ACTIVITATS
EL NOSTRE PROPOSIT

AREES D’INTERÈS

“Sensibilitzar a les generacions actuals sobre la importància de
preservar el món marí perquè les posteriors puguin gaudir-ne”

Col·laborar amb els centres d’investigacions i estudiosos que tenen
com objectiu fomentar la protecció i l’ús sostenible dels
ecosistemes marins beneficiant-se de les noves tecnologies que ens
permeten observar els nostres mars des de l’aire, des de la
superfície i fins i tot des del propi fons.

Qualsevol projecte que se’ns presenti haurà d’estar enquadrat
amb una de les àrees d’interès amb les que treballem i que sempre
estan relacionades:
•
Amb el coneixement, respecte i protecció del medi marí.
•
Amb la investigació, documentació, preservació i
divulgació del mateix.
Considerem els projectes de superfície i en especial els relacionats
amb els fons marins de fondària als quals podem accedir gràcies a
la tecnologia ROV de que disposem.
Concretament algunes de les línees d’actuació que ja hem
intervingut i que ens plantegem en un futur són:

Biologia marina

Patrimoni cultural subaquàtic

LA NOSTRA ACTIVITAT

•
•
•
•
•
•

•
Localització i documentació dels coralls profunds i dels
ecosistemes del seu entorn. ( Madrèpora anulata , Corallum
rubrum etc.)
Preservació d’espècies marines animals i vegetals
amenaçades.
Localització, cens i seguiments de cetacis des de la mar i des
de l’aire.
Investigació i documentació de “especies invasores”.
Anàlisis de les causes de l’augment de poblacions de
zooplàncton gelatinós ( meduses).
Ecosistemes marins de l’entorn dels pecis i estudis per
promoure la protecció de les comunitats amenaçats.

•

Desenvolupament de projectes d’arqueologia subaquàtiques
de profunditat sota els criteris i col·laboracions dels centres
d’investigació legalment autoritzats.
Confecció de cens i estudi de la cartografia dels jaciments
arqueològics subaquàtics.

Histories de la mar
•

Documentar experiències viscudes per pescadors, mariners i
en general de persones relacionades amb la mar per
promoure la seva difusió i ajudar a completar l’enriquiment
del nostre patrimoni marí.

Farmacologia marina
•

Col·laborar
amb
els
centres
d’investigacions
farmacològiques de flora i fauna marina per aconseguir nous
fàrmacs més eficients.

Campanyes de sensibilització i divulgació dirigides:
•
•
•
•
•

Al públic en general.
A les flotes de pesca.
A les embarcacions d’esbarjo.
Als centres de busseig.
I a tots els estudiants d’ensenyança bàsica i universitària.

“Ajudem a conèixer, preservar i
divulgar el mar, les seves
profunditats, els seus ecosistemes i el
seu patrimoni arqueològic mitjançant
tecnologies d’última generació.”
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