
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries PBR, DEBEQ, FI, MQD, 
ACOM, RDG, AREM, ARIE, INEFC, AMIC,  EXCAVA, ARAI i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 

Nom de la convocatòria  

FI 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i 

d'ensenyament formal i no formal 
DEBEQ Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les Ciències 

Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les desigualtats i 

violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 

Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
 Sistema de Informació i Gestió Integral de la Producció Pesquera Internacional (SIGIPPI) 

Dades de l'investigador responsable 

Nom 
Francesc Xavier 

Cognoms 
Turró Palé 



 

 

Correu electrònic 
xeviturro@hotmail.com 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
UNIVERSITAT DE GIRONA 
 

 

Número d’expedient  
      

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Pesca 

Tecnologies de la Informació Geogràfica (TIG) 

Bases de dades 

WEB 

Biogeografia 

 

Data de presentació de la justificació  
05/06/2007 
 



 

 

 
 
Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest projecte inacabat, ha estat desenvolupat des del dia 01 de gener de 2006 fins al 08 de juny de 2007 a l’empresa 
EASYFISH S.L. 
 
Des de la ciència geogràfica combinada amb el coneixement biològic i comercial, aquest projecte pretén crear una eina 
basada en la biogeografia i les últimes tecnologies de la Informació Geogràfica, que permetrà a l’usuari disposar de 
informació actualitzada per cada espècie amb interès comercial. 
 
El projecte es basa en el desenvolupament d’una aplicació web de consulta, entrada i actualització de dades referents a 
la producció pesquera internacional. Les eines utilitzades són les bases de dades MySQL i PostgreSQL i programació 
web amb html, php i javacript. Aquesta aplicació està pensada per ser accessible des de qualsevol ordinador amb 
connexió a internet i es subdivideix en tres sub-aplicacions: 
 
La primera sub-aplicació es basa en l’entrada d’espècies a partir de l’estructura taxonòmica. Partint de l’arbre 
taxonòmic, l’usuari té la possibilitat d’entrar, eliminar o modificar qualsevol tàxon o espècie.  
 
La segona subaplicació és una eina de digitalització cartogràfica on-line on l’usuari podrà marcar, eliminar o modificar 
sobre un mapa les localitzacions de les espècies que estiguin entrades en la sub-aplicació anterior.   
 
Finalment, la tercera sub-aplicació és una eina d’entrada de dades quinzenals referent als comportaments pel que fa 
tan a les dimensions com a les disponibilitats de pesca per cada espècie i localització.  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
This none-finished project, have been developed from the 01st of january 2006 until 08th of june 2007 in the company 
EASYFISH S.L.. 
 
From the geographical science combined with the biological and business knowledge, this project tries to create one tool 
based on biogeography and the last geographical information technologies, which will allow to the user to have updated 
information for each specie with business interest. 
 
The project is based on the development of one query, add and update web application of data refering to the 
international fishery production. The used tools are the MySQL and PostgreSQL databases and the web programming is 
based on html, php and javascript. This application was thought to be accessible from every computer with internet 
connection and is divided in three sub-applications: 
 
The first sub-application is based on the possibility to add species using the taxonomical structure. From the taxonomic 
tree, the user has the possibility to add, delete or modify every taxon or specie. 
 
The second sub-application is one tool for on-line cartographical digitize where the user will be able to check, delete or 
modify, in a map, the locations of the species which are added on the first sub-application. 
 
Finally, the third sub-application is one adding and upadting tool for every two weeks data related with the behaviours 
about sizes and captures of the fish and for every specie and location. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

Introducció 

 

Per la seva pròpia naturalesa, durant molts anys hi ha hagut un dèficit molt gran pel que fa 

als estudis dedicats als recursos marítims. Cal tenir en compte que si bé sí que trobem 

estudis a nivell acadèmic, normalment realitzats per biòlegs que s’han encarregat d’analitzar 

tan els comportaments d’algunes espècies com les característiques d’alguns biomes. 

Tanmateix és evident que en aquests estudis no s’entenen els peixos com un recurs.  

 

Des del món comercial sí que s’han realitzat alguns estudis sempre des de l’òptica 

econòmica i deixant de banda els criteris de la sostenibilitat: la cerca de nous caladors,  de 

nous succedanis per espècies que estan pràcticament exhaurides,  etc. En tot cas podem 

trobar estudis de gran interès en aquestes empreses. 

 

A part del coneixement biològic i comercial, també tenim el coneixement de l’administració. 

En aquest cas tenim la figura de la FAO, que com a organisme internacional s’encarrega de 

gestionar l’explotació dels recursos pesquers a escala internacional.  

 

Val a dir que aquests tres tipus de coneixement: el biològic, el comercial i l’administratiu 

parteixen d’uns enfocaments cadascun d’ells molt definits i independents de la resta.  

 

1. Marc teòric 

 

És evident que des de l’òptica geogràfica les espècies marines s’entenen com un recurs tan 

natural com econòmic. Sobreexplotació, contaminació, normatives, límits administratius, 

flotes, hàbitats i molts d’altres elements intervenen en l’estat d’aquest recurs a escala 

mundial. Val a dir que des de l’òptica geogràfica s’han realitzat molt pocs estudis dedicats als 

recursos marins, encara que en els darrers anys, especialment degut a l’aparició dels SIG, la 

geografia ha començat a elaborar alguns estudis referents a aquesta matèria. Tanmateix és 

aquest coneixement englobador que permet la geografia que ens pot proporcionar una 

radiografia el més aproximada possible de la realitat. 

 

En els darrers anys, l’evolució de les noves tecnologies de la informació ha obert nous 

horitzons de coneixement a totes disciplines. També és el cas de la geografia, on la 

combinació d’aquestes tecnologies de la informació lligades als cada cop més evolucionats 

Sistemes de Informació Geogràfica (SIG) han donat lloc al que anomenem les noves 

tecnologies de la informació geogràfica (TIG). Aquestes TIG han augmentat el ventall de 



 

 

possibilitats de la cartografia digital i la seva difusió a Internet mitjançant tecnologies en 

constant evolució i paralel·les als avenços informàtics tan de software (programari, 

programació, sistemes operatius) com de hardware (ordinadors, dispositius mòbils: PDA, 

GPS, telèfons mòbils). 

 

Si bé és cert que en els darrers anys la geografia ha jugat un paper fonamental en l’evolució 

dels SIG, formant geògrafs tècnics que han anat prenent un perfil cada cop més vinculat a la 

informàtica, en l’actualitat les TIG plantegen nous reptes de futur per aquests professionals. 

Apareix un nou geògraf, que partint del coneixement clàssic i imprescindible de la disciplina, 

ha fet un primer salt al món dels SIG i d’aquí un segon salt món de Internet. Aquest nou 

geògraf, a part de la utilització dels softwares SIG ha hagut d’adquirir coneixements en 

programació web (html, javascript, php o asp), coneixements pel que fa a la gestió de bases 

de dades (llenguatge SQL, etc.) així com tècniques de visualització de cartografia a través de 

servidors web. 

 

2. Objectius 

 

Aquest projecte de recerca pretén assolir varis objectius. En primer lloc, i com a objectiu 

general, volem constatar el fet els geògrafs tenen la possibilitat de treballar amb les TIG 

partint d’una certa especialització en programació informàtica, i com és el nostre cas fent 

recerca aplicada. La representació cartogràfica, tan sigui en format paper, SIG o WEB, ha de 

respondre a uns criteris i uns estàndards bàsics que son els mateixos en tots els casos i que 

són intrínsecs del coneixement geogràfic; qui millor que els geògrafs pot estar capacitat per 

treballar amb cartografia per internet ? A més, un segon objectiu d’aquest projecte és 

ordenar, sistematitzar totes les aplicacions que podem trobar en l’actualitat de SIG per 

internet.  

  

A part d’aquests objectius genèrics, el nostre projecte de recerca, pretén elaborar una 

proposta metodològica per a la creació d’una eina web interactiva d’entrada de dades 

espacials i alfanumèriques referents a la distribució dels recursos pesquers a escala 

internacional. Aquesta eina a diferència de les aplicacions cartogràfiques per internet 

clàssiques, ha de permetre l’entrada de dades a través de la mateixa aplicació: 

 

- Creació d’una eina de classificació taxonòmica per les espècies/recursos que habiten en el 

món marí.  

 

- Creació d’una mapa a partir de tecnologia SVG i eines de digitalització on-line, on els 

usuaris, puguin entrar les dades de localització per cada espècie. La consulta d’aquest mapa 

ha de ser en temps real, de manera interactiva. Referent a la tecnologia SVG, també 



 

 

pretenem demostrar que aquesta tecnologia és molt vàlida alhora de desenvolupar 

aplicacions d’aquest tipus. 

 

- Creació d’una eina per entrar dades quinzenals tan de la producció de cada espècie 

(temporades de pesca) com de les talles. 

 

- Enllaçar aquestes tres aplicacions de manera que la consulta a la informació tan 

taxonòmica com espacial com de producció / talles sigui tridireccional. 

 

3. Entorn web 

 

En primer lloc s’ha creat un entorn web, basat en html, php i javascript, on s’implementarà 

tota l’aplicació basada en les diferents eines. 

 

L’aplicació web ha estat elaborada en un sol idioma i els continguts son dinàmics de manera 

que es poden actualitzar des de la mateixa web, en una àrea privada i restringida de gestió 

de continguts. 

 

Aquests continguts estan en una base de dades MySQL que tenim al servidor. 

 

4. Eina de classificació taxonòmica 

 

La primera eina que s’ha creat és una aplicació web d’entrada de dades de taxonomia. S’ha 

creat un menu amb tots els tàxons i subtàxons: regne, subregne, filum, subfilum, classe, 

subclasse, família, subfamília, ordre, subordre, gènere i especie.  

 

D’aquesta manera l’usuari tan pot fer una consulta fent clic sobre qualsevol d’aquests menús, 

com també pot fer clic sobre un dels tàxons que hi han entrats i descendir en forma d’arbre 

visualitzant els nivells inferiors que estan entrats referent al tàxon que ha escollit. A més 

aquesta estructura d’arbre manté en tot moment tota la ruta i l’usuari en qualsevol moment 

pot fer clic sobre qualsevol dels tàxons superiors i visualitzar el nivell immediatament inferior 

a aquest. 

 

A part de la possibilitat de navegació que permet aquesta eina, també dona la possibilitat 

d’anar nodrint l’aplicació a partir d’una aplicació d’entrada de nous tàxons fins arribar a les 

espècies. També es dona l’opció de moure un tàxon fet que comporta tot el moviment dels 

tàxons inferiors depenent d’aquest. Finalment també es dona la possibilitat d’eliminar 

qualsevol tàxon o modificar-lo en cas que s’hagi comès un error d’escriptura. 

 



 

 

Aquesta eina està basada en php, html i una base de dades MySQL on es guarda tota la 

informació.  

 

5. Internet Map Server 

 

S’ha generat una segona aplicació per tal de digitalitzar la localització de les espècies que 

s’han entrat en l’aplicació taxonòmica. Aquesta aplicació consisteix en la visualització d’un 

mapa mundial amb una quadrícula situada sobre el mar, basada en el sistema de 

coordenades geogràfiques i que permet la interacció de l’usuari a partir d’eines com el zoom i 

el pan. 

 

L’usuari té la possibilitat de marcar les quadrícules on es troba una espècie en concret. Això 

es podrà realitzar per a cada espècie. Aquest fet donarà la possibilitat que en el futur es 

disposi d’una gran base de dades amb informació tan geogràfica com alfanumèrica que serà 

de gran utilitat per realitzar consultes. 

 

Aquesta eina ha estat elaborada mitjançant php, html, javascript i SVG. La base de dades on 

es guarda tota la informació és PostgreSQL. 

 

6. Producció/Talles 

 

La tercera eina que completa aquesta aplicació web és una eina d’entrada de dades 

quinzenals pel que fa tan a les talles com a les temporades de pesca per cada espècie i 

localització. 

 

L’usuari té la possibilitat de seleccionar grans àrees de localització de cada espècie en el 

mapa anterior, i definir per cadascuna d’aquestes àrees i espècie quins son els 

comportaments anuals dividits en quinzenes, tan de talla com de captures. D’aquesta manera 

l’usuari podrà realitzar cerques complexes basades amb aquesta informació. 

 

 

7. Conclusions 

 

Com a conclusions hem de dir que s’han acomplert tots els objectius que ens haviem fixat 

des d’un bon començament.  

 

En primer lloc hem demostrat que els geògrafs, amb cert grau d’especialització en les TIG 

són capaços de desenvolupar aplicacions basades en tecnologia web. 

 



 

 

En segon lloc, hem aconseguit crear les tres eines que ens haviem proposat inicialment. Pel 

que fa a l’eina basada en taxonomia, val a dir que ha suposat un gran esforç de programació 

el fet de donar la possibilitat en tot moment de saltar d’un tàxon a l’altre. A més es va haver 

de solucionar la possibilitat que no existís algun subtàxon, llavors l’usuari pot prescindir-ne i 

continuar el procés d’entrada de dades. Pel que fa a l’aplicació cartogràfica, aquesta ha 

suposat un aprenentatge amb la tecnologia SVG i javascript. Finalment l’aplicació de 

talles/producció ha estat desenvolupada combinant la cartografia amb les espècies, aquest 

fet ha estat el que ha donat la dificultat ja que una mateixa espècia podia tenir varis 

comportaments depenent de cada àrea. 

 

Finalment, aquestes tres eines estan intercomunicades de manera que l’usuari pot saltar 

d’una a l’altre, mantenint la referència, i realitzant consultes múltiples en tot moment. Aquest 

fet dona molta agilitat i facilita la navegació i l’usuari té la possibilitat de personalitzar la 

pròpia navegació. 
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