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1952 milles nàutiques navegades
351 dofins mulars observats
41 cries identificades
15 vaixells de pesca col·laborant
amb el projecte

1831 morts de fondeig supervisats
a Baix i Alt Empordà

1864 correus rebuts en el procés

participatiu per a l'Estratègia
de Capacitació Xarxa 2000
Marina

337 barreres identificades per

gestió de Xarxa 2000 Marina

9 tallers fets a les 5

demarcacions marines

Hem desenvolupat projectes nacionals i internacionals
a Barcelona, Cap de Creus, Galicia, Lisboa, l'Algarve,
Marsella, Venècia, l'estret de Messina, el mar Adriàtic
a Croàcia, el mar Jònic a Grècia, Cornwall, Donegal,
Kiel i Gothenburg.

AMB EL SUPORT DE...
European Union's COSME Programme
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
European Union’s Horizon 2020 Research and
Innovation Programme
ERASMUS+
WWF
ACCOBAMS
Fundación Biodiversidad
CSIC
Generalitat de Catalunya
Universitat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Cadaqués
Grup d'Acció Local Pesquera– GALP

DADES ECONÒMIQUES
INGRESSOS

Fons públics
24%

Fons propis

Fons privats

50%

4%

Fons europeus
22%

DESPESES

Estructura
32%
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Projectes
68%
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PROJECTES
INICIATS

FINALITZATS

WAOH “The Wildsea Atlantic Ocean Heritage
Route: A Dive Into Adventure”: un viatge per
descobrir la biodiversitat marina de la costa
europea de l’Atlàntic, a través d’esports nàutics i
rutes de costa.

SeaChange: projecte de sensibilització ambiental a
tots els nivells de la societat per a canviar la
percepció dels ciutadans europeus en la seva relació
amb el mar, de manera que ells mateixos prenguin
accions cap a la seva conservació.

Projecte FLEXSEAL: consultoria veterinària per
a la sedació i manipulació de l’ós marí antàrtic a la
Illa Decepció (Antàrtida) i la col·locació de
transmissors de satèl·lit i presa de mostres de
sang i vibrisses.

Estratègia Xarxa Natura 2000 marina: Elaboració
d’una estratègia de capacitació per a gestors i
principals usuaris d’espais marins protegits de la
Xarxa Natura 2000.
Es troba dins el projecte LIFE IP-PAF INTEMARES.

Organització del primer World Marine Mammal
Conference a Barcelona: projecte finançat per la
Fundación Biodiversidad.

Economia verda: promoure els projectes de custòdia
de l’entitat mitjançant visites guiades a l’espai amb
valor afegit.

EN CURS
Projecte “Peix de Custodia”: consolidació i
promoció d’una etiqueta de consum responsable
a la comarca de Barcelona, en col·laboració amb
els pescadors artesanals de la zona de custòdia
del Maresme i les pescateries de la ciutat, junt
amb l’Ajuntament de Barcelona.
SOPHIE: projecte d’estudi de la situació
actual i proposta d’un pla d’acció per a la Unió
Europea en relació amb la investigació sobre salut
humana i els oceans (Oceans and Human Health).
Dofins de Tramuntana: pescant de forma
sostenible al canyó de Creus – revalorització dels
recursos marins en les zones de distribució de la
població de dofins mulars del cap de Creus.
Geofísica marina a Espanya i Portugal. FRAME
OBS i FRAMEE: mitigació de l’impacte ambiental i
observació de mamífers marins.
TursioMed: entitats d’estudi del dofí mular a la
mediterrània posen en comú les seves bases de
dades de fotoidentificació i albirament d’aquesta
espècie.

Diagnosis Camps de Fondeig sobre Posidònia:
estudi de l’afectació dels morts de fondeig sobre
l’hàbitat protegit de Posidònia i alternatives a de
restauració.
Diagnosi actual i planificació futura de les
instal·lacions temporals que interaccionen amb
hàbitats d’interès pesquer a Catalunya.
Pilona de Malgrat: diagnosi i inventari del patrimoni
natural submergit de la Pilona de Malgrat de Mar.
ACCOBAMS Survey Iniciative (ASI): realització dels
censos aeris a l’Adriàtic i el Jònic en els programes
globals d’ACCOBAMS de censos de cetacis i altres
grans vertebrats marins, realitzats a tota la
Mediterrània.
Marine ECOMED: xarxa d’educació i comunicació al
Mediterrani.
VIRTUE-s: (VIRTual University Education) Projecte
escolar que facilita recursos i eines interactives i
digitals per explorar la biodiversitat subaquàtica.
Projecte europeu finançat pel programa ERASMUS+
(2017-2020).

2

Carrer d'Ortigosa,14
08003 · Barcelona
info@submon.org
www.submon.org

