
  Descobreix els cetacis i les aus marines de la 
Mediterrània.
Si bé l’experiència pretén ser Formativa, això es fa a través d ela Participació en 
una recerca a mar obert sobre cetacis de la costa catalana. D’aquesta manera, i 
durant 8 anys, s’ha aconseguit canviar la percepció que tenia la gent sobre la 
presència de cetacis a les nostres costes, i així ho reflecteix l’increment de 
notícies al medis de comunicació sobre aquest tema.

     Veure un mar diferent
Fent que el canvi de percepció sigui possible, s’aconsegueix que hom es 
posicioni de forma activa sobre la conservació dels espais naturals, en aquest 
cas marins. Un mar “viu”, és un mar que encara es pot protegir. La constatació, 
en primera persona del fet natural: aus marines, peixos,cetacis, meduses, etc.. 
obre portes mentals per afavorir la protecció, a través de l’acció.
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   Evitant la desaparició de la biodiversitat
Per les característiques del “territori” marí, és fàcil que no se’l tingui en compte 
a l’hora de dissenyar cartes del paisatge, o plans urbanístics. El mar sempre és 
allí, canviant i immutable alhora. Però no llur biodiversitat. A traves de 
l’educació podem fer que es treballi en la conservació per a que segueixi sent un 
“mar” ple de vida i no un bassal erm.

    2.000 “sponsors”
Durant les 9 campanyes, han passat vora 2.000 persones pel vaixell, als quals 
anomenem “sponsors”, ja que la seva aportació en forma de passatge, és la 
única font d'ingressos del projecte. Veure el canvi de mentalitat i la voluntat de 
seguir recolzant-nos, any rere any, ens fa pensar que el projecte està en bon 
camí, tot i que cal seguir treballant per a millorar-lo.

     El Dzul Haà
El principal instrument de la recerca és el Dzul Haà, un catamarà moto-veler de 
14 metres d’eslora per 7,5 de mànega, amb capacitat per a 12 persones. 
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