
FanCat

FEM UNA NAVEGACIÓ
MÉS RESPONSABLE

UN FONDEIG RESPECTUÓS SOBRE ELS BOSCS

SUBMARINS DEL MEDITERRANI AMB L'APP FANCAT

Descarrega't l'App
FANCAT!

Què és FanCat?

FanCat és una eina gratuïta que ofereix la Generalitat i
que et permet saber en tot moment, mentre navegues,
on hi ha fanerògames marines . 

La vull fer servir. Com ho faig?

Descarrega a un dispositiu mòbil l'aplicació
CarryMap. Escaneja el codi QR. 

Descarrega la capa FanCat i incorpora-la a
CarryMap. Escaneja el codi QR. 

La preservació de les fanerògames és clau per minimitzar els efectes
del canvi climàtic i afavorir la conservació d'espècies i ecosistemes. 

Conservar-les és responsabilitat de tots i totes.   

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits
/pesca/proteccio-recursos-litoral/



Posidonia
oceanica

Cymodocea
nodosa 

Zostera
noltei 

Les fanerògames marines són
plantes amb flors exclusives del mar
Mediterrani. 
Els alguers són zones on es
reprodueixen i creixen espècies
d'interès pesquer. 
Són un hàbitat fràgil i amenaçat, i per
això les fanerògames són espècies
protegides. 

Els boscos submarins del Mediterrani

Les fanerògames marines són plantes que trobem a
tots els mars, la Posidonia oceanica és la  única de
quatre espècies que és endèmica del Mediterrani. Per
la seva importància ecològica i pesquera les praderies
de fanerògames estan protegides. 
A Catalunya trobem, en una extensió de  9.236 ha i
entre els 0-35 metres de fondària, les següents:

LES FANERÒGAMES MARINES

El mar és responsabilitat de tots i totes 

Per conservar els hàbitats i recursos marins, i alhora
navegar d'una manera segura, Les activitats nàutiques, la
pesca recreativa i el busseig s'han de fer d'una manera
responsable. 

FONDEGEM!

l'Ancoratge de les embarcacions pot
tenir un impacte negatiu sobre els
hàbitats marins, com el de les
fanerògames. 

ABANS DE FONDEJAR

PER QUÈ LES PROTEGIM?

tingues present:
Respecta les zones i limitacions establertes pels

serveis de temporada autoritzats i la normativa a les

zones protegides. 

Busca una zona de boies de fondeig per amarrar

l'embarcació. 

Si no pots accedir a una zona de boies, procura

buscar un fons sorrenc, o una clariana suficientment

lluny de la praderia de fanerògames. 

Recorda que ancorar sobre praderies de

fanerògames marines és ineficaç, s'encalla i destrueix

els organismes que formen part de la comunitat. 

Pots fer ús de l'App FanCat per tenir al dispositiu

mòbil la millor informació disponible sobre el fons


