Riera de Sant Miquel 1 bis, 3er 2ª
08006 Barcelona
T – 932 170 288
F – 932 176 474
accio@pangea.org
www.acciosolidaria.cat

Creix l’empresa de serveis marins Plàncton
Rep un préstec sense interès de 10.000 euros d’ Acció Solidària Contra l’Atur
Barcelona, febrer 2016,- L’empresa “Plàncton, Divulgació i Serveis Marins”
especialitzada en divulgació i serveis relacionats amb el mar ha rebut de la
fundació Acció Solidària Contra l’Atur un préstec sense interès de 10.000 euros per
ampliar la plantilla.
Creada al 2012 a l’Ametlla de Mar
(Tarragona) per Eli Bonfill, oceanògrafa de
32 anys, i Aurora Requena, biòloga de
33 anys, Plàncton executa les seves
activitats principalment a la costa ebrenca.
A l’estiu, amb els seus itineraris submarins
guiats per a tots els públics, generen un
40% dels seus ingressos anuals.
Amb 4 persones, l’any 2015, “Plàncton,
Divulgació i Serveis Marins” va realitzar 12
projectes diferents relacionats amb les seves línies de treball: divulgació,
educació i consultoria marina.
El préstec de 10.000 euros d’Acció Solidària Contra l’Atur es destinarà a incorporar
una persona a mitja jornada per desenvolupament de la web i disseny gràfic de
materials
Una jove empresa per protegir el mar
L’empresa va rebre el premi Emprèn en Femení de la Diputació de Tarragona; al
2013 va ser guardonada com a Jove excel·lent en lideratge Moral
i
Mediambiental de la Jove Cambra Internacional de Catalunya i al 2015
l’empresa va ser seleccionada com
una de les 12 empreses –d’entre 60
candidates- per al programa Growing Up, “Anem a Créixer” subvencionat pel Fons
Social Europeu.
“Plàncton, Divulgació i Serveis Marins” va començar organitzant tallers i activitats
per donar a conèixer el fons marí i les costes. A l’estiu realitzen sortides per fer
snorkel i explicar als participants el que estan veient i què cal fer per conservarho. Fora de temporada, les activitats es fan a terra amb tallers i xerrades enfocats
als nens i joves per donar a conèixer el què hi ha al mar i a la costa i com
preservar-ho. També desenvolupen projectes de consultoria ambiental, i són
responsables de Comunicació i divulgació de projectes científics europeus
dissenyant pàgines web, logos i continguts divulgatius diversos.

