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ESTUDIS HÀBITAT I ESPECIES MEDICINA DE LA CONSERVACIÓ
EDUCACIÓ AMBIENTAL

FORMACIÓ





XARXA NATURA 2000
- ZECs
- LICs

“Directiva hàbitat" 
(92/43/EEC)

Pla de Gestió

Perqué custòdia marina?

MARC DE TREBALL



Extensió  = 3200km2

Situat a la costa central de 
Catalunya, dos hàbitats 
diferenciats

1- bancs de sorra, praderies de 
posidònia 

2 – 4 canyons submarins 

ÀREA DE CUSTÒDIA MARINA

www.canyonsdelmaresme .cat

Barcelona
1

2



4 de les 8 espècies de 
cetacis més comuns del 

mediterrani

Cap d’olla gris

Dofí llistatDofí mular

Rorcual comú

VALORS NATURALS



PARTICIPACIÓ SOCIAL (2009-2014)
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•74 patrons voluntaris
•Bones pràctiques de navegació i aproximació a cetacis  (Real 
Decreto 1727/2007)
•Enviament de dades de navegació i formularis d’albirament
•40 xerrades amb 400 assistents

RESULTATS (2009-2014)

Xarxa de colaboradors



Mapa esforç resultats (2009-2014)

�1200  Milles nàutiques

�85 Albiraments

Mapa albiraments (2009-2014)

�2 acords signats
�2 acords en desenvolupament

RESULTATS (2009-2014)



Ciència ciutadana

RESULTATS (2009-2014)



� Recolecció de mostres (continguts estomacals, isòtops.)
- Interacció pesquera (autòpsia)
- Canvis en hàbits d’alimentació (?)

Servei de diagnosi Patològic de Veterinaria

�Catàleg de fotoidentificació
Dofí mular: (40 individus identificats)
Cap d’olla gris ( 20 individus identificats)

RESULTATS (2009-2014)

Sector científic



#ProyectoGrampus

�Estimar abúndancia

�Determinar estacionalitat

�Estat població 

RESULTATS



RESULTATS

Estrategia Marina Europea (Directiva 2008/56/CE) 

�Llei 41/2010 de 29 de desembre de protecció del
medi marí
�Mantenir la biodiversitat– Bioindicadors
�Demarcació Levantino-balear

Cap d’olla gris:
-Unitat de gestió
- Pla de gestió
-Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades  



Educació i Sensibilització

RESULTATS

https://www.facebook.com/Custodia.Marina/timeline
www.canyonsdelmaresme.cat
#custodiamarina
#canyonsdelmaresme



Sector pesquer-#PeixDeCustodia

� INVOLUCRAR SECTOR PESQUER- Acord de custòdia- en 
desenvolupament.  

� PROMOURE EL CONSUM RESPOSABLE- Cistella #PeixDeCustòdia (150 
families; més de 1.500 kg peix ) 

� PROMOCIÓ D’’’’ACTIVITATS ECONÒMIQUES A L’’’’ÀREA COMPATIBLES 
AMB EL BON ÚS DELS RECURSOS

RESULTATS



RESULTATS

Ecoturisme



CONCLUSIONS

�La custòdia marina ha estat identificada com una bona eina de conservació que
permet a la societat civil involucrar-se en l'estudi i conservació del recursos marins

�L'àrea de "Canyons del Maresme" ha estat identificada com una àrea important per
a les poblacions locals de cetacis, i dóna suport fermament la proposta de declaració
de la zona com ZEPIM (Zona Especialment Protegida d'Importància per al
Mediterrani).

� Les dades obtingudes sobre la presència de cetacis i la participació activa dels
usuaris permetran crear un marc sociopolític per promoure la conservació d'aquesta
àrea marina.



SUBMON – conservació, estudi i divulgació del medi marí

c/ Rabassa, 49-51  08024 Barcelona – Telèfon: 932135849

maresme@submon.org - www.submon.org

@submon www.facebook.com/submon
#custodiamarina                  www.facebook.com/Custodia.Marina


