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1500 milles nàutiques navegades
71 albiraments de cetacis
8.5 tones de brossa de mida grossa
extreta de praderies de
posidònia del litoral mediterrani
ibèric

més de 1.560 minuts de
reunions no presencials

AMB EL SUPORT DE...
Society of Marine Mamalogy
Shark Foundation
European Commission
ERASMUS+
Fondazione Acquario di Genova
Barcelona Regional Area
Fundación Biodiversidad
Red Eléctrica de España
Junta de Andalucía
ECOEMBES
Inxenia Desarrollos Tecnológicos
LUSH
Port Balís
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural
Parc Natural de Cap de Creus
Federació Territorial de Confraries de Pescadors de
Girona
Ajuntament Port de la Selva
Ajuntament de Roses
Ajuntament Palafrugell
Ajuntament de Tossa de Mar
Ajuntament de Cambrils
Department of Commerce/NOAA
Grup d'Acció Local Pesquera– GALP

DADES ECONÒMIQUES
INGRESSOS
360.945,68€

Fons europeus
14%

Fons privats
5%

Fons propis

Fons públics
57%

24%

DESPESES
404.361,43€

Estructura
27%
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Projectes
73%
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PROJECTES
INICIATS
Tramuntana Marine Life: programa propi al voltant de
l’acord de Custòdia marina per a la zona marina de l’Espai
xarxa Natura 2000 ES5120014 – L’Albera. El Departament
d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural (DACC) de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Llançà. (20212023)
UN MAR SIN BASURALEZA: Nova campanya de retirada de
residus de grans dimensions que estiguin impactant a
fanerógames marines de la costa catalana. Finançat per
Ecoembes i SEO/BirdLife a través del Proyecto LIBERA.
(2021)
Intermed: un projecte dirigit a l’avaluació de la
conservació de l’estat dels dofins molars i altres cetacis de
la conca del Mediterrani. Fondazione Acquario di Genova
(2019-2021)

EN CURS
Projecte EDUCAMARES: divulgar, entre l’alumnat de
l’educació secundària i batxillerat, els espais Natura 2000,
donant-los a conèixer i posant en valor la seva importància
com a eina per aconseguir conservar la biodiversitat
marina, amb el suport de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. (2019-2021)
Activitats Educatives Centre Estudis del Mar – CEM:
Activitats d’educació Ambiental relacionades amb la neteja
de platges i escombraries marines, adreçades a escoles i
diferents grups de públic general. Finançat per l’Àrea
Regional de Barcelona. (2019-2021)
Marine ECOMED: un projecte emmarcat en la millora de la
recerca i la cooperació a la regió mediterrània en l’àmbit
de la gestió sostenible de zones marines costaneres
mitjançant estratègies innovadores de
comunicació i
educació. Projecte de la Unió Europea per ERASMUS+.
(2018-2021)

FINALITZATS
Jornada tècnica sobre projectes submarins de Red
Eléctrica: efectes del soroll antropogènic sobre la
biodiversitat marina. Red Eléctrica de España. (2020)
Acció informativa a les confraries de pescadors de la
província de Girona: en el marc del projecte Pesca Neta.
Per encàrrec de la Federació Territorial de Confraries de
Pescadors de Girona. (2020)
Gestió de la xarxa Posimed-Andalucía de seguiment
Posidonia Oceànica: Junta de Andalucía. (2020)
Tallers educatius per a donar a conèixer la problemàtica
de les escombraries marines, i dels microplàstics en
particular: LUSH (2020)
UN MAR SIN BASURALEZA: Assistència Tècnica per a les
feines de restauració de les praderies de posidònia per la
presència de residus de grans dimensions al litoral
espanyol. Ecoembes i SEO/BirdLife, Proyecto Libera. (20192020)

Projecte AHAB: Cetacis de Busseig Profund i altres
espècies del sector del nord del Corredor de Migración de
Cetáceos del Mediterráneo. Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. (2020)
World Marine Mammal Conference – Science and
Conservation: Coorganització del WMMC19, a Barcelona
durant el desembre del 2019, 2700 assistents de 95 països.
Co-organitzat per Society of Marine i European cetacean
Society (2018-2020).
HEXMED Project: Estudi de l’estat del oeix xovato
(Hexanchus griseus) a 11 comunitats de pescadors i països
mediterranis diferents. Estudi fundat per Shark
Foundation, Suïssa (2019-2020).
Seas, Oceans and Public Health in Europe - SOPHIE:
Estudi de la situació actual i desenvolupament d’un pla
d’acció per a l’UE en matèria de recerca de la salut dels
oceans i dels humans. Finalitzat per la Comissió Europea
mitjançant un projecte per “Horizon 2020”, en
col·laboració amb 7 entitats de 5 països diferents. (20172020)
VIRTUE-s: Eines i recursos interactius virtuals en matèria
d’Educació Universal del Mar. Projecte de l’UE fundat per
ERASMUS+ (2017-2020).
Dofins de Tramuntana: Campanya centrada en la feina
col·laborativa amb els pescadors i les peixateries per
fomentar la pesca sostenible a l’àrea. El projecte es realitza
amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinançat
pel FEMP. (2018-2020)
Caracterització del fons marí – Port Balís: Assistència
tècnica per als treballs d’anàlisi visual i caracterització del
fons marí de cadascuna de les alternatives de creixement
fora de l’àmbit definit al POUM de Port Balís (Barcelona).
(2020)
Assistència i diverses actuacions en la retirada de residus
i sistemes de fondeig i en la compatibilitat de les
Estrategias Marinas amb les activitats d’impacte a les
praderies de fanerògames marines: Ajuntament Port de la
Selva, Ajuntament de Roses, Ajuntament Palafrugell,
Ajuntament Tossa de Mar, Ajuntament de Cambrils. (2020)
Pescant amb dofins: Turisme pesquer i formació pesquera
al Cap de Creus com a eina de conservació dels
ecosistemes marins en el marc del projecte “Dofins de
Tramuntana”. Ajut del GALP-FEMP convocatòria de 2020,
en la temàtica de Sostenibilitat: Conservació i millora dels
recursos pesquers i ecosistemes marins. (2020)
Jornada sobre la mitigació de captura incidental d’aus,
cetacis i tortugues per als pescadors de palangre de
superfície i profunditat a Galícia. Inxenia Desarrollos
Tecnológicos (2020)
Accions de formació i divulgació per millorar la
conservació dels cetacis al Cap de Creus. Parc Natural de
Cap de Creus . (2020)
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