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INGRESSOS 
248.884,97€ 

DESPESES 
248.809,13€ 

Formació i comunicació 

programes d’educació ambiental 

Estudis ambientals 

hàbitats, espècies i medi físic 

– projectes finalitzats,  duts a terme i iniciats en el 2016 –  

• Estrategias Marinas 
Adaptació  de la normativa europea, divulgació i 
creació continguts educatius 

• Mar Interior.CAT 
Ruta de conferències per acostar el mar a alumnes 
de zones rurals catalanes 

• Wild Sea EUROPE 
Plataforma per a crear ruta de descoberta 
biodiversitat marina a Europa 

• Mar Interior fase II 
Accions de divulgació sobre la rellevància medi marí 
a escoles rurals de províncies espanyoles d’interior 

• Un Mar Sin Desperdicio 
Programa de conscienciació escolar sobre deixalles 
marines i promoure apadrinaments de platja 

• SEA CHANGE 
Canviar la percepció dels ciutadans europeus 
respecte la seva relació amb el mar 

• Formació Pescadors 
Tallers per a pescadors de palangre de Costa Rica i 
Perú per reduir la mortalitat Tortugues Marines 

• Wild Sea Divers  
Creació d’una Marca de sostenibilitat ambiental 
específica per a promoure la immersió respectuosa 

• #PeixDeCustòdia 
Consolidació etiqueta consum responsable en 
col·laboració amb pescadors artesanals 

 

• Malaltia de la descompressió en 

Tortugues Marines 
Estudi d’evolució de l’embòlia gasosa en 
animals capturats en art d’arrossegament 

• Fons Marins de Viladecans 
Cartografiat amb sonar d'imatge lateral del 
litoral marí per avaluar la presència de 
fanerògames 

• Dofins de Tramuntana 
Estudi de la població de dofí mular a Cap de 
Creus implementant  estratègies de 
custòdia marina 
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Informades 125 peixateries de 26 

mercats dels 10 districtes de la ciutat 
de Barcelona 
  

90 operadors de turisme i  115 
experiències al projecte de turisme 
sostenible marí www.wildsea.eu 

400k pagines visitades 

 
3140 entrades cercant informació a 
la web del projecte 
www.estrategiasmarinas.info 

 
11 centres d’immersió de Mallorca i de 
l'Estartit avaluats sota criteris d’immersió 
respectuosa 
 
Estudi del fons marí de Viladecans 

240 Ha estudiades en 17km de 
transsectes 

2016 
Hem treballat  per 

la conservació de la 

biodiversitat marina 

promovent un canvi  

en la relació de la 

societat amb el mar 


