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QUI SOM?

Anèl·lides Serveis Ambientals Marins,  és una organització que treballa per a promoure 

la conservació del medi marí a través de l’educació i la divulgació. Oferim tallers per a 

centres educatius, equipaments i particulars. Divulguem a través de campanyes de 

comunicació ambiental arribant a totes les persones i institucions. Ens ocupem del temps lli-

ure, realitzant activitats familiars, per a joves i nens ensenyant la mar de manera lúdica. Formem 

i assessorem oferint eines i recursos de temàtica marina especialitzada. Ens ocupem del 

turisme sostenible acostant-lo a activitats responsables amb l’entorn marí. Realitzem estudis del 

litoral i recerca, per a conèixer-lo més a fons, prioritzant estudis de ciència ciutadana. Comptem 

amb un equip de professionals amb àmplia experiència en biologia, medi ambient i turisme.

Oceanogami és una consultoria internacional i empresa social especialitzada en la 

sostenibilitat dels  oceans. Actuem com a enllaç entre empreses, organitzacions

governamentals i no governamentals, centres de recerca i altres institucions que tenen 

relació amb el medi marí. Oferim serveis de consultoria, de desenvolupament de capacitats i 

conscienciem sobre la conservació marina. Adoptem una visió multidisciplinària on les 

necessitats culturals, socials i econòmiques s’integren amb els objectius ambientals per a crear solucions 

veritablement sostenibles. També creiem en la importància de l’educació i la divulgació i en el 

desenvolupament d’habilitats entre les persones actores que participen a qualsevol nivell en la gestió del 

medi marí. Els nostres valors fonamentals són la sostenibilitat, l’educació, la comunitat i la col·laboració.
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L’objectiu general del projecte és avançar en la conscienciació de la 

problemàtica dels plàstics, responsabilitat ambiental marina i donar a 

conèixer la biodiversitat marina de Barcelona en el sector corporatiu, així com 

ajudar a trobar solucions adequades per millorar la responsabilitat de les 

empreses i el seu personal. Així és com Barcelona pot arribar a ser un punt de 

referència per tenir empreses responsables en el medi ambient marí. Per això, 

oferim activitats per desenvolupar la responsabilitat ambiental marina de la 

teva empresa, així com augmentar la cohesió d’equip (team building) fent una 

tasca de responsabilitat ambiental com la recollida de plàstics al mar i a la platja.

OBJECTIU
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- Activitat RSC mar-snorkel. 

- Activitat RSC mar-platja. 

- Formació i conferència sobre els impactes del plàstic en el 

medi ambient marí i sostenibilitat a l’oficina. 

- Obsequi per a l’empresa amb material reciclat. Informe 

tècnic de l’activitat.

RSC-Mar pro

- Coneixement de la biodiversitat marina de Barcelona. 

- Activitat de recollida de plàstics al mar fent snorkel. 

- Obsequi per a l’empresa amb material reciclat. 

- Informe tècnic de l’activitat.

RSC-Mar Snorkel

- Sensibilització sobre la problemàtica dels plàstics a la 

platja utilitzant protocols de ciència ciutadana.

- Obsequi per a l’empresa amb material reciclat.

- Informe tècnic de l’activitat

RSC-Mar Platja

SERVEIS
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- Taller de reciclatge per un o una artista local per 

fomentar l’economia circular i local. 

- Taller amb escoles.

Tallers de reciclatge artístic

- Passeig pel Port de Barcelona on, a través 

d’una amena explicació, es descobriran les 

curiositats, la història i l’actualitat d’aquest. 

- Passeig per l’emblemàtic barri de Poblenou, on  es 

descobriran la seva història i les seves curiositats, 

així com la relació d’aquest barri amb el mar.

Passejades sostenibles

Oferim xerrades sobre la dinàmica dels ecosistemes 

marins i temes relacionats amb la conservació marina.

Xerrades formatives



6



7

Construeix la teva responsabilitat per 

l’oceà. Reserva ara!

RSC-mar

Patricia Martí Puig
Fundadora i gerent

Tel. +34 606 64 23 18
info@oceanogami.com

Andrea Comaposada
Fundadora i gerent

Tel. +34 657 80 05 31
info@anellides.com




