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L'ASSOCIACIÓ
CATALANA DE DONES

DE LA MAR



L'associació - Constituïda el desembre de 2018

- Impulsada pels Grups d'Acció Local

Pesquer (GALP Mar de l'Ebre i GALP Costa

Brava) amb el suport del Departament

d’Agricultura i Pesca i el Fons Europeu

Marítim i Pesquer (FEMP), i la Federació

Nacional Catalana de Confraries de

Pescadors.

- Projecte d'intercooperació

https://donesdelamar.cat
 



Apoderament i visualització del paper de la dona a la mar.

Promoure la incorporació de les dones al sector pesquer i aqüícola.

Fomentar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones a tots els

àmbits i sectors relacionats amb la mar.

Impulsar el reconeixement i la igualtat de tracte de les dones en tots

els sectors relacionats amb la mar

Associació de dones representatives del sector primari, pesquer i aqüícola i

de tota la cadena de valor de l'economia blava.

Objectius



 

2022, UN CANVI DE RUMB

60 SÒCIES



L'economia blava a les Terres de l'Ebre

Realitat i perspectives de futur



Els mars i oceans representen

prop del 70 % de la

superfície de la Terra



Què és l'economia blava?

És l'ús sostenible dels recursos dels mars i els oceans com a motors de
l’economia pel seu gran potencial per a la innovació i el creixement,
sempre mantenint la salut dels ecosistemes marins.

the overall contribution of the oceans to economies 
the need to address the environmental and ecological sustainability of
the oceans
the ocean economy as a growth opportunity for both developed and
developing countries 

Segons el Center for the Blue Economy té 3 significats relacionats entre
ells però diferents:



7 grans sectors segons la
Comissió Europea

Recursos marins vius

Recursos marins no vius Turisme costaner

Construcció i reparació

naval

Activitats portuàries

Energia marina

renovable

Transport marítim



Escola Nàuticopesquera de

Catalunya a l'Ametlla de Mar
Institut d'Estudis Professionals

Aqüícoles i Ambientals de

Catalunya, a la Ràpita

IRTA centre de recerca, a la

Ràpita

LA REALITAT EBRENCA

6 confraries pescadors Biodiversitat marina i costaneraEmpreses punteres



AQUEST 2022 LES TERRES DE L 'EBRE LIDEREN

L'ECONOMIA BLAVA A CATALUNYA,  MENTRE QUE EL
2021 REPRESENTÀVEM UN 30% DE TOT EL PAÍS,



Oportunitats a Terres de l'Ebre

Pesca sostenible. Ex: Projecte Calasèpia a l'Ametlla de Mar

Comercialització productes de mar amb marca pròpia

Centre d'experimentació gastronòmic - aula de cuina

Cultiu d'algues o plantes com salicòrnia al Delta de l'Ebre

Cultiu de microalgues,meduses o eriçons

Creació AMPs

Digitalització de l'economia blava (robòtica submarina)

Recerca en l'entorn marí: deixalles marines, la badia dels

Alfacs com un centre de proves pilot...

Formació especialitzada per a professionals dels sectors de

l'economia blava



Oportunitats a Terres de l'Ebre

Centres d'interpretació del mar

Educació ambiental marina (Les Setmanes Blaves)

Ecoturisme marítim desestacionalitzat i innovador

Esports nàutics 

Transport de turistes del GR92 costaner

Construcció i reparació naval

Emprenedoria blava. Ex: Blue Economy Center, a càrrec

de l’Ajuntament de la Ràpita



No oblidem!

Tot això passa per mantenir i

potenciar la sostenibilitat i

conservació dels nostres mars i

oceans!



Moltes gràcies!
 

 

info@donesdelamar.cat

https://donesdelamar.cat

https://www.instagram.com/donesdelamar/

https://www.facebook.com/Donesdelamar/

https://twitter.com/donesdelamar

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdonesdelamar%2F&data=05%7C01%7Cangela.seira%40gencat.cat%7Cfbc6494264794558ce7d08da840c3bbe%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637967485318157136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lznOue%2FAy3sk82dm0gfqkOj%2Bc%2FoA%2BxYrlK9Jzetl9oo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDonesdelamar%2F&data=05%7C01%7Cangela.seira%40gencat.cat%7Cfbc6494264794558ce7d08da840c3bbe%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637967485318313338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ay536jHd%2B7NdgY4fCg2yWXOHhOoQgQKFJ0B6RG%2FW%2FPU%3D&reserved=0
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