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Benvinguda
Estimats i estimades Oceanogamies,
Benvinguts/des al nostre segon Informe Anual.
Com sempre, us agraïm per seguir la filosofia d'Oceanogami: "Ajudar-nos a
construir una Societat Blava". Què volem dir amb una Societat Blava? És una visió
de la societat on les persones es beneficien de l'oceà alhora que conserven els
seus recursos. Per al nostre equip és possible viure en una societat responsable
amb els oceans, ja que la salut de l'oceà és essencial per al benestar de la
societat i dels ecosistemes.
En aquest informe mostrem els petits passos que hem fet per complir els
Objectius de Desenvolupament Sostenible i com hem ajudat a construir la
responsabilitat del nostre oceà a través de la quàdruple hèlix:
universitat/investigació, empreses, govern i societat. És important connectar
aquests sectors per emprendre accions que siguin realment eficaces i realistes.
Aquest informe està especialment dedicat a les persones i a l'equip que ens han
donat suport des del principi fins al present en aquesta missió. Com les peces
d'un tauler d'escacs, les persones de l'equip tenen diferents valors que es
complementen entre si i només treballant en equip es poden assolir els objectius.
El nostre equip és el cor d'Oceanogami i sense la seva passió i treball en equip,
Oceanogami no podria fer front als reptes. Les persones que ens segueixen ens
donen la motivació per continuar defensant l'Oceà.

Ajuda'ns a construir una societat blava!

Patricia Martí Puig
CEO i Fundadora Oceanogami
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¿Qui som?
神

La paraula castellana "Oceano" significa Oceà, i "Gami" (japonès:
, [kaꜜmi])
representa els elements de l'entorn i les forces de la natura. Per a nosaltres,
"Oceanogami" vol dir treballar junts per connectar les persones amb l'oceà. Tenint
en compte el significat de la paraula "Oceanogami", el nostre objectiu és adoptar
una visió multidisciplinària en què les necessitats culturals, socials i econòmiques
s'integrin amb els objectius mediambientals per crear solucions sostenibles.

Oceanogami és una consultora internacional i empresa social especialitzada en la
sostenibilitat de l'oceà. Actuem com a nexe d'unió entre diferents sectors per a la
corresponsabilitat mediambiental marina. També promovem l'educació i el
desenvolupament de les habilitats necessàries per a la conservació marina,
contribuint així a la formació de futurs líders i ambaixadors del nostre oceà.
Desenvolupem programes centrats en la formació d'habilitats per a la conservació
marina, tant presencials com virtuals, per al públic en general, els sectors
empresarials, les persones amb risc d'exclusió social i la comunitat científica. La
nostra tasca principal és posar en contacte empreses i entitats que vulguin millorar
la seva responsabilitat oceànica, els seus coneixements i les seves habilitats per a
la conservació de l'oceà.
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Els nostres objectius
Sostenibilitat empresarial per a l'ODS 14

Les Nacions Unides han proclamat un Decenni de les Ciències Oceàniques per al
Desenvolupament Sostenible (2021-2030)
L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible, la vida sota l'aigua (ODS 14) pretén
protegir els ecosistemes marins i costaners reduint la contaminació marina i
l'acidificació dels oceans. Actualment només el 6,1% de les zones marines estan
protegides, i només 7 països han complert l'objectiu de protegir el 10% (Font: Atles
d'AMP). El 2014, el Congrés Mundial de Parcs va augmentar la seva recomanació
que el 30% de l'oceà estigui altament protegit per al 2030 (Objectiu 30x30).
Oceanogami dona suport a l'objectiu 30x30 i volem contribuir a la gestió eficient de
les àrees marines.
L'ODS 14 és actualment l'objectiu més oblidat per les empreses, cosa que significa
la quantitat de progrés que queda per fer per connectar el sector privat amb la
conservació dels oceans.
A Oceanogami ens centrem a ajudar les empreses a complir l'Objectiu de
Desenvolupament Sostenible 14 i les metes relacionades, veient com l'ODS 14 és
clau per assolir els 17 ODS de l'Agenda 2030.
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Els nostres objectius
Sostenibilitat empresarial per a l'ODS 14
Les empreses, en col·laboració amb la societat, són els principals actors necessaris
per aconseguir un medi ambient marí saludable. Algunes de les contribucions que
es poden fer són:
Reducció de les emissions de carboni i de la contaminació en general
Impacte positiu als països insulars en desenvolupament
Promoció de pràctiques pesqueres sostenibles i de la pesca artesanal
Inversió en projectes de conservació marina
En el context de la crisi sanitària i econòmica del 2021, a conseqüència de les
conseqüències de la COVID-19, és encara més vital que les empreses donin
prioritat al seu propi compromís amb la sostenibilitat i prenguin mesures per al
canvi climàtic, garantint així la seva resiliència i estabilitat alhora.
Per exemple, el compromís del 63% de les pimes espanyoles al Pacte Mundial és
reduir les seves emissions de CO2 dins de la seva estratègia empresarial. A més,
Espanya acaba d'aprovar una llei que busca promoure una economia circular i baixa
en carboni, cosa que va sobrevenir després que la Comissió Europea donés el
vistiplau el 2019 a una directiva per retirar del mercat els productes de plàstic d'un
sol ús.
OBJETIUS
Que les organitzacions
facin accions per a
complir l'ODS 14

ACCIONS
Treballar amb
empreses i altres
organitzacions per
assolir els ODS, en
particular l'ODS 14

Garantir una gestió
del medi marí eficient

Treballar amb els
actors per a la gestió
del territori, amb
enfocament en
al mediterrani

Connectar el sector
de la investigació
amb la ciutadania

Treballar amb la
ciutadania per a
sensibilitzar i prendre
accions, enfocant
els residus marins

PROJECTES

Responsabilitat
Oceànica

Gestió del medi marí

Projectes de
ciència ciutadana

INDICADORS

Organitzacions
sensibilitzades
Persones
sensibilitzades
AMPs o futuras
àrees de gestió
marina
Formacions a AMPs
Persones
involucrades
Campanyes
organitzades
Dades recollides
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Els nostres objectius
El Green Deal Europeo i el New Ocean Deal

El canvi climàtic és una de les amenaces més perilloses del nostre temps. És una
oportunitat per a construir un nou model econòmic. L'European Green Deal pretén
transformar la Unió Europea a la primera zona climàticament neutra del món, amb
una economia moderna i sostenible, mantenint tres importants objectius:
Deixar de produir emissions de CO2 per al 2050
El creixement econòmic no ha de produir més residus
Ningú es quedarà enrere
Amb aquest marc europeu al cap, a Oceanogami volem donar suport als diferents
sectors, inclòs el privat, perquè compleixin aquests objectius.
També donem suport al Global Blue New Deal, que inclou els objectius següents:
Zero emissions de carboni
Restaurar la biodiversitat marina
Promoció de solucions vegetals
Productes marins per a una alimentació sostenible
Inclusió dels joves i les comunitats locals a la gestió dels recursos oceànics
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Els nostres objectius
Amb un impacte mesurable i
professionals de l'economia
blava, ajudem les empreses en
la construcció de la seva
responsabilitat ambiental
marina

Oceanogami es dedica a posar en
contacte empreses i altres
organitzacions que volen millorar
la seva responsabilitat amb l'oceà,
i
fer
créixer
els
seus
coneixements i habilitats. Oferim
serveis
de
consultoria,
organitzem
campanyes
de
sensibilització, tallers i activitats
d'educació ambiental marina.
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Projectes
Amb els nostres projectes hem contribuït als oceans:
Anys

2019-2020

2020-2021

Total

Organitzacions afectades

15

10

25

Projectes realitzats

24

13

37

Zones marines
gestionades

2

14

16

Països sensibilitzats

2

27

29

Persones sensibilitzades

5603

23217

28820

8

Projectes
Responsabilitat corporativa oceànica
Un dels nostres focus datenció és la conscienciació sobre les deixalles marines
i la contaminació per plàstics, el foment de la responsabilitat mediambiental
marina i la biodiversitat marina, així com l'ajuda per trobar solucions adequades
per a les empreses responsables, inclòs el sector turístic. Oferim tallers i
formació a través d'esdeveniments presencials i seminaris virtuals sobre
diversos temes:
ODS i com aplicar l'ODS 14 a la vostra empresa
Impactes ambientals marins i solucions per a l'empresa
Deixalles marines i solucions
Ciència ciutadana marina: com podem contribuir a la ciència i a l'investigació
oceànica
Canvi climàtic y carboni blau
Economia blava i el nou acord blau
Àrees marines protegides y societat blava
A més, organitzem activitats de team building, amb esdeveniments passats
que inclouen SUP Ioga, Eco Snorkel, Zero Waste, Ocean SUP Clean Up, tallers de
reciclatge i passeges sostenibles, proporcionant als empleats la millora de les
seves habilitats col·lectives d'equip i la consciència ambiental.
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Projectes
Responsabilitat corporativa oceànica
Spontex Ibérica S.A.U
Campanya de Responsabilitat Corporativa Oceànica:
L'any passat vam col·laborar amb Spontex durant tot el mes de setembre del 2021
per celebrarel Dia Mundial de la Neteja. Els objectius d'aquesta col·laboració
incloïen:
Ajudar a millorar internament la responsabilitat mediambiental marina de
l'empresa mitjançant tallers participatius i xerrades de conscienciació
mediambiental.
Generar activisme ciutadà a través de campanyes digitals i destacar les
accions de sostenibilitat de Spontex.
Avaluar críticament la intervenció humana al medi ambient i adoptar
comportaments que afavoreixin la protecció del medi marí.
Avanç en la conscienciació sobre el problema dels plàstics i la responsabilitat
mediambiental marina.

Contingut digital i campanya virtual:
Hem creat continguts digitals per als comptes de
mitjans socials de Spontex per al mes de setembre
i una campanya digital sobre els plàstics d'un sol ús
i l'economia circular. També hem llançatuna
campanya amb la influencer Tik Toker i científica
marina Elisabeth Sherr per animar la gent a recollir
envasos de plàstic de la platja. El repte
#spontexcleanchallenge tenia com objectiu recollir
almenys 1.809 envasos de plàstic de la platja, xifra
que representa el Dia Mundial de la Neteja, el
18/09. Voluntaris de païses de tot el mon han
participat en aquest repte, entre ells Espanya,
Méxic, Estats Unidos, Regne Unit i Grècia.
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Projectes
Responsabilitat corporativa oceànica
Spontex Ibérica S.A.U
Campanya de Team Builing:
L'objectiu d'aquesta campanya era conscienciar sobre els plàstics d'un sol ús i la
biodiversitat marina a Barcelona fent una campanya de team building. Aquesta
campanya va incluir snorkel, neteja de la platja i descobriment del busseig. Amb 50
persones de Spontex aconseguim arreplegar 3,56 kg de plàstics de la platja, amb
un total de 407 residus. Els residus que es van acumular van ser majoritàriament:
ampolles de begudes, llaunes, taps d'ampolles, embolcalls de caramels, fragments
de plàstic no identificables, cartró, tovallons de paper, estovalles i bastonets de
cotó. Aquest projecte va servir per conscienciar sobre els residus que generem i
com podem substituir el nostre consum per alternatives més sostenibles, a més de
recollir dades de ciència ciutadana sobre la biodiversitat marina i els residus marins.

Neteja de la platja de Spontex - 17 de setembre de 2021
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Projectes
Responsabilitat corporativa oceànica
King Digital Entertainment Plc
Oceanogami també va col·laborar amb King Digital Entertainment Plc, una empresa
britànica de videojocs. Es va dur a terme una campanya interna de recollida de
plàstics a la platja de Sant Sebastià (Barcelona, Espanya), així com una xerrada de
sensibilització mediambiental sobre els residus marins.
Podem veure totes les dades recollides quan els 17 empleats de King van retirar les
escombraries marines a la platja. Es van registrar 400 transectes lineals de la
costa, amb un total de 28,6 kg de residus recollits (!) que incloïen 750 burilles, 136
taps, suros i anells d'ampolles, 100 tovalloletes humides, 37 bastonets per a les
orelles, 31 envasos d'aliments (iogurts, menjar per emportar, etc.), 29 compreses i
salvaslips, tampons i els seus aplicadors, 25 llaunes de begudes i 13 màscares
sanitàries (COVID-19).
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Projectes
Responsabilitat corporativa oceànica
El projecte Terra
El Projecte Terra pretén connectar els joves amb la natura. Col·laborem amb
Terraproject FOOD DISTRICT per promoure el canvi mitjançant una sèrie
d'experiències a l'aire lliure que busquen regenerar la nostra relació amb els espais
naturals.

Es van realitzar dues activitats de snorkel i paddle surf juntament amb Ocean52 i
Anèl·lides Serveis Ambientals Marins. Els residus més abundants recollits van ser
116 burilles, 27 llaunes de begudes, 20 fragments de plàstic no identificables
+ 2,5cm, 17 embolcalls de caramels i pals de caramels, 11 taps i anells de taps, i 9
bosses i sacs de plàstic.
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Projectes
Responsabilitat corporativa oceànica
ONA Safe & Clean
Ona Safe & Clean neix de l'experiència, motivació, preocupació i necessitat social
de mantenir els nostres ecosistemes marins i aquàtics i permetre la preservació
d'unes condicions ambientals saludables, evitant la contaminació i el
deteriorament, revertint l'estat actual. Aquesta empresa ha sorgit d'un
compromís social per millorar el futur de les persones, els animals i els
ecosistemes marins. El seu objectiu és fabricar i oferir serveis a embarcacions
marines capaces de garantir-ne el funcionament amb energies sostenibles i/o poc
contaminants, juntament amb la prevenció de residus marins flotants, ja sigui en
rius, pantans, llacs, ports o costes.
Oceanogami col·labora amb Jordi Pietx i la Universitat de Barcelona en el
desenvolupament d'una proposta per recaptar fons per a un projecte de neteja de
ports.
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Projectes
Responsabilitat corporativa oceànica
Turisme marí responsable
El turisme responsable és necessari per a la salut a llarg termini del nostre oceà i de
la nostra economia. Treballem per promoure el turisme responsable, abordant
problemes locals i globals com els plàstics i el canvi climàtic. Prestem serveis de
consultoria sostenible a hotels i altres organitzacions turístiques, creant, per
exemple, programes a mida per fer realitat el turisme responsable.
A més, cada any renovem la nostra adhesió a Biosphere, que garanteix un
equilibri adequat a llarg termini entre les dimensions econòmica, sociocultural i
mediambiental del sector turístic. Biosphere ajuda les empreses turístiques que
dissenyen productes i serveis dins d'un nou model turístic no agressiu, satisfent
les necessitats actuals dels clients i usuaris, sense comprometre les generacions
futures.
Un dels nostres projectes de turisme sostenible principals és TuriMarBa, que
promou el turisme responsable a Barcelona i a la costa catalana, organitzant
diferents activitats de divulgació i educació juntament amb l'empresa local
Anèl·lides Serveis Ambientals Marins.
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Projectes
Àrees marines protegides
Creació de capacitats per a una economia blava
La gestió dels oceans i les àrees marines
protegides proporcionen un refugi contra
la pressió exercida per l'ésser humà sobre
el ecosistema marí i beneficien la salut
ambiental dels ecosistemes costaners i
marins, beneficiant alhora la nostra
societat.

Amb els nostres projectes, Oceanogami dóna suport a la gestió eficient de
l'oceà i de les àrees marines protegides i els seus serveis ecosistèmics, tenint
en compte els valors socials, culturals i ambientals. El 2021-2022 hem donat
suport a tallers de capacitació per a l'elaboració d'informes polítics i per a la
gestió i el finançament d'àrees marines protegides.
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Projectes
Àrees marines protegides
Tallers per a l'elaboració de polítiques - UICN
Juntament amb la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
donem suport al desenvolupament i la realització de tallers dins del projecte polític
per a la pesca sostenible al Mediterrani y la protección de la biodiversidad. En
aquest taller participatiu ajudem a adoptar un enfocament més inclusiu de la pesca
sostenible i la conservació de la biodiversitat, així com a oferir eines per
desenvolupar polítiques que abastin els impactes de la pesca a la biodiversitat.

A partir de 4 estudis de cas, hem realitzat aquest taller que incloïa la identificació
del problema, recomanacions i desenvolupament de solucions amb l'objectiu de
construir un informe polític. Aquest taller de dos dies va ser dissenyat per Anne
Walton juntament amb consultors experts: Kate Hogg, ARDA Yaprak (UICN), Emna
Lamine i Patricia Martí (fundadora i directora general d'Oceanogami).
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Projectes
Àrees marines protegides
Tallers de formació AMPs-UNEP/MAP - SPA/RAC
Donem suport al desenvolupament del Programa Regional de Creació de
capacitats PNUMA/MAP - SPA/RAC per millorar la gestió de les àrees marines
protegides del Mediterrani i mantenir la seva sostenibilitat per als països del
sud i l'est del Mediterrani.

Hem dissenyat i fet un taller per millorar la gestió eficaç i la sostenibilitat
socioeconòmica de les AMPs formant 24 gestors d'AMPs a Algèria, Egipte, Israel,
Líban, Líbia, el Marroc i Tunísia, així com a Jordània i l'Estat de Palestina. Aquest
taller de 4 dies el va dissenyar Anne Walton juntament amb consultors experts:
Kate Hogg, Zelijka Rajkovic, Sue Wells i Patricia Martí, fundadora i directora general
d'Oceanogami.
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Projectes
Ciència i acció ciutadana
Des dels inicis d'Oceanogami, el nostre equip ha participat activament en projectes
de ciència ciutadana i sensibilització. Juntament amb especialistes en la matèria,
dissenyem i coordinem programes en què els ciutadans prenen la iniciativa i
contribueixen a la ciència, la investigació i a la conservació del medi ambient marí,
incloent-hi el seguiment dels residus plàstics i la biodiversitat.
Les nostres col·laboracions continuen en diversos projectes de ciència ciutadana,
tant per monitoritzar la biodiversitat (Urbamar i Posidònia Activa) com per
monitoritzar les escombraries marines (Surfing for science i el Projecte
Internacional de Neteja de Costes de l'Associació Europea del Medi Ambient i Ocean
Conservancy) .
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Projectes
Ciència i acció ciutadana
Suport al projecte de conservació - Seguiment de
les espècies i la biodiversitat
Cada any participem amb voluntaris a la Biomarató de la costa de Barcelona i
Catalunya (organitzada per Anèl·lides i l'Institut de Cièncias del Mar), on els
ciutadans ens ajuden a monitoritzar la biodiversitat marina.

A més, col·laborem amb la fundació
CRAM en la conservació i alliberament de
tortugues. A finals d'agost es van
alliberar algunes tortugues rescatades a
Calafell i al Delta de l'Ebre. Donem suport
a la Fundació CRAM en aquesta tasca
d'assistència i rescat d'espècies marines
i esperem continuar col·laborant.
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Projectes
Ciència i acció ciutadana
Suport a projectes de residus marins

Cada any arriben al mar més de 14 milions de tones de plàstic. Una de les solucions
essencials és la conscienciació social mitjançant la implicació dels individus i les
comunitats. A més, cal fer estudis científics per conèixer la procedència d'aquests
residus i objectes de rebuig i poder identificar l'arrel del problema. Amb la ciència
ciutadana s'ha aconseguit implicar la societat i augmentar la cultura científica.
Com en anys anteriors, aquest any hem participat coordinant un grup de voluntaris
per a la Marató Ultra Clean i altres activitats dins del Projecte Internacional de
Neteja de Costes de l'Associació Europea del Medi Ambient i Ocean Conservancy.
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Projectes
Ciència i acció ciutadana
Vigilància de microplàstics-Surfing for Science
En el marc del projecte Surfing for Science, en col·laboració amb la Surfrider
Foundation Europe i la Universitat de Barcelona (UB), els ciutadans van tindre
l'oportunitat de participar en un estudi sobre els microplàstics mitjançant la
recollida de mostres. Es van utilitzar taules de surf i caiacs per instal·lar un senzill
filtre de recollida de microplàstics, cosa que va permetre prendre mostres a la
majoria de les platges de Catalunya.

(Camins et al., 2020). Paddle surfing for science on microplastic pollution. Science of
the Total Environment, 709(2020).
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Projectes
Ciència i acció ciutadana
Vigilància de microplàstics-Surfing for Science
L'objectiu científic del projecte és determinar l'abundància i les característiques
dels microplàstics a zones molt properes a la costa, per augmentar els
coneixements en aquesta zona crítica d'intercanvi entre el medi terrestre i el medi
marí.
A Oceanogami hem col·laborat coordinant els grups de voluntaris a la platja de
Marbella juntament amb la Base Nàutica i Anèl·lides Serveis Ambientals Marins.
Aquest projecte es va realitzar entre el 9 d'octubre del 2020 i el 23 de maig del
2021. Es va concloure que la presència de ciutadans habituals en aquest estudi va
permetre omplir el buit de coneixement d'aquesta zona costanera de transició. Es
va determinar que en aquestes zones hi ha una quantitat considerable de
contaminació plàstica amb una alta variabilitat espacial i temporal. Això és una
prova que la metodologia de la ciència ciutadana és una eina eficaç per abordar la
investigació científica i una gran contribució a la sostenibilitat dels oceans.
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Altres col·laboracions
Continuem donant suport al programa educativo de "Formació Professional" a
Catalunya amb l'empresa ESEP, així com als programes de desenvolupament
de capacitats en àrees marines protegides amb Europarc. També som socis de
CORRENT XXI, un projecte de desenvolupament de capacitats a l'àmbit de
l'Educació Superior en el marc del programa Erasmus+ Key Action 2 finançat
per la Comissió Europea. El projecte recolza les necessitats del Perú i l'Equador
cap a la gestió sostenible dels ecosistemes i recursos aquàtics, tant a nivell
nacional com internacional.
Recentment, Oceanogami s'ha unit al programa BlueMed, fundat pel
Ministeri de Ciència i Innovació per garantir un Mar Mediterrani lliure de
plàstics. L´objectiu d´aquesta iniciativa és crear un entorn sostenible i
saludable per als nostres mars mitjançant l´organització d´activitats al Mar
Mediterrani. Oceanogami s'ha unit a altres organitzacions en aquesta
iniciativa per conservar els ecosistemes marins.
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Formació d'estudiants

Tots els anys rebem estudiants en pràctiques que ens volen ajudar a fer la nostra
economia més blava. Aquest any no n'ha estat una excepció. Esperem comptar
amb estudiants en pràctiques a Oceanogami, als quals oferim l'espai i els recursos
per aprendre més sobre com el sector privat i la població en general ens poden
ajudar a complir la nostra missió.
Kiera Hellard (a la foto de dalt), es una empresària que ha fundat el seu propi negoci
a partir de la seva passió per l'oceà. Kiera ens ha ajudat en diverses activitats, com
la gestió dels nostres comptes a les xarxes sociale, la coordinació
d'esdeveniments i la comunicació y gestió d'altres estudiants en pràctiques.
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Visió per al 2022
La nostra missió a Oceanogami continua sent fomentar la conscienciació, la
participació ciutadana i la formació de nous líders en la conservació marina, a més
de vincular més al sector privat en la conservació de la biodiversitat marina i les
àrees marines protegides.
Per al 2022 volem continuar promovent projectes de gestió marina a través del
desenvolupament de capacitats, ajudant a fer que les àrees marines protegides
siguin més eficients i donant suport a la conservació d'espais i espècies marines.
En l'àmbit de les àrees marines, tenim previst organitzar tallers al Mediterrani per
donar suport a altres institucions en la conservació marina. A més de conscienciar i
comunicar la importància de les àrees marines protegides, esperem difondre els
coneixements a les generacions més joves.
Seguirem vinculant el sector privat i continuarem donant suport a les empreses
perquè siguin més responsables amb el medi ambient marí i contribueixin a una
economia blava. Aquest any i el proper ens centrarem a connectar els projectes de
conservació, restauració i investigació marina amb el sector privat, com els
projectes de carboni blau.
Seguirem treballant per una "Societat Blava", una visió d'una societat on les
persones es beneficiïn de l'oceà preservant-ne la integritat mediambiental.
Ajuda'ns a construir una societat blava!
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Clients, socis y patrocinadors
Clients:

Socis:

Patrocinadors:
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