
ORGANITZA:

COL·LABORA EN LA BIOMARATÓ MARINA A BARCELONA:



QUÈ EXPLICAREM AVUI?

ANÈL·LIDES, SERVEIS AMBIENTALS MARINS

NATUSFERA

BIOMARATÓ

BIOMARATÓ MARINA PLATGES DE BARCELONA

#CityNatureChallenge2018 
#Biomarató2018 #BiomaratóMarina



Anèl·lides, serveis ambientals marins neix de la il·lusió per crear un projecte 
d’educació ambiental on el mar sigui el centre del coneixement i divulgació i la 

ciutat de Barcelona el seu context.

QUI SOM?

MISSIÓ I VISIÓ

ANÈL·LIDES, SERVEIS AMBIENTALS MARINS

• Missió - Treballem per promoure la conservació i l’ensenyança del medi marí a 
través del coneixement, la sensibilització, la divulgació, l’educació i el lleure.

• Visió - Volem ser una referència reconeguda en la transformació del nostre 
entorn, avançant cap a una societat respectuosa amb l’entorn marí, en la que 
totes les persones puguin gaudir d’aquest espai amb el màxim de 
coneixement.
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VALORS

QUÈ FEM?

ANÈL·LIDES, SERVEIS AMBIENTALS MARINS

• Educamar – Servei d’educació, transmetem els valors de l’entorn marí.
• Mar i lleure – Servei de lleure, difonem la cultura del mar de forma lúdica.
• Comunicamar – Servei de comunicació i divulgació ambiental.
• El mar assessora – Servei d’assessorament, oferim recursos per ajudar a

empreses i centres educatius.
• Aprèn del mar – Servei de formació, en temàtica marina especialitzada.

• Sostenibilitat

• Responsabilitat

• Transparència

• Innovació

• Inclusió i integració 

• Participació ciutadana

• Independència 

• Rigor professional
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info@anellides.com

@anellides

www.anellides.com

Andrea 657 80 05 31 
Elisabet 687 29 64 80

ANÈL·LIDES, SERVEIS AMBIENTALS MARINS

ON ENS POTS TROBAR?

#CityNatureChallenge2018 
#Biomarató2018 #BiomaratóMarina



QUÈ ÉS?

La Biomarató és una competició amistosa per aconseguir el nombre més elevat
d’observacions de biodiversitat en un espai i temps determinat.

BIOMARATÓ

QUAN VA COMENÇAR?

El 2016 es va realitzar la primera edició a Los Angeles i San Francisco. L’any passat 
es va dur a terme a tot Estats Units.

ON ES FA?
Aquest any es realitzarà a escala internacional.
Les ciutats espanyoles que hi participen són Madrid, Cadis, Sevilla i Barcelona.
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QUAN ES FA?

Del 27 al 30 d’abril, coincidint amb el dia de la Terra.

BIOMARATÓ

QUI L’ORGANITZA?

http://biomarato.creaf.cat/MÉS INFORMACIÓ
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http://biomarato.creaf.cat/


COM ES DURÀ A TERME?

BIOMARATÓ

OBSERVACIONS

INDIVIDUALS COL·LECTIVES
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QUÈ ÉS?

NATUSFERA

Natusfera serà la plataforma on es 
registraran totes les observacions. 

http://natusfera.gbif.es/

WEB:

#CityNatureChallenge2018 
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http://natusfera.gbif.es/


COM FUNCIONA?

NATUSFERA

Crea el teu compte
a Natusfera1

2Busca el nostre projecte
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COM FUNCIONA?

NATUSFERA

3Uneix-t’hi!

Ara ja pots penjar totes les teves observacions naturalistes!
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QUÈ ÉS?

BIOMARATÓ MARINA PLATGES DE BARCELONA

QUI COL·LABORA?

En el cas de l’àrea metropolitana de Barcelona, es realitzaran diverses sessions
d’observació de la biodiversitat marina, fent esnòrquel, submarinisme i/o apnea.



PER QUÈ LA FEM?

Poder compartir amb la resta 
d'usuaris les observacions de 

biodiversitat marina de les platges
de la capital, per tal de donar a conèixer

la seva riquesa i sensibilitzar sobre la 
necessitat de preservar la presència

d'una gran varietat d'espècies.

BIOMARATÓ MARINA PLATGES DE BARCELONA

Autoria fotografies Josep López Rodríguez.



COM FUNCIONARÀ?

ACCIONS DURANT ELS QUATRE DIES 
A LES 10 PLATGES DE BARCELONA.

EQUIP DE VOLUNTARIS PER FER 
ESNÒRQUEL, SUBMARINISME I/O 

APNEA.

OBSERVACIÓ I REGISTRE 
FOTOGRÀFIC DE LA BIODIVERSITAT 

MARINA.
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BIOMARATÓ MARINA PLATGES DE BARCELONA

DIFUSIÓ A                                .
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SESSIONS FORMATIVES

DATES 
SESSIONS: 
després de 

setmana santa

Posa’t en contacte amb nosaltres i fes-te voluntari

Vine a les nostres sessions formatives

Et donarem tota la informació sobre que farem dia a dia

+

T’explicarem com funciona Natusfera

BIOMARATÓ MARINA PLATGES DE BARCELONA
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BIOMARATÓ MARINA PLATGES DE BARCELONA

Barcelona, març del 2018.
El contingut d’aquest document està sota la llicència de Creative Commons

WEB

REGISTRE VOLUNTARIS

INFORMACIÓ

INSTAGRAM, TWITTER I FACEBOOK

www.anellides.com/event/biomarató-marina-2018/

info@anellides.com (Elisabet 687 29 64 80)

reserves@anellides.com
(Andrea 657 80 05 31)

@anellides

#CityNatureChallenge2018        #Biomarató2018       #BiomaratóMarina


