
construint un futur marí sostenible

A SUBMON treballem per la conservació de la biodiversitat marina i 

ho fem promovent un canvi en la relació de la societat 

amb el mar . En aquesta memòria anual 

d’activitats veureu que ho fem 

mitjançant actuacions 

directes , in situ i 

transmetent 

coneixement .

EMORIA ANUAL 2015M



Des del 2008, SUBMON suma iniciatives per construir un futur marí sostenible. Promou la integració del principi 
de conservació ambiental a nivell social, a través de la divulgació científica de qualitat sobre la conservació dels 
hàbitats i les espècies marines protegides. 

Conservar la biodiversitat marina i aconseguir un ús sostenible del medi marí promovent un canvi en la relació entre la 
societat i el mar és, per tant, la línia directiu de l’associació. Al llarg dels anys, SUBMON ha demostrat la seva habilitat per 
conduir estudis científics, aconsellar a organismes oficials i empreses sobre temes de conservació i protecció mediambiental 
i desenvolupar material educatiu amb professionalitat, integritat i creativitat.

Al 2015, l’associació segueix la seva trajectòria inicial, reiterant el seu compromís amb un ús sostenible del mar, accentuant 
cada vegada més la seva voluntat de canviar mentalitats i ampliar el seu impacte tant a nivell local com nacional i internacional.

Programes d’educació ambiental, formació i comunicació

Estudis ambientals – hàbitats i espècies

Estudis ambientals – medi físic

Treball específic amb cetacis

Fanerògames i comunitats relacionades

Plans d’acció i de gestió

Medicina de la conservació

2015  Qui som i què fem?

sensibilitzats de les 46 escoles 
rurals espanyoles visitades durant 
el projecte Mar Interior

1079 alumnes 

en 
números

23 restaurants i 4 peixateries 
implicades en el projecte Peix de 
Custòdia il·lustrat amb

 receptes de Núria Bàguena
30

75 operadors de turisme i
experiències pujades a la web
www.wildsea.eu

90

2,2kg de microplàstics 
recollits a les platges del Remolar 
i Cal Francès de Viladecans

317 pescadors i 82 tècnics 
de govern i observadors pesquers 
formats en tècniques de rescat 
de tortugues accidentalment 
capturades amb palangre

milles nàutiques
34 albiraments de cetacis,

2000 

4
navegades i elaboració

de mapes de predicció i densitat 
de espècies de cetacis



Al 2015, seguim treballant amb biodiversitat marina a la nostra zona: donant a 
conèixer les diferents espècies que habiten el nostre mar (Jo També Visc Al 
Mediterrani) estudiant un dels seus cetacis més desconeguts (Projecte Grampus) 

i sumant pescadors als projectes de conservació (Peix De Custòdia), a nivell nacional  
acostem el mar a escoles rurals allunyades de la costa (Mar Interior) y expliquem la 
importància de les polítiques de conservació als nostres mars (Estrategias Marinas).

A nivell internacional, participem en iniciatives europees abanderant el concepte de 
Cultura Oceànica (Sea Change), fomentant un turisme de fauna marina sostenible amb el 
medi ambient (Wildsea Europe) i formant a pescadors del Pacífic per minimitzar l’efecte 
dels arts de pesca sobre la fauna marina amenaçada (Formaciò de pescadors)… I aquest 
any tornant als orígens i divulgant una manera de bussejar respectuosa i de baix impacte 
(Wild Sea Divers). 2015: un bonic any de mar!
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PROJECTES

Sessions de sensibilització ambiental i formació 
sobre els grans animals marins més emblemàtics 
del mar Mediterrani, dirigits al públic en general i a 
sectors de la informació (2015).

Realitzat en col·laboració amb Animal Latitude per al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Jo també visc  al  Mediterrani

w
100%

Accions de divulgació i educació a les escoles rurals sobre 
espècies i espais protegits marins de les aigües espanyoles 
(2015).

Realizat per a la Fundación Biodiversidad.

Mar Interior

w
100%

Sensibilització dels usuaris de la platja del Remolar i Cal Francès 
(Viladecans-Barcelona) a través de la seva implicació en la neteja 
d’un tram de litoral (2015).

Realizat per a la Fundación Biodiversidad.

Neteja  de la  plat ja  del 
Remolar  i  Cal  Francès

w
100%

Consolidació i promoció de l’etiqueta de consum 
responsable “Peix de Custòdia” a la comarca de 
Barcelona, en col·laboració amb els pescadors 
artesanals de la zona de custòdia del Maresme i amb 
Acciónatura (2014/2015).

Realizat per a la Generalitat de Catalunya.

Peix de Custòdia

100%

Estudi i seguiment de la població de cap d’olla gris associada 
a canyons submarins de la costa catalana (2014/2015).

Realizat per a la Fundación Biodiversidad.

Projecte Grampus

100%



100%

PROJECTES

100%

100%

100%

Coordinació, programació i difusió del Grup de Treball de Cus-
tòdia Marina de la “Xarxa de Custòdia del Territori” (2015).

Realitzat per a la XCT.

Xarxa de Custòdia del  Terr itor i

w
100%

Realització de tallers de formació per a pescadors de palangre 
i observadors pesquers a la costa del Pacífic de Costa Rica 
per reduir la mortalitat post-captura de tortugues marines 
capturades incidentalment (2015/2016).

Formació de pescadors

Realizat per la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF)  i el 
Gobierno de Costa Rica, , en col·laboració amb EcoPacífico+.

79%

Un viatge per descobrir la biodiversitat 
marina d’Europa a través dels esports 
aquàtics i les rutes litorals (2015/2016).

Realitzat per a la Comissió Europea a través d’un projecte “COSME – 
Diversifying the EU tourism offer and products”, en consorci amb altres 7 
entitats de 5 països.

Wildsea Europe

40%

Elaboració d’una marca de sostenibilitat mediambiental 
específica per a centres de busseig adaptada al Mediterrani 
espanyol (2015/2016).

Realizat per a la Fundación Biodiversidad.

Wildsea  Divers

16,5%

Projecte de sensibilització ambiental a tots els 
nivells de la societat per a canviar la percepció 
dels ciutadans europeus respecte la seva 
relació amb el mar, fomentant que prenguin 
accions per a la seva conservació (2015/2017).

Realizat per a la Comissió Europea a través d’un projecte  “Horizon 2020 
programa Ocean Literacy – Enganging with Society – Social Innovation”, 
en consorci amb 17 entitats de 9 països.

Sea Change

16,5%

Adaptació de la Directiva Marc sobre l’Estratègia 
Marina i difusió del seu contingut entre els 
alumnes dels centres educatius d’Espanya, a 
través d’una pàgina web amb dossiers educatius  
per alumnes i docents adaptats a diferents 
cursos (2015/2016).

Estrategias  Marinas

16,5%

Realizat per a la Fundación Biodiversidad.
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Estructura

Projectes

75%

25%

Fons 
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Barcelona

c/ Rabassa 49-51 loc. 1  08024 BarcelonaSUBMON ® - Serveis Ambientals Marins | +34 93 213 58 49 | info@submon.org | www.submon.org
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INGRESSOS 
217.215,53€
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On treballem?

Al 2015, SUBMON va explorar àrees marines protegides, canyons 
submarins, costes transatlàntiques i comunitats autònomes allunyades 

del mar per a promoure un canvi en la percepció de l’oceà i aconseguir un 
ús més sostenible dels recursos que aquest ens proveeix.

2 Jo també visc al Mediterrani 
Neteja de la platja del Remolar i Cal Francès
Peix de Custòdia
Projecte Grampus
Xarxa Custòdia del Territori

CATALUNYA 

ÀREES MARINES PROTEGIDES 
DEL MEDITERRANI
Illes Medes + Reserva Marina del Toro

1 Wildsea Divers

COSTA DEL PACÍFIC DE COSTA RICA3 Formación de pescadores

EUROPA5 Wildsea Europe (Catalunya, Causeway, Donegal, Istria, Liguria, Tarifa)
Sea Change (França, Irlanda, Regne Unit, Espanya, Portugal, 
Holanda,  Bèlgica, Finlàndia, Grècia)

ESPANYA4 Mar Interior (Extremadura, Castilla i Lleó, Castella-La 
Manxa, Madrid, Aragó) 5
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DESPESES
206.637€


