palamós. S’ha 
mantingut l’estudi que cada escola ha presentat en la seva forma 
original, si bé hi ha hagut necessitat de reduir algunes parts dels 
treballs per ajustar-los a les característiques de la publicació.  
 

L’Institut Puig Cargol ha fet un estudi centrat en un únic rang de 
profunditats, entre 50 i 100 metres, corresponent a les zones de pesca 
de la barca Basibina, que són els caladors on sempre s’ha tret més 
brossa del fons. L’estudi també considera l’estacionalitat ja que s’ha 
analitzat la brossa de les 4 activitats. En aquest treball es fa una 
precisa presentació de tota la metodologia plantejada en el PLA PILOT, 
i es presenten tota una sèrie de propostes per a la millora de l'estat 
del fons marí.  
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L’Escola Vedruna presenta un treball espaciotemporal, a on analitza un 
rang de fondàries i un període de temps anual. Les profunditats 
estudiades van de 100 a 400 metres, que són els caladors habituals de 
les barques d’arrossegament Juan Virgilio (100-200 metres) i 
L’Havanera (200-400 metres). El treball també té en compte 
profunditats de menys de 50 metres que és on va a pescar L’Alegria II 
utilitzant com a art de pesca el tresmall. Paral�lelament també 
s’estudia l’estacionalitat analitzant les 4 activitats que es van fer al 
llarg de l’any. En aquest treball es presenta una acurada anàlisi de la 
tipologia dels plàstics amb uns resultats molt representatius del 
problema que s’estudia en el fons marí de Palamós. 
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3.1 INSTITUT PUIG CARGOL 
 
Anàlisi estacional de la brossa recollida per l'embarcació 
Basibina als caladors de Mata-Xucla, Congo, la Corrall, Xalets. 
Participació en el Pla Pilot: projecte Comsom de l'ICM-CSIC 
EQUIP REDACTOR. Alumnes: Júlia Mir, Carlota Ros, Sònia Serratosa i 
Gemma Sierra. Professora: Beatriu Rubau. (Batxillerat científic, 
promoció 2010-2012. Institut Puig Cargol, Calonge-Sant Antoni). 

 

RESUM 

En aquesta pràctica hem volgut ajudar l’equip del projecte COMSOM 
anant una vegada per estació a la llotja del port de Palamós. Allà hem 
classificat la brossa provinent de diferents punts de la costa, recollida 
per la Basibina, entre d’altres, mitjançant la tècnica de pesca 
d’arrossegament. Hem separat la brossa pel tipus de material de què 
estava feta i hem pesat amb una balança, tarada prèviament, la 
quantitat de cada tipus de material. Hem observat macroscòpicament i 
amb lupa si hi habitaven organismes vius i els hem identificat recollint-
los i etiquetant-los en bosses de plàstic.  
 

INTRODUCCIÓ 

Des de l’Institut Puig Cargol hem participat amb molta satisfacció en el 
projecte COMSOM de l'ICM de Barcelona, gràcies als mitjans posats 
pel Museu de la Pesca de Palamós. 

Els alumnes implicats en l'anàlisi de les mostres han estat els 
components de 4t d'ESO científic i 1r de batxillerat científic, durant el 
curs 2010-2011. Els professors del centre que hi han col�laborat són: 
Sònia Quiles, Albert Bach, Anna Fuentes i Beatriu Rubau. 

Hem fet l'anàlisi de les deixalles recollides en diferents taules de 
treball de l'embarcació Basibina, que amb la tècnica d'arrossegament 
ha estat pescant entre 50 i 110 m de fondària, excepte en una ocasió 
que ha anat a 300-600 m. Sempre ha feinejat en caladors situats 
davant de la costa des de Palamós fins a Sant Feliu de Guíxols, 
excepte una vegada que ha anat al calador de Sant Sebastià. 

Hem realitzat aquesta pràctica gràcies a l’equip del projecte COMSOM, 
que van fer les seves investigacions prop de l’institut i ens van 
seleccionar per poder-los ajudar. A més, és una recerca interessant 
que ens ha servit per adquirir molt de coneixement quant a la brossa 
marina de la Costa Brava del voltant del nostre municipi. 

Directora: Dra. Montserrat Demestre, Institut de Ciències del Mar, 
Consell Superior d’Investigacions Científiques. 
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Projecte COMSOM: Pla pilot que treballa l’impacte de la brossa en les 
comunitats de fons marí del mar Mediterrani. 

 

Vocabulari 

● Comunitats: poblacions d’éssers vius que viuen en un mateix 
lloc. 
● Bentòniques: pertanyents al fons marí. Del grec benthos 
(‘fons marí’). 
● Arrossegament: tècnica de pesca que es duu a terme a 
distàncies properes de la costa i que consisteix a anar arrossegant 
la xarxa recollint tot el que troba davant seu. 

 

OBJECTIUS 

OBJECTIUS GENERALS 

• Ajudar l’equip del projecte COMSOM a classificar la brossa 
extreta del fons marí de la zona de la Costa Brava on 
estem nosaltres col�laborant a que assoleixin els seus 
objectius més fàcilment. 

• Estudiar de quin tipus és la brossa obtinguda. 
• Observar quina quantitat de contaminació hi ha a diferents 

profunditats. 
• Analitzar els organismes associats a la brossa a nivell 

macroscòpic i microscòpic. 
• Determinar de quina forma afecta les comunitats 

bentòniques i els ecosistemes marins de la zona. 
• Conscienciar tothom del perill de llençar deixalles al mar i 

de la contaminació. 
 
OBJECTIUS del GRUP de TREBALL de l’Institut Puig Cargol 

• Participar en un projecte científic real. 
• Aprendre la metodologia d'anàlisi dels residus. 
• Quantificar el nombre d'ítems i determinar la massa de 

cada tipus de residu. 
• Determinar el grau de degradació de cada deixalla. 
• Observar la colonització dels residus recollits i identificar-

ne els éssers vius. 
• Preparar fragments representatius de mostres colonitzades 

i etiquetar-los per enviar-los a microscòpia electrònica de 
l'ICM a fi d'identificar-ne les espècies presents. 

• Analitzar tots els resultats obtinguts per la barca Basibina 
en les seves sortides. 
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MATERIAL 

D'ESTUDI: brossa recollida del fons marí per la barca Basibina de 
diferents sortides en 4 estacions, organismes que viuen dins d’aquesta 
brossa. 

DE TREBALL: guants de làtex, bidons grans, caixes de plàstic, safates, 
balança, microscopi, ganivet, tisores, pinces, ictiòmetre, fitxes de 
dades, bosses de plàstic hermètiques, retolador permanent, llapis, 
paper vegetal i mapa dels caladors. 

 

MÈTODE 

1) MOSTREIG 

1.La barca Basibina pesca amb la tècnica d'arrossegament. 
2.Durant les setmanes de mostreig, la tripulació de la Basibina separa 
les deixalles capturades a les seves xarxes. 
2.Diposita les deixalles en bidons separats per cada dia de pesca i es 
guarden al magatzem del port per analitzar-los el divendres. 
3.La barca ha de sortir i reservar les deixalles, els dies que la 
meteorologia ho permeti, de dilluns a dijous d'una setmana de cada 
estació, indicant a quina fondària ha feinejat.  
 
 

Concretament les dates i les fondàries en què ha sortit són: 
ESTACIÓ dilluns dimarts dimecres dijous 

Estiu: set-2010 27 (50-100 m) 28 (50-100 m) - 30 (50-100 m) 

Tardor: nov-2010 22 (50-70 m) 23 (50-100 m) 24 (50-100 m) 25 (50-100 m) 

Hivern: feb-2011 21 (100-110 m) - - 24 (300-600 m) 

Primavera: a-2011 - 26 (<80 m) 27 (<90 m) - 

 
 

2) TRACTAMENT de les MOSTRES 

1.Recollim els bidons plens de brossa del magatzem del port. 
2.Ens posem els guants de làtex per poder classificar la brossa. 
3.Dipositem tots els residus dels bidons en caixes de plàstic. 
4.Anotem en una fitxa les dades de l’embarcació que ha extret 
prèviament la brossa del fons marí. 
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5.Comencem a treure la brossa, classificant cada mostra segons el 
material de què està feta (plàstic tou, plàstic dur, llaunes, teixits, 
restes d’estris de pesca, restes d'organismes lliures...). 
6.Comptem les unitats que hi ha de cada tipus de material i ho 
anotem. 
7.Separem els plàstics tous segons si són ampolles d'aigua, altres 
ampolles, bosses de menjar, bosses de supermercat o plàstics no 
identificables i fem el recompte de cadascun. 
8.Dipositem la brossa de cada grup de material en una safata i pesem 
la quantitat obtinguda a la balança, que ha estat tarada prèviament. 
Anotem la massa, en grams, a la fitxa. 
9.Observem macroscòpicament si hi ha algun individu vivint en alguna 
brossa, indicant el percentatge d'ocupació d'aquesta. 
10.Identifiquem l'ésser viu, després el mesurem amb l’ictiòmetre, el 
pesem i el posem en una bossa identificant la mostra d'on prové a fi 
de conservar-lo i estudiar-lo posteriorment a l'ICM 
11.Observem a la lupa binocular quins organismes aquàtics hi ha en 
els plàstics escollits i els intentem identificar. 
12.Agafem els fragments amb organismes vius que vulguem estudiar 
posteriorment al microscopi electrònic de l'Institut de Ciències del Mar 
(ICM). Els guardem en bosses de plàstic i hi anotem les dades de cada 
organisme a l'exterior amb retolador permanent i a l'interior, en un 
tros de paper vegetal amb llapis. 
13.Recollim la brossa restant i la llencem als contenidors del port. 
 

3) TRACTAMENT de les dades 

1. Traspassem les dades recollides a les taules penjades a la web del 
Museu de la Pesca a les nostres taules de resultats. 
2. Analitzem la brossa recollida per la barca Basibina. El rang de 
fondària analitzada és de 50-100 m. Per analitzar comparativament la 
quantitat de brossa a les 4 estacions de l’any estandarditzem les 
dades a dia de pesca.  
 

Presentem com a exemple en un dels fulls d'anàlisi de mostres una de 
les taules que hem analitzat el nostre grup d'alumnes de batxillerat de 
l'Institut Puig Cargol. 
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DIA 1: DIVENDRES 1 D'OCTUBRE DE 2010   

 Full de pesca 

GRUP AI (50-100) 

NOM BARCA BASIBINA 

Tècnica de pesca ARROSSEGAMENT 

 

DIJOUS 30�09�2010 Estat de la mar Calma 

Calador La Corrall Vent No 

Profunditat 50 a 100 m Pluja No 

Espècies objectiu Calamars i peix d'escata Tipus de brossa Ampolles, brossa 
plàstic, vidre, gomes 

PES TOTAL SETMANA 
(g) 

121.700 g 

PES DIJOUS (dia 
treballat) 

27.290 g 



Plàstics al fons marí: el projecte COMSOM a Palamós  

 14

 
 
Full de brossa general 

TIPUS DE BROSSA Nre. ítems PES (kg) Descripció 

METÀL�LIC 13 0'5015 - 

Llaunes 11 0'477  

Altres 2 0'0245 Trossos de metall 

TEIXIT 12 0'783 barret, 11 trossos 

R. ARTS DE PESCA 1 0'004 Fil de palangre 

BROSSA GROSSA 1 0'1915 Esponja 

ALTRES 6 0'6844  

Sabates  3 0'322  

Ulleres de bussejar 2 0'1215  

PLÀSTIC TOU 8 0'264  

Bosses 5 0'191  

Envasos 3 0'073  

PLÀSTIC DUR 22 0'6225  

Ampolles 7 0'3855  

Gots 1 0'0095  

Envasos o brics 4 0'037 2 envasos i 2 brics 

Trossos no identificats 10 0'1905  

 

Full de MOSTRES; plàstic dur 

CODI MOSTRA: 
CSA1DU1 

DESCRIPCIÓ 
Tipus 

ORGANISMES 
INCRUSTATS 

FOTOGRAFIA 

SEM X 

Degradació: tros 
trencat i 
degradat 
a escala 
3 

  
 

Plàstic dur 
negre 
no identificat 

Tubs de 
poliquet, 
bivalves. 
Invertebrats de 
tipus ascidi o 
nolotúrus 
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Full de MOSTRES; plàstic tou 

CODI MOSTRA: CSA1TB1 DESCRIPCIÓ 
Tipus 

ORGANISMES 
INCRUSTATS 

FOTOGRAFIA 

SEM X 

Degradació: escala 3 

 

Tros bossa  Ascidis (9 cm) 
(25'5 g) Postes de 
gasteròpodes 

 

 

 

 

RESULTATS  

1) Total recollit en les 4 estacions 

En els mostrejos realitzats per la barca Basibina durant 4 setmanes (1 
per estació) s'ha pogut sortir a pescar 10 dies: 3 a l'estiu, 4 a la 
tardor, 1 a l'hivern i 2 a la primavera. A l’hivern es va fer una sortida 
entre 300-600 m però com que el rang analitzat és de 50-100 m no 
podem tenir en compte aquesta sortida. 
 
 
 
Caladors on ha pescat la Basibina 
FONDÀRIA CALADORS ESTACIÓ que s'hi ha treballat 

entre 50 i 100 m Mata-Xucla, Congo, Xalets, la Corrall Estiu, tardor i primavera 

entre 100 i 110 m Pas nou Hivern 

entre 300 i 600 m Sant Sebastià Hivern 

 

 
En aquestes 10 sortides fins a 110 m de fondària s'han recollit 1076 
unitats de deixalles amb una massa total de 142,4 gr. (taula 1). 
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Taula 1. Tipologia de les unitats dels residus recollits. 
  GLOBAL 4 estacions 10 dies 

tipologia general nre. ítems % nre.  m (g) % massa 

Metàl�lic 162 15 11,843 8 

Vidre 79 7 12,550 9 

Teixit 130 12 23,831 17 

Art pesca 54 5 10,806 8 

B. grossa 32 3 22,812 16 

Altres 76 7 14,835 10 

Plàstic t. 204 19 12,878 9 

Plàstic d. 339 32 32,865 23 

TOTAL 1076  142,418  
 
 

La tipologia de les unitats dels residus recollits es distribueix 
majoritàriament entre: plàstic dur (32%), plàstic tou (19%), metall 
(15%), teixit (12%). En menor quantitat trobem: vidre (7%), altres 
(7%), arts de pesca (5%). La brossa grossa (3%) és el tipus menys 
freqüent. 
 
La distribució per massa dels tipus de brossa és la següent: plàstic 
dur, teixit i brossa grossa són els que representen un percentatge més 
elevat de la massa obtinguda, en canvi, altres: plàstic tou, teixit, 
brossa gran i arts de pesca representen entre un 10 i un 8% de massa 
cadascun d'ells. 
 

IMPORTÀNCIA dels TIPUS de BROSSA RECOLLIDA fins a 110 m: per ordre decreixent 

 

TIPUS -> Plàs. 
DUR 

Plàs. 
TOU 

METALL TEIXIT VIDRE ALTRES Ar. 
PESCA 

B. GROSSA 

nre. 
ítems 

32,30% 20,39% 14,66% 12,60% 6,76% 6,41% 5,04% 1,83% 

 

TIPUS -
> 

Plàs. 
DUR 

TEIXIT B. 
GROSSA 

ALTRES Plàs. 
TOU 

VIDRE METALL Ar. 
PESCA 

massa 23,08% 16,73% 16,02% 10,42% 9,04% 8,81% 8,32% 7,59% 

 

TIPUS -
> 

B. 
GROSSA 

ALTRES TEIXIT Ar. PESCA VIDRE Plàs. 
DUR 

METALL Plàs. 
TOU 

m/ 
unitat 

1384 g 321,37.g 276,78.g 229,02 g 197,69.g 106,12.g 89,36 g 57,32 g 
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2) Comparativa entre les 4 estacions 

Per analitzar comparativament la quantitat de brossa estandarditzem 
les dades a dia de pesca (taula 2).  

 

Taula 2. Tipologia per estacions. 
  ESTIU    

tipologia nre. ítems/dia %   massa (g)/dia %  massa/ítem 

Metàl�lic 21.0 17.0 1295.2 6.6 61.7 

Vidre 11.0 8.9 4310.7 21.8 391.9 

Teixit 15.7 12.7 1675.0 8.5 106.9 

Art pesca 4.7 3.8 615.0 3.1 131.8 

B. grossa 6.0 4.9 5576.5 28.2 929.4 

Altres 12.0 9.7 3061.8 15.5 255.2 

Plàstic t. 15.3 12.4 907.2 4.6 59.2 

Plàstic d. 38.0 30.7 2309.2 11.7 60.8 

TOTAL 123.7   19750.5     

   
 
   

 TARDOR    

tipologia nre. ítems/dia %   massa (g)/dia %  massa/ítem 

Metàl�lic 14.8 13.3 1830.5 7.7 124.1 

Vidre 5.8 5.2 1452.0 6.1 252.5 

Teixit 14.8 13.3 3201.8 13.5 217.1 

Art pesca 7.3 6.5 1964.5 8.3 271.0 

B. grossa 3.3 2.9 5557.0 23.5 1709.8 

Altres 8.5 7.7 1885.8 8.0 221.9 

Plàstic t. 18.8 16.9 1900.5 8.0 101.4 

Plàstic d. 37.8 34.1 5843.8 24.7 154.8 

TOTAL 110.8   23635.8   213.4 

   
 
   

 HIVERN  

tipologia nre. ítems/dia %   massa (g)/dia %  massa/ítem 

Metàl�lic 4.0 4.8 326.0 4.4 81.5 

Vidre 1.0 1.2 159.0 2.1 159.0 

Teixit 8.0 9.6 4058.0 54.6 507.3 

Art pesca 2.0 2.4 25.0 0.3 12.5 

B. grossa 0.0 0.0 0.0 0.0   

Altres 1.0 1.2 322.0 4.3 322.0 

Plàstic t. 51.0 61.4 1835.0 24.7 36.0 

Plàstic d. 16.0 19.3 707.0 9.5 44.2 

TOTAL 83.0   7432.0   89.5 
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 PRIMAVERA   

tipologia nre. ítems/dia %   massa (g)/dia %  massa/ítem 

Metàl�lic 18.0 20.1 1345.0 10.4 74.7 

Vidre 11.0 12.3 1825.5 14.1 166.0 

Teixit 8.0 8.9 2242.5 17.3 280.3 

Art pesca 4.5 5.0 1263.5 9.8 280.8 

B. grossa 0.5 0.6 116.5 0.9 233.0 

Altres 2.5 2.8 2138.5 16.5 855.4 

Plàstic t. 16.0 17.9 1217.0 9.4 76.1 

Plàstic d. 29.0 32.4 2806.5 21.7 96.8 

TOTAL 89.5   12955.0   144.7 

     
 
 

 nre. ítems /dia  (TOTAL 4 ESTACIONS)   

tipologia nre. ítems/dia %   massa (g)/dia %  massa/ítem 

Metàl�lic 16.2 15.1 1184.3 8.3 73.1 

Vidre 7.9 7.3 1255.0 8.8 158.9 

Teixit 13.0 12.1 2383.1 16.7 183.3 

Art pesca 5.4 5.0 1080.6 7.6 200.1 

B. grossa 3.2 3.0 2281.2 16.0 712.9 

Altres 7.6 7.1 1483.5 10.4 195.2 

Plàstic t. 20.4 19.0 1287.8 9.0 63.1 

Plàstic d. 33.9 31.5 3286.5 23.1 96.9 

TOTAL 107.6   14241.8   132.4  

 

 

- En el rang entre 50-110 m de fondària es pesca 107,6 unitats de 
residus/dia.  
 
- En una sortida de pesca entre 50 i 110 m es recullen de mitjana 
aquestes unitats de deixalles: 33,9 de plàstic dur, 20,4 de plàstic tou, 
16,2 de metall, 13 de teixits, 7,9 de vidre, 7,6 d'altres residus, 5,4 
d'arts de pesca i 3,2 de brossa grossa. 
 

TIPUS -> Plàs. 
DUR 

Plàs. 
TOU 

METALL TEIXIT VIDRE ALTRES Ar. 
PESCA 

B. 
GROSSA 

Nre. u / 
dia 

33,9 u 20,4 u 16,2 u 13 u 7,9 u 7,6 u 5,4 u 3,2 u 

% u / dia 31,5% 19% 15,1% 12,1% 7,3% 7,1% 5% 3% 

 

- Si comparem el nombre d’objectes recollits per dia de sortida de les 
4 estacions, trobem que queden ordenades de manera decreixent: 
                estiu > tardor > primavera > hivern  
La relació massa per unitat de residu recollit és de 132.4 g. 
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- La relació massa per cada unitat de residu (massa/ítem) de metalls, 
vidres i plàstic tou i dur varia de 62 a 124 g, 159 a 391 g, 36 a 101 g i 
44 a 155 g, respectivament (taula 2); és a dir, varien, com a molt: 2x, 
2.5x, 2.8x i 3.5x.  
- Brossa grossa, altres i teixits presenten una mitjana de massa per 
cada unitat de residu amb grans variacions al llarg de les estacions: de 
233 a 1710 g, 221 a 855 g i 106 a 507 g, respectivament; és a dir, 
unes 7.3x, 3.9x i 4.8 vegades. 
 
 
Degradació i colonització 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia realitzada per Carlota Ros on s’observen dues llaunes amb diferents 
nivells de degradació i colonització: a la de la dreta en sobresurt un ascidi. 
 
 

CONCLUSIONS 

 
- En un dia de treball, la barca Basibina pesca una mitjana de 107,6 
unitats de residus que pesen 14241.8 g. 
- La mitjana de la massa per unitat de residu recollit és de 132,4 g. 
- A l'estiu és quan es recull més quantitat de deixalles en nre. 
d'ítems/dia. 
- Si comparem nre. ítems/dia recollits a les 4 estacions trobem que 
queden ordenades de manera  decreixent: estiu > tardor > primavera 
> hivern.  
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- El nre. ítems/dia a l’estiu és d’1.1, 1.4 i 1.5 vegades el de la tardor, 
primavera i hivern, respectivament. 
- A la tardor és quan es recull més quantitat de deixalles en 
massa/dia. 
- La massa/dia recollida a la tardor és d’1.2 vegades la de l'estiu. 
- La massa/dia recollida a l’estiu és de 2.7 vegades la de l’hivern i 1.5 
vegades la de la primavera.  
 
Després de classificar la brossa recollida per l’embarcació, hem pogut 
observar que hi ha residus de tot tipus al fons marí, però els que 
predominen són els residus de plàstic i els envasos.  
A més hem vist que no només hi havia residus de productes nacionals 
sinó que hem trobat alguna llauna provinent d’Anglaterra, fet que ens 
demostra que el turisme també perjudica les nostres costes. També 
hem vist que hi ha llaunes més noves que d’altres i podem dir que 
aquestes es trobaven en zones del mar on hi ha menys degradació o, 
simplement, han estat llençades posteriorment. 
 
Observant els resultats, podem dir que hi ha organismes vius que 
habiten en aquests residus, fet que els provoca un canvi en el seu 
hàbitat natural i és perjudicial tant per a l’organisme en si com per a la 
biodiversitat del fons marí. A més quan els residus són arrossegats per 
les marees, aquests individus són transportats a altres zones no 
adequades per a ells. 
 

 

PROPOSTES per a la MILLORA de l'estat del FONS MARÍ 

A) D'una banda cal divulgar un resum de les conclusions del projecte 
COMSOM a fi de conscienciar de l'estat del nostre fons marí: 

1. Entre la població (a través d'ajuntaments i centres educatius) 
a fi de conscienciar els que som responsables de l'origen de gran part 
de les deixalles que arriben als nostres fons marins. 
2. Als professionals implicats en el subministrament de productes 
envasats: associacions empresarials (indústries productores, centres 
comercials, restauradors...). S'hauria de tornar al sistema dels 
envasos reutilitzables, retornables, reciclables. 
3. Als pescadors (confraries, associacions de pesca esportiva...) a 
fi que vegin la necessitat de netejar de deixalles el fons marí on 
treballen, és a dir: no abocar nous residus ni retornar al mar les 
deixalles que acompanyen la seva pesca. 
 
B) D'altra banda, posar mitjans legals o tècnics per poder reduir la 
quantitat de brossa dels fons marins: 
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1. Desgravar l'ús d'envasos retornables o reutilitzables i reduir la 
quantitat d'envasos en els productes subministrats. 
2. Apujar els impostos als productes acompanyats d'envasos no 
retornables ni reutilitzables, proporcionalment a la quantitat d'envàs 
que contenen. 
3. Subministrar contenidors als pescadors professionals i 
amateurs a fi que hi puguin dipositar les deixalles trobades. 
4. Condicionar a les zones de pesca punts de recollida selectiva 
de brossa preparats per rebre el material recollit pels pescadors i 
tasques marineres de l'espai. 
5. Simultàniament als 2 punts anteriors, establir uns supervisors i 
un sistema de registre de les recollides de brossa anteriors. 
6. Desgravar a les empreses o persones que col�laborin de 
manera regular o important en la reducció de la brossa del fons del 
mar o en la reducció de la generació de residus (pel que fa a producció 
i distribució). 
 
C) Fer un seguiment de l'estat del fons marí permanent a fi de veure 
la seva evolució abans i després de l'aplicació de mesures de millora 
com les proposades a l'apartat A i B: 

1. Seguir controlant el nombre i massa de les deixalles com s'ha 
fet en aquest projecte. 
2. Analitzar científicament les implicacions en àmbits com la 
biodiversitat dels ecosistemes marins o en la qualitat, quantitat, 
rendibilitat i sostenibilitat de les activitats pesqueres. 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.museudelapesca.org/index.php/fitxes-activitats-
comsom/25-febrer-ies-puig-cargol 

http://www.museudelapesca.org/docs/T3PuigCargol1oct10.pdf 
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3.2 ESCOLA VEDRUNA 

ESTUDI ESTACIONAL I PER ESTRATS DE PROFUNDITAT DE LA 
BROSSA I DELS PLÀSTICS (Barques: Juan Virgilio, L’Havanera i 
Alegria II) 

Autors. Alumnes: Laura Cugat, Júlia Jansen, Eloi Martínez, Anna 
Pérez, Clàudia Perpiñà, Mar Ribas i Eloi Torrent. Professora: Mª Dolors 
Vilert. 

 

INTRODUCCIÓ 

Aquest estudi l'hem realitzat alumnes de 4t ESO de l'optativa de 
Biologia i Geologia de l'escola Vedruna de Palamós: Laura Cugat, Júlia 
Jansen, Eloi Martínez, Anna Pérez, Clàudia Perpiñà, Mar Ribas i Eloi 
Torrent.  

La nostra tasca ha consistit a separar i pesar les diferents fraccions de 
brossa recollida per quatre barques de pesca, al final de les quatre 
estacions d'un any. Les dades obtingudes van ser anotades en un 
seguit de graelles. També hem identificat els organismes presents 
juntament amb la brossa. 

El nostre estudi es refereix a tres barques de les cinc que han 
participat en el projecte COMSOM: Juan Virgilio, L’Havanera i Alegria 
II, tot i que disposàvem de les dades d'una quarta barca, Germans 
Gras, la qual hem descartat. 

Voldríem que es valorés que aquest treball ha estat realitzat per 
alumnes de 4t de secundària i no per adults professionals, professors 
o investigadors. És la primera vegada que apliquem el mètode 
científic, analitzant mostres, recollint dades, fent-ne estadístiques, 
marcant-nos uns objectius i intentant discutir uns resultats. De ben 
segur que el nostre treball no és validable científicament, però per a 
nosaltres ha significat entrar en el món de la investigació a petita 
escala i ens ha obert la curiositat cap al món científic. 

 

OBJECTIUS 

A partir de les dades obtingudes, hem centrat el nostre treball en dos 
objectius: 

1. Estudi estacional 

Pretén veure si hi ha diferències en la quantitat i la tipologia de brossa 
que han recollit les tres barques, en les quatre estacions de l’any, 
sense tenir en compte la profunditat o fondària a la que pesquen. 

2. Estudi per estrats de profunditat 
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Es tracta de determinar si hi ha diferències de brossa entre les tres 
barques segons la fondària o profunditat a la que pesquen al llarg de 
l’any. 

 

RESULTATS 
1 ESTUDI PER ESTRATS DE PROFUNDITAT 

 
Les tres barques estudiades pesquen a diferents profunditats: 
 

          Codi        Barca                Art                        Profunditat 

T Alegria II  Tresmall   <50 m 
A2 Juan Virgilio Arrossegament  100-200 m 
A3 L’Havanera Arrossegament  200-300 m 
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Pretenem veure si hi ha relació entre la quantitat de brossa i la fondària a la 
que pesquen les tres barques. Per això hem sumat la brossa de totes les 
estacions de les tres barques (figura 1). 
 

 
Figura 1. Brossa total de les 4 estacions per barca (M= METÀL�LIC, V=VIDRE, 
T=TEIXIT, RAP=RESTES D’ART DE PESCA, BG=BROSSA GROSSA, 
P=PLÀSTICS, BT=BROSSA TOTAL). 
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La barca que recull més brossa és la Juan Virgilio i la que menys 
l’Alegria II. Els resultats són els esperats ja que la Juan Virgilio pesca 
a menys profunditat que L’Havanera, l’altra barca d’arrossegament, i 
això encaixa amb el que s’espera. Pel que fa a l’Alegria, encara que 
feineja a menys profunditat que la Juan Virgilio, com que és una barca 
de tresmall ha de recollir menys brossa. 

 
La barca que recull més vidre i arts de pesca és l’Alegria II. El vidre 
pesa molt i li pot costar ser arrossegat pels corrents a més 
profunditat, i les arts de pesca tot i que pesen poc potser són difícils 
de mobilitzar per la seva morfologia (s’entortolliguen). 
 

2. ESTUDI ESTACIONAL 

Hem fet primer una anàlisi de la brossa en general i després dels 
plàstics en particular, ja que és el grup de brossa motiu principal del 
projecte COMSOM. 

 

2.1. BROSSA 

Les dades extretes en les quatre estacions estan expressades en pes 
(g/dia) a la taula 1. Els diferents tipus de brossa ja venien especificats 
en les graelles o fulls de pesca. 

 

 

Taula 1. Tipus de brossa per estació i per barca. A=Alegria II, JV=Juan Virgilio, 
HA=L’Havanera 

 
  ESTIU    

  A JV HA TOTALS 

BROSSA TOTAL  1274,62 3898,11 1130 6302,73 

METÀL�LIC  149,67 563 13,67 726,34 

VIDRE  194,17 0 0 194,17 

TEIXIT  156,67 289,33 105,67 551,67 

RESTES ARTS DE PESCA  33,17 87,83 136,67 257,67 

BROSSA GROSSA  0 1583,33 417,33 2000,66 

PLÀSTIC   740,94 1374,63 456,67 2572,23 
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  TARDOR    

  A JV HA TOTALS 

BROSSA TOTAL  1320,3 3081,5 3538,28 7940,08 

METÀL�LIC  0 0 116,67 116,67 

VIDRE  0 0 200 200 

TEIXIT  1207 0 1511,67 2718,67 

RESTES ARTS DE PESCA  51 6 250 307 

BROSSA GROSSA  37,7 0 91,6 129,3 

PLÀSTICS  24,6 3075,5 1368,34 4468,44 

  HIVERN    

  A JV HA TOTALS 

BROSSA TOTAL  3370,46 3598,15 2609,17 9577,78 

METÀL�LIC  215,4 552,5 55,75 823,65 

VIDRE  214,75 735 150,5 1100,25 

TEIXIT  16,9 379,5 85,25 481,65 

RESTES ART DE PESCA  2000 262,5 6,25 2268,75 

BROSSA GROSSA  265,9 372 394,25 1032,15 

PLÀSTICS  657,51 1296,65 1917,17 3871,33 
 

  PRIMAVERA    

  A JV HA TOTALS 

BROSSA TOTAL  376,67 1960 118,99 2455,66 

METÀL�LIC  87,67 414,67 0 502,34 

VIDRE  118,33 0 0 118,33 

TEIXIT  0 273,67 0 273,67 

RESTES ART DE PESCA  0 182 0 182 

BROSSA GROSSA  0 117,33 0 117,33 

PLÀSTICS  170,67 972,33 118,99 1261,99 

 
L’evolució de recollida de brossa al llarg de les quatre estacions es mostra a la 
figura 2a. 
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Figura 2a. Evolució de la brossa total per estacions de l’any. 
 
 
L’estació en la que es recull més brossa és l’hivern i en la que menys, 
la primavera: 
hivern > tardor > estiu > primavera 

 
El tipus de brossa més abundant són els plàstics, en totes les 
estacions, i en segon lloc, les restes d’arts de pesca. Els plàstics ens 
poden mostrar el tipus i la quantitat de deixalles produïdes per 
l’activitat humana, mentre que les restes d’arts de pesca recollides 
podrien estar relacionades amb l’activitat pesquera. 
 
La quantitat de brossa augmenta de l’estiu a l’hivern, i disminueix 
d’hivern a primavera. Creiem que això pot ser degut a l’activitat 
turística que hi ha a l’estiu i a l’increment de brossa portada per les 
aigües fluvials durant la tardor, que és l’època de l’any de més 
pluviositat a la regió mediterrània.  

 

2.2 PLÀSTICS 
Pel fet que els plàstics són els elements més abundants de la brossa 
que s’ha recollit, hem considerat que calia aprofundir en la seva 
anàlisi. L’evolució de recollida de plàstics al llarg de les quatre 
estacions es mostra a la figura 2b. 
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Figura 2b. Evolució del plàstic dur, el plàstic tou i el plàstic total per estacions. 
 
 

- El plàstic dur és més abundant que el plàstic tou. 
- L’estació amb més plàstic tou és la tardor. 
- L’estació amb més plàstic dur és l’hivern. 
- L’estació amb més plàstic total és la tardor, i amb menys, la 
primavera.  
- Observem que la recollida de plàstics s’incrementa de l’estiu a la 
tardor, que és l’estació en la que el valor és més gran, i mentre que la 
brossa en general continua augmentant a l’hivern, en el cas dels 
plàstics ja disminueix a l’hivern fins a la primavera.  
 
Nosaltres pensem que els plàstics haurien d’haver estat més 
abundants a l’estiu, els recollits en data 1 d’octubre, perquè podríem 
interpretar que els plàstics estan més relacionats amb l’activitat 
turística que fa que s'aboquin més plàstics al mar. 
 
2.2.2 Tipologies 
Un cop discutits els resultats dels plàstics en la seva totalitat, passem 
a aprofundir en les diferents tipologies. 
 
Les diferents fraccions de plàstic tou tenen les següents 
correspondències a la figura 3a. 
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Figura 3a. Representació en pes de les tipologies del plàstic tou (B=Bosses, 
C=Envasos de cel�lofana, M=Paquets de mocadors, H=Residus d’higiene, 
TNI=Trossos no identificats, AL=Altres, PTT=Plàstic tou total). 
 

De la brossa total, el plàstic tou representa el 39,35% i el més 
abundant són les bosses, que representen un 76,6 % del plàstic tou i 
un 29,8% del plàstic total. En segon lloc, els envasos de cel�lofana. 
 
Les diferents fraccions de plàstic dur tenen les següents 
correspondències a la figura 3b. 
 

 
Figura 3b. Representació en pes de les tipologies del plàstic dur (A=Ampolles, 
T=Taps, P=Plats, G= Gots, E=Envasos, AL=Altres, PDT=Plàstic dur total). 
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De la brossa total, el plàstic dur representa el 60,65%. Les ampolles 
representen la part més important del plàstic dur i és d’un 64,7% i un 
61% del plàstic total. Descartant la fracció “altres”, la fracció següent 
en importància és la d’envasos que no són ampolles i també els gots 
de plàstic, encara que amb bastant diferència.  
 
Com a observació final de tots els plàstics podem concloure que les 
bosses i les ampolles són els elements més abundants entre els 
plàstics. Ho considerem bastant lògic ja que són els productes que 
més utilitzem en la vida quotidiana. El nombre total de bosses recollit 
és de 217 i el d’ampolles és de 115. Si relacionem el pes de les bosses 
i les ampolles amb el nombre d’aquestes podem obtenir el pes mitjà 
d’una bossa (7,2 g) i el d’una ampolla (62,71 g). 
 
Els fons marins de la mar Mediterrània són els més contaminats amb 
escombraries de tot el planeta. Es considera globalment que entre el 
60% i el 80% són plàstics. Nosaltres hem obtingut un valor 
lleugerament inferior, 46,71%. L’origen de les deixalles són els 
abocaments dels vaixells (20%), els rius i els estiuejants (80%). 
Nosaltres hem donat com a causes possibles el turisme, sobretot a 
l’estiu, i els rius, a la tardor. Podríem haver pensat també en els 
vaixells pel fet que Palamós és un port pesquer i té un port esportiu. 
La majoria dels residus sòlids són bosses i ampolles. Coincideix amb 
els nostres resultats. 
 
REFERÈNCIES CONSULTADES 
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_pl%C3%A0stic_del_Pac%C3%ADfic 
http://www.xtec.es/~mferna99/projecte/mar.htm 
http://www.laccent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1496
:un-mar-de-plastics&catid=55:ciencia-i-tecnologia&Itemid=87 
http://www.cram.org/cat/pro_bio_dispesion-invasoras.php 
http://revista.consumer.es/web/ca/20100101/medioambiente/75417.php 
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/greenpeace-denuncia-que-6-4-
mi/ 
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_i
dioma=1&seccio=6&num_noticia=445392 
http://noticierodiario.com.ar/ca/la-ce-pagara-a-pescadores-para-que-recojan-
los-plasticos-del-med 
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4. ANÀLISI GLOBAL 
4.1 Composició de la brossa marina del fons de Palamós 
Durant l’any 2011 es van realitzar 4 campanyes de recollida de brossa 
marina per 5 barques de pesca del port de Palamós. Les 4 campanyes 
es van realitzar a l’estiu, la tardor, l’hivern i la primavera. Durant 4 
dies de la setmana, de dilluns a dijous, els pescadors separaven la 
brossa marina que els hi sortia a la pesca i la guardaven per al seu 
posterior estudi, que es feia el divendres amb les escoles. Les 4 
campanyes van sumar 60 dies de pesca (taula 1) i es van recollir 1994 
objectes de brossa marina que pesaven 290 kg, dels quals 1234 i 86 
van ser objectes i pes de plàstic, respectivament. 
 
 
                  Taula 1.  Dies de pesca per estació i estrats de profunditat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els plàstics s’utilitzen de forma massiva només des dels anys 50 
(Kershaw et al., 2011). La seva versatilitat i característiques han fet 
que el seu ús s’incrementés ràpidament en les últimes dècades. Ja fa 
anys que se sap que precisament les característiques que han fet que 
el seu ús s’incrementés són les que fan que siguin una seriosa 
amenaça per al medi ambient en general i per al medi marí en 
particular. 
 
Les fonts de contaminació per brossa marina poden ser tant de terra 
com del mar, encara que actualment, globalment, es considera la 
primera font com la més important, arribant a ser la causa de fins a 
un 80% del total de brossa que es troba al mar (CLEAN UP GREECE et 
al., 2007). Aquesta brossa pot arribar al mar per diferents vies, alguna 
arriba transportada pel vent, si bé la majoria arriba al mar a través 
dels rius, rieres i torrents (Ryan et al., 2009). Encara que localment 

Estrat (m) Estiu  Tardor Hivern Primavera 

<50  3 3 4 3 

50-100 3 4 1 2 

100-200 3 2 5 4 

200-400 3 3 - 3 

400-800 4 3 4 3 
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les fonts d’arribada de brossa poden variar molt i també depenen del 
diferent ús que es faci de la costa, la proximitat d’una ciutat, d’un riu o 
d’un emissari són les causes més freqüents. Avaluar aquestes fonts és 
una tasca complicada i difícil com explica Ryan et al. (2009) en el seu 
treball. 
 
La classificació de la brossa per tipologies, tal com s’ha fet en el PLA 
PILOT, pot ajudar a avaluar la importància i procedència de les 
diferents fonts de contaminació. Els resultats mostren que els objectes 
de plàstic van ser la brossa marina més abundant, representant un 
62% del total de la brossa recollida en nombre d’ítems. Si es considera 
la proporció en pes, disminueix la contribució del plàstic encara que 
segueix sent el més abundant (figura 1). Aquesta figura també mostra 
que els objectes metàl�lics, majoritàriament llaunes de begudes, són la 
segona tipologia en nombre, un 14%. Cal destacar el 2% i 6% de 
sabates en nombre i pes, respectivament.  
 
Segons la revisió de Derraik (2002), encara que les metodologies per 
a la captura de plàstics són molt diverses, la proporció de plàstics 
respecte a la brossa general varia consistentment entre un 60-80%. A 
la revisió de Barnes et al. (2009), es presenta una taula de dades 
provinents dels plàstics del fons marí, a on el percentatge de plàstics 
al fons del mar, a diferents regions, oscil�la entre un 25% i un 89%. 
Concretament al Mediterrani, entre un 37-83% (dades de Galgani et 
al., 1995; Katsanevakis et al., 2007 i Galil et al., 1995). 
Malauradament, encara que s’han fet campanyes de recollida de 
brossa marina per part dels pescadors a diferents parts del món, no 
s’han aprofitat les dades. Al treball de revisió de Barnes et al. (2009) 
només  hi ha dos casos on les dades s’han obtingut a zones de pesca.  
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Figura 1. Percentatges dels diferents tipus de brossa en nombre (a dalt) i en 
pes (baix).   
 

Del 62% de plàstic, les bosses i les ampolles representen el 52% del 
total, i els envasos utilitzats per a alimentació (envasos + brics i 
envasos de tipus cel�lofana), el 18% (figura 2). Galgani et al. (2000) 
troben, a l’estudi que van realitzar a diferents costes europees, que un 
70% de la brossa recollida al fons van ser plàstics i també comenten 
que la majoria eren bosses i ampolles. El plàstic dur-altres són trossos 
d’objectes que no es poden identificar i tant en nombre com en pes no 
arriben al 15%. La categoria tou-altres es refereix a trossets 
provinents de bosses o embalatges, però que ja no es poden 
reconèixer. És també destacable el 3% en nombre que representen els 
gots d’un sol ús.  
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Figura 2. Percentatges de les diferents tipologies de plàstic en nombre (a dalt) i 
en pes (a baix). 
 
4.2 Anàlisi espaciotemporal   
 
La brossa marina i en concret els plàstics s'acumulen en determinats 
llocs del fons del mar a causa de la seva procedència i de la topografia 
del fons (Galgani et al., 2000; Moore and Allen, 2000), als vents i als 
corrents marins. El resultat fa que hi hagi una gran variabilitat de 
distribució espaciotemporal de la brossa marina. Avui dia, encara 
disposem de molt poques dades a escala mundial, especialment dades 
procedents del fons del mar, de diferents tipus de fons i de diferents 
usos que tinguin.  
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A la figura 3 es representa el nombre d’objectes per estrats de 
profunditat i estació de l’any. Les dades estan estandarditzades a dia 
de pesca, tenint en compte que dia de pesca vol dir aproximadament 
7 hores (2 calades de 3.5 hores aproximadament).  
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Figura 3. Nombre d’objectes/dia per estrats de profunditat i estació de l’any. 
 
 
 

 



                                                                                        QB028 

 37

Encara que l’estrat de < 50 m no és comparable amb els altres (la 
pesca es realitza amb tresmall), s’ha deixat al mateix gràfic perquè 
aporta informació addicional. A l’estrat entre 50-100 és a on es 
captura més brossa marina i més plàstic, i és significativament 
diferent dels altres estrats (test de Kruskal-Wallis). L’abundància va 
decreixent amb la fondària, sense tenir en compte l’estrat de menys 
de 50 metres. Hem de tenir present que el mostreig s’ha realitzat 
només amb 5 barques de pesca i que els resultats podrien variar 
segons els caladors a on es vagi a pescar, ja que per cada profunditat 
hi ha més d’un calador possible a on anar a pescar, i en el cas de les 
profunditats de 400 a 800 sempre s’ha anat al mateix calador. El 
mateix patró es va repetint a les diferents tipologies generals, encara 
que aquestes són menys abundants que el plàstic: teixit, metàl�lic, 
restes d’arts de pesca. Aquestes últimes són d’un interès especial ja 
que el mostreig s’ha realitzat a caladors de pesca. Com ja s’ha vist a la 
figura 1, només representen un 4% de tots els objectes recollits, i si 
n’analitzem la distribució espacial, es pot observar que segueix el 
mateix patró descrit abans. Les altres tipologies generals no es 
mostren ja que han estat molt poc abundants. Quant a les sabates, 
que sorprenentment representen un 2% del total de brossa marina, 
s'han recollit sempre per sota dels 200 m, la majoria entre els 50 i 100 
m de fondària, i no mostren cap patró estacional. Les restes d’higiene 
que s’han classificat en una categoria a part ja que poden donar 
informació de la procedència de la brossa marina, han estat poc 
abundants i com les altres tipologies no han mostrat cap patró 
estacional.  
 
La variació espaciotemporal dels plàstics més abundants, com les 
ampolles i les bosses, mostra algun canvi en el patró general (figura 
4a). D’una banda, les ampolles segueixen el patró descrit, més 
abundants en l'estrat entre 50 i 100 m, i en un dia de pesca de la 
tardor s’han arribat a pescar 19 ampolles; no obstant això, s’ha de 
destacar que la barca de tresmall ha arribat a pescar 11 ampolles en 
un dia a l’estiu. De l’altra, les bosses són més abundants a l’estrat 
entre 100 i 200 m i quasi igual d’abundants a tots els altres estrats; 
fins i tot a l’estrat de 400-800 m es van capturar en un dia de pesca 8 
bosses. Aquesta diferència entre ampolles i bosses de plàstic es manté 
a les 4 campanyes realitzades com es mostra clarament a la figura 4. 
Les altres tipologies de plàstic classificades mostren el patró general i 
no s’ensenya el gràfic tal com ja s’ha dit, per ser molt poc abundants.  
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Figura 4. Nombre de bosses/dia i ampolles/dia per estrats de profunditat i 
estació de l’any seguit de nombre de bosses/dia i ampolles/dia entre 50-200 m 
de profunditat per estació de l’any. 
 
 
 

El percentatge de plàstic respecte del total de la brossa varia per 
estrats i estacions, sent sempre superior al 40% i arribant fins a un 
100% a l’estrat de 400-800 m (figura 5), indicant la mobilitat del 
plàstic respecte de la resta de la brossa marina tal com també explica 
Ryan et al. (2009). Com en els altres casos analitzats, la variació 
estacional no mostra un patró definit, si bé a la tardor sembla que n’hi 
ha menys. De tota manera, això no vol dir que l'arribada massiva 
d'escombraries al fons del mar no estigui condicionada per factors com 
la freqüentació de les platges a l'estiu, o les riuades de primavera i 
tardor. Si més no, els pescadors saben molt bé que després de pluges 
torrencials la recollida d'escombraries marines s'incrementa molt, 
causant problemes a les xarxes. En aquests casos es recullen gran 
quantitat d'objectes grans, com rodes, restes de casc de vaixells, o 
neveres que fins i tot creen problemes de recollida a la Confraria de 
Palamós un cop ja són a terra. 
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Figura 5. Percentatge de nombre d’objectes/dia respecte al nombre d’objectes 
brossa/dia. 
 
 

4.3 Densitat de plàstics als caladors de Palamós   
 
Estimar la densitat de la brossa marina al fons del mar és difícil i 
costós ja que no es distribueix de forma homogènia sinó tot al 
contrari, hi ha llocs preferents d’acumulació. Les dades de què es 
disposa són escasses i els mètodes de mostreig diferents. La 
comparació de dades, per tant, s’ha de fer amb molta cura.  
 
De les àrees estudiades fins ara a escala mundial, el fons del 
Mediterrani és un dels més contaminats per brossa marina en general i 
per plàstics en particular (Allsopp, et al., 2007). Això és degut tant a 
l’alta densitat de població, com a l’alt tràfic marítim (Barnes et al., 
2009). Un estudi fet al Mediterrani occidental, a una zona del mar 
Lígur, és a on s’han detectat les densitats més altes, arribant fins a 
101000 objectes/Ha de brossa marina entre 50-100 metres de 
profunditat, en àrees a prop de zones urbanes d’alta densitat de 
població (Galgani et al., 2000).  
 
A la taula 2 es presenten els resultats del nostre estudi corresponents 
a las densitats (objectes/Ha) obtingudes de brossa marina i plàstics 
per estrats, considerant 7 h de pesca/dia, una velocitat de pesca de 3 
nusos i una obertura de la xarxa de pesca de 30 m. Els valors 
obtinguts entre 50-100 m són similars als obtinguts a la Mediterrània 
oriental, concretament a Grècia l’any 1998, a on al golf d’Equínades, a 
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fondàries entre 80-120 m, es van obtenir valors de 0,89 objectes/Ha, i 
al golf de Patres, a més fondària (247-360), es van trobar densitats 
més altes, 2,4 objectes/Ha (Stefatos et al., 1999). Segons els autors, 
que hi hagi més plàstics a Patres és degut a la descàrrega de rius i 
torrents, i a la més alta densitat de població. Galgani et al. (2000) van 
trobar valors mitjans de 2,29 i 2,63 objectes/Ha a l’est de Còrsega i 
mar Adriàtic, respectivament. A la costa occidental mediterrània 
encara van detectar valors més alts que arribaven fins a 19 
objectes/Ha.  
 
 
Taula 2. Valor mitjà i desviació estàndard (entre parèntesis) de la 
densitat d’objectes de brossa marina i de plàstic a cada estrat de 
profunditat. 
 

ESTRAT objectes/Ha plàstic/Ha 

50-100 0,87 (0,16) 0,48 (0,08) 

100-200 0,27 (0,04) 0,20 (0,03) 

200-400 0,10 (0,08) 0,08 (0,06) 

400-800 0,04 (0,04) 0,03 (0,04) 
 
 

A partir de 100 m (taula 2) les densitats baixen fins a valors de 0,04 
objectes/Ha, que són els obtinguts al canyó de Palamós (400-800 m). 
En un estudi realitzat al golf del Lleó s’ha trobat que els canyons 
submarins (a més de 500 m de fondària) són llocs preferents 
d’acumulació gràcies a la topografia i els corrents marins (Galgani et 
al., 2000). En el nostre cas no s’ha pogut detectar aquesta 
acumulació, ja que el mostreig ha estat molt limitat a aquestes 
profunditats, perquè sempre s’ha pescat en el mateix calador, és a dir 
a la mateixa zona del canyó, però això no vol dir que aquest canyó 
submarí no pugui ser un lloc preferent d’acumulació de brossa marina.  
 
Podem concloure que hi ha una alta variació de densitat de brossa i de 
plàstics segons es pot veure en els diferents estudis que s’han fet. La 
procedència és un factor determinant, ja que les densitats més altes 
estan localitzades a prop de grans nuclis de població. Però hi ha altres 
factors no menys importants, com la topografia del fons i els corrents, 
que determinen llocs preferents d’acumulació de plàstics. En el cas 
dels nostres resultats, es veu clarament una disminució progressiva de 
l’abundància de menys a més fondària, indicant que la majoria de la 
brossa i dels plàstics vénen de terra.  
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L’estacionalitat, com hem vist, no ens ha donat informació amb relació 
a la font d’origen de la brossa, i per tant són necessaris mostrejos 
dirigits a assolir aquest objectiu per arribar a conclusions més 
definitives.   
 
 
5. REFLEXIONS 
5.1 Impacte dels plàstics a les comunitats de fons 
 
Va ser els anys 60 quan es van descriure els primers efectes nocius 
dels plàstics en les aus marines. Des de llavors les publicacions que 
fan referència a l’impacte de la contaminació per plàstics a la biota 
marina no han parat d’augmentar. Actualment sabem que la ingestió 
accidental de plàstics que naveguen per la superfície o entre aigües 
són causa de greus perjudicis a les poblacions d’aus, tortugues i 
mamífers marins. També s'ha constatat el paper dels plàstics flotants 
en el transport d'espècies invasores. Per tenir una visió global dels 
efectes dels plàstics a les poblacions marines és interessant consultar 
el treball de Gregory (2009). No obstant això, els plàstics flotants que 
són transportats a través dels corrents marins i s’acumulen a les 
convergències oceàniques (Kershaw et al., 2011; Moore et al., 2001) 
són només la cara més visible de la problemàtica ja que és en el fons 
de l’oceà on hi va a parar la gran majoria (Barnes et al., 2009). Al mar 
Jònic la densitat de plàstics al fons és entre 1000 i 2000 vegades més 
alta que a la superfície (Stefatos et al., 1999). Encara se sap ben poc 
de la dinàmica dels plàstics a l’oceà. La majoria suren a l'aigua i es 
creu que el biofouling (recobriment de la superfície dels plàstics per 
organismes) és la causa que fa que els plàstics, després d’unes 
setmanes a la superfície, s’enfonsin (Ye and Andrady, 1991; Lobelle 
and Cuniliffe, 2011). 
 
Els efectes que pot tenir la contaminació que hi ha al fons marí deguda 
a la brossa que hi arriba i molt especialment la deguda als plàstics, a 
dia d’avui, són força desconeguts. La majoria d'objectes recollits 
presentaven un alt grau de degradació i colonització per organismes 
marins, cosa que assenyala una llarga permanència en el fons del mar. 
D’una banda hi ha el problema que no són biodegradables, no estan 
fets de matèria natural, i els polímers sintètics que els formen es van 
fragmentant fins arribar a mides tan petites com el plàncton, i això fa 
que molts animals els confonguin amb menjar. Però aquesta 
fragmentació o degradació pot durar molt de temps. Com exemples 
tenim que les bosses i les ampolles de plàstic poden trigar milers 
d’anys, les llaunes, el niló o la pell més de 50 anys, igual que les 
restes dels arts de pesca. D’altra banda aquesta fragmentació fa que 
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s’alliberin substancies tòxiques de la família dels bisfenols o PCB, que 
també s’incorporen a la cadena tròfica marina (Barnes et al., 2009). 
 
Un altre tipus d’efectes que poden causar els plàstics en arribar al fons 
del mar si es troben en grans concentracions, és el risc de provocar 
ambients d’hipòxia arribant fins hi tot a l’anòxia, situacions perilloses 
per als organismes que viuen en aquests fons impedint el seu 
creixement, alhora que alteren el funcionament normal de l’ecosistema 
(Derraik, 2002). La presència de plàstics i de brossa en general en el 
fons canvia l’equilibri natural que hi ha en les comunitats dels diferents 
hàbitats bentònics, afavorint les espècies oportunistes que els 
colonitzen desplaçant amb un comportament molt més competidor i 
depredador les espècies autòctones. Això és especialment evident en 
fons tous de fang o de sorra ja que la presència d’aquesta brossa fa 
que puguin esdevenir fons més durs i consegüentment es modifiquen 
hàbitats i comunitats, afectant la biodiversitat i estructura funcional 
dels ecosistemes bentònics (Katsanevakis et al., 2007).  
 
L’estudi dels organismes adherits als plàstics a nivell macroscòpic i 
microscòpic fet en el PLA PILOT aporta dades tant per entendre la 
dinàmica dels plàstics al medi marí com per investigar el potencial ús 
dels plàstics com a vehicle d’expansió d’espècies invasores, o l’efecte 
nociu dels plàstics com a nou substrat dur en ecosistemes de fons tou, 
i per tant la possible substitució d’espècies i consegüent pèrdua de 
diversitat. La gran majoria dels plàstics capturats durant el PLA PILOT 
estaven molt colonitzats i degradats. Els organismes més abundants 
són poliquets, ascidis, esponges, briozous, cnidaris, bivalves i 
gasteròpodes. També s’han pogut observar postes de gasteròpodes i 
cefalòpodes, així com ous de taurons a sobre dels plàstics.  
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Figura 6. Organismes colonitzadors dels plàstics: Epizoanthus mediterraneus 
(cnidari), ous de tauró, posta de gasteròpode. 
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Les mostres analitzades al microscopi electrònic de rastreig (SEM, 
abreviació de la nomenclatura anglesa) mostren els plàstics recoberts 
de sediment a on els organismes més abundants són briozous, 
protozous, diatomees, bacteris, hidroïdeus, poliquets i espores o hifes 
de fongs.  

   
 

   
 

 
 Figura 7. Imatges de SEM d’organismes colonitzadors dels plàstics: protozou, 
diatomea i biofouling de bacteris, fongs i diatomees, entre d’altres organismes. 
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Aquesta dinàmica del tàndem plàstic-organismes comporta una 
extensió de l'àrea de distribució de les espècies colonitzadores i pot 
provocar canvis importants en la diversitat, afavorint un tipus 
d'organismes enfront d'uns altres de més vulnerables. De fet s’ha 
descrit amb experiments que els plàstics poden enfonsar-se i surar en 
un procés retroactiu que depèn del biofouling.    
 
La repercussió a llarg termini que poden tenir aquests impactes entre 
les comunitats bentòniques no es coneix i cal que s’investigui. S’ha de 
pensar que la gran majoria d’aquests fons tous és a on hi ha una gran 
part de l’activitat de la pesca comercial. 

D’altra banda, és ben conegut l’efecte pertorbador que té la pesca i 
molt especialment la d’arrossegament, sobre aquests fons, sobre els 
hàbitats, les comunitats i els organismes que hi viuen. Aquests dos 
efectes es complementen en el marc de l’ecosistema bentònic 
incrementant els problemes per al medi marí, però alhora també són 
incompatibles, ja que la presència dels plàstics perjudica la pesca.  
 
5.2 Enquadrament en la gestió 
Aquesta doble problemàtica és un exemple clar que s’ha de fer una 
gestió de l’ecosistema marí integrada, no es poden considerar els 
problemes i els efectes de manera aïllada. A més, en aquest cas que 
hem estudiat també s’haurien de tenir en compte les zones 
costaneres, juntament amb les contribucions fluvials de tot tipus, ja 
que és un medi no marí i responsable de la brossa que trobem al mar. 
 
Tenint en compte els resultats globals que hem obtingut en aquest PLA 
PILOT podem fer un exercici de reflexió i pensar que si en tan sols 60 
dies i en una zona petita com és la plataforma continental a on 
pesquen las barques de Palamós, hem recollit 1994 objectes dels quals 
1234 van ser objectes de plàstic, què podríem obtenir mostrejant 1 
any?, i a tota la mar Catalana?, i a tot el Mediterrani?  
 
Una altra reflexió que s’ha de fer sobre aquest problema per poder dir 
en quin estat es troben els fons dels mars i oceans amb relació a 
l’impacte de la brossa que hi arriba és que la informació de què 
disposem o és insuficient, o no n’hi ha, o és inadequada. En aquest 
sentit, el treball fet en el PLA PILOT proporciona uns resultats 
importantíssims especialment per la seva novetat, imprescindibles per 
a una bona gestió del medi marí. Hi ha molt pocs treballs científics que 
valorin l’impacte dels plàstics en el fons del mar (Galil, et al., 1995; 
Stefatos et al., 1999; Galgani et al., 2000; Karsanevakis et al., 2007).  
 
Els objectius del projecte COMSOM s’emmarquen clarament en la 
finalitat de gestionar el medi marí. Els resultats obtinguts quant a la 
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resposta de les comunitats bentòniques a l’esforç pesquer i la brossa 
marina són un avenç per poder assolir la recuperació de la 
biodiversitat dels fons marins en general i dels caladors de pesca en 
particular. El propòsit és aconseguir una millor condició dels 
organismes i comunitats de l’ecosistema bentònic marí i no permetre 
la fragmentació dels hàbitats, que puguin mantenir la seva pròpia 
estructura. COMSOM és una eina que permetrà seleccionar indicadors 
que representin l’estat de pertorbació dels organismes i de les 
comunitats envers diferents graus d’esforç pesquer i densitat de 
brossa marina, així com de la seva interacció. Ineludiblement, si es vol 
gestionar de manera raonada i efectiva l’ecosistema marí i la mateixa 
pesqueria, els patrons de gestió dirigits als recursos comercials han 
d’incorporar informacions com les que s’obtenen del projecte 
COMSOM, molt especialment pel que fa a les comunitats que no són 
objectiu de la pesca comercial. Estudis del medi marí com aquest, que 
contemplen nivells d’informacions diversos, són necessaris per avançar 
en una gestió integrada que es basi en el funcionament de 
l’ecosistema. 
 
S’ha de fer una anàlisi profunda de la transformació dels fons marins 
investigant els canvis que es manifesten en el funcionament i 
estructura dels ecosistemes bentònics. La gestió ha de contemplar 
perspectives àmplies però alhora cal conèixer en profunditat les 
característiques pròpies i treballar de manera conjunta entre tots els 
estaments que poden tenir alguna cosa a dir-hi. Aquest pensament és 
el que va portar a pensar i dur a terme el PLA PILOT.  
 
Publicar l’experiència del PLA PILOT com un volum dels Quaderns 
Blaus obre la possibilitat que aquest treball de recerca pugui servir de 
guia per dur a terme estudis similars que ajudin a minimitzar la 
contaminació dels fons marins per plàstics. Les dades que poden 
aportar els pescadors són molt importants per avaluar la densitat i els 
efectes dels plàstics a la nostra costa i la seva evolució al llarg del 
temps.  
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6. PARTICIPANTS 
 
Museu de la Pesca. Palamós 
Miquel Martí 
Gloria Ñaco 
Alfons Garrido 
 
Escoles 
Escola Vedruna, Palamós 
IES Puig Cargol, Sant Antoni de Calonge 
IES Palamós, Palamós 
 
Confraria de Pescadors de Palamós 
Alegria II: Ramón Brull i Thiam Mamadou 
Basibina: Joan Núñez, Lluís Núñez i Jorge Serret 
Juan Virgilio: Antoni Fornós, José Antonio Cruz, Antonio    Domenech i 
Pedro León 
L’Havanera: Francesc Josep Subirats, Antonio Garrido i Rafel Jaboleda 
Germans Gras: Francesc Andreu Benaiges, Albert Benaiges, Joan J. 
Pastó i Joan Salvador 
  
Confraria: Cristina Mañas, Salvador Reinaldos i Xavier Bujer 
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Carme March 
Josep Vilanova 
 
Institut de Ciències del Mar – CSIC 
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Mercedes Masó 
Pilar Sánchez 
Paloma Martín 
José Manuel Fortuño 
Silvia de Juan 
Raquel Sáez 
Alba Muntadas 
Elia Vallejo 
Alfredo García de Vinueza 
 
Aquest estudi forma part dels objectius del  Projecte COMSOM 
(CTM2008-04617).  
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