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Benvinguts/des 



AGENDA 

11.00 – Presentación

11.15 – Diagnosis

12.00 – Intervenciones

12.45 – Próximos pasos

13.00 – Cierre



1) Marine Education LAB – definir rol, funcionamiento, próximos pasos

2) Diagnosis – revisar diagnosis sobre la educación ambiental marina en 
Ibiza & Formentera (y Baleares)

3) Intervenciones – revisar (y priorizar) intervenciones para fomentar la 
educación ambiental marina en Ibiza & Formentera (y Baleares)

Objetivos para la sesión de hoy



Visión

Ecosistemas marinos y costeros sanos 
con abundante vida marina y 
poblaciones sanas de peces, que 
contribuyen a una región 
económicamente próspera.

Misión

Convertir las Baleares en un referente 
de conservación marina que demuestre 

que es posible combinar un entorno 
marino saludable con prosperidad 

económica.



¿Qué hacemos?

1
Identificamos, 
diseñamos y 
financiamos 

proyectos para 
mejorar el medio 

marino
en Baleares.

2
Somos un punto de 

encuentro y 
debate a fin de 

encontrar 
soluciones 

conjuntamente.

3
Trabajamos con 

otras fundaciones 
y potenciales 

donantes para 
aumentar los 

fondos destinados 
a la conservación 

del mar Balear.



1 - Proyectos colaborativos
* MPA Lab
* Marine Education Lab
* Sustainable fisheries Lab

2 – Proyectos propios
* Natural Capital Accounts
* Mini-guias fauna y flora Baleares
* Formación y capacitación 3r sector

3 – Programa de becas “Small grants”

Líneas de acción



1 - Proyectos colaborativos
* MPA Lab
* Marine Education Lab
* Sustainable fisheries Lab

2 – Proyectos propios
* Natural Capital Accounts
* Mini-guías fauna y flora Baleares
* Formación y capacitación 3r sector

3 – Programa de becas “Small grants”

Líneas de acción



7 objetivos estratégicos
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3 prioritarios para 2018-2020 
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Cada uno de los 7 objetivos requerirá una estrategia y un plan de accion. 

Hay “overlaps” solapamientos entre muchos de ellos

Ya hay mucho trabajo en marcha en todos ellos (mapeo de actividad)

Pero no hay una estrategia que “unifique” todo el trabajo que se esta realizando para 
maximizar impacto a medio y largo plazo. 

Los LABs nacen con voluntad de coordinar esfuerzos y desarrollar una estrategia común. 

Existen grupos que ya juegan este rol en otros temas (i.e. Plastic Free Ibiza)

Estrategia
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Los LABs nacen con voluntad de coordinar esfuerzos y desarrollar una estrategia común

para alcanzar cada uno de los 7 objetivos. 

En 2018 vamos a impulsar 3 ”LABs”: 

• MPAs (junio, septiembre, noviembre)

• Marine education (julio, octubre, diciembre)

• Sustainable fisheries (octubre/noviembre, etc)

Apoyaremos y/o catalizaremos iniciativas que cumplan un rol parecido (i.e. Plastic Free 

Ibiza). 

Abiertos a todos quienes compartan la visión (i.e. Baleares como referente de 

conservacion marina) y el objetivo del LAB (i.e. fomentar educación marina, mejorar

MPAs, etc)

LABs – grupos de trabajo



Marine Education LAB
Grup de treball per fomentar l’educació
ambiental marina a Balears



Objectiu: Establir grup de treball multi-disciplinar per fomentar l’educació marina a 
Balears i implicar a la societat balear en la conservació del medi marí, amb particular 
èmfasi en la població infantil-juvenil. 

Activitats: 

1. Compartir un diagnòstic sobre el context actual (ver documento base) 

2. Definir una visió per Balears i cada illa.  

3. Dissenyar una estrategia amb objectius específics.  

4. Dissenyar un programa de treball, projectes i activitats per implementar l’estratègia. 

• Intercanviar informació sobre activitats i experiències en aquest àmbit.
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Participants:
Centres de recerca, administració pública, ONGs, sectors implicats: turisme, pesca 
(professional i recreativa), centres d’immersió, etc. També altres fundacions o potencials 
finançadors de projectes. 

Forma de treballar 
• Reunions – tallers amb facilitador/a uns 4-5 cops a l’any (un cop cada 2-3 mesos)
• Entre reunions treballarem via llista de correu, Googledocs, etc. 
• Un grup de treball per a cada illa (Mallorca, Menorca, Eivissa/Formentera) – algunes 

reunions amb representació de totes les illes. 
• Comitè de seguiment de projectes per projectes que així ho requereixin.

Balearics MPA Lab (II)



Governança
• Les decisions sobre estratègia, prioritats, projectes es consensuaran amb el grup.
• Les decisions sobre finançament de projectes queda en mans de la Fundació i altres 

potencials finançadors. 

Recursos 
Fundació Marilles te la voluntat de garantir l’estabilitat i continuïtat d’aquest grup amb:  
• Fons per organitzar reunions-tallers (i.e. sales, facilitació, etc.)
• Cobrint despeses del funcionament d’aquest grup (i.e. pàgina web, coordinació, etc.)
• Fons per finançar iniciatives generades a través d’aquest grup (i.e. projectes, actes, etc.)
• Temps del personal de Marilles (director, responsable de comunicació) 

Balearics MPA Lab (III)



Diagnosi



Resum

Molt bona base sobre la qual construir i ampliar impacte.

A Balears existeix una oferta educativa enfocada al medi marí. 

Diverses organitzacions desenvolupen programes i activitats en aquest àmbit des de fa 
molts anys. 

Alguns des de l’administració pública i centres d’investigació (ex. Aula de Mar, MedClic, 
Centres Aprenentatge, etc) i altres per part del tercer sector i àmbit privat (i.e. 
PalmaAquarium, Club Nàutic Sant Antoni, CREM, GOBs, Vell Marí, Ondine, etc). 

Hi ha una bona base d’actors, recursos, iniciatives sobre la qual construir i ampliar 
impacte. 



Diagnosi
1. La demanda és forta – la oferta està molt per sota la demanda.

2. Els recursos educatius existents (guies, unitats, etc) no sempre són 

accessibles o fàcils de trobar. 

3. Millorar la oferta educativa requereix mes recursos econòmics i humans.

4. Hi ha casos d’infrastructura costanera infra-utilitzada (Oportunitat?)

5. Molt poca oferta educativa marina extra-escolar 

6. Manca formació professional específica per l’educació ambiental marina

7. Poca implicació del sector turisme-lleure (Oportunitat?)



QUE AFEGIRIES O CORREGIRIES D’AQUESTA DIAGNOSI? 



Intervencions & solucions



Intervencions

1. Definir una visió i objectius a nivell balear i insular sobre educació ambiental marina 

2. Replicar/multiplicar models que funcionen (i.e. Setmana del Mar, Aula de Mar, etc...)

3. Compilar oferta educativa existent, recursos i materials existents i fer la accessible a 
tothom. 

4. Generar nous recursos (evitant duplicitats)

5. Posar infrastructura existent (edificis, embarcacions, etc) al servei de l’educació marina

6. Establir un curs de formació (titulació) i programa de pràctiques en àmbit de l’educació 
marina. 



Intervencions

7. Treballar amb les administracions per reforçar ”el mar” en programa d’estudis obligatori

8. Catalitzar la implicació del sector turisme-lleure-nàutic en educació marina

9. Potenciar el rol educatiu d’àrees marines protegides

10. Potenciar el desenvolupament d’una oferta educativa en horari extra-escolar

11. Vincular projectes cientifics amb educacio marina (ciencia ciutadana)  com per 
exemple “Plastic 0 a les escoles, GEN-GOB & OdM”.



QUE AFEGIRIES O CORREGIRIES? 



QUINES D’AQUESTES INTERVENCIONS CREUS QUE SON 

MES URGENTS O PRIORITARIES? 



Properes passes 



Properes passes  
(Repetir aquesta sessió altres illes)

1. Enviar comentaris per poder compartir nova versió del Document de Treball

2. Enviar conclusions incl. proposta calendari pels propers mesos

• Donar forma a algunes intervencions prioritaries

• Definir una visio i objectius (tenint en compte mapa i visions existents)

• Establir els blocs d’una estrategia comuna per assolir la visió

• (si cal) “Formalitzar” l’existencia d’aquest grup (MoU, comunicacions, etc)

• (si cal) Dissenyar eines de suport pel grup (i.e. plataforma digital? coordinador/a?)



Properes passes  
Completar llistat d’actors i recursos (i.e. Annex del Document Base)
……………



Aniol Esteban

aniol.esteban@marilles.org

www.marilles.org

@marillesfund

Ana Peña

ana.pena@marilles.org   

www.marilles.org

@marillesfund

Qualsevol altra cosa que volieu dir…


