Bona pràctica

#PeixdeCustòdia

Consum responsable de peix provinent d’un espai
de custòdia marina
Descripció de la iniciativa
El #PeixdeCustòdia és una iniciativa que promou el consum responsable de peix. Es tracta
d’un peix de proximitat i de territori, que beneficia els pescadors de les nostres costes i que
ha estat pescat amb arts selectives i de baix
impacte en el medi. Així, és un producte compatible amb la viabilitat d’altres espècies de
la zona, com els cetacis, i amb què es pretén
ampliar el consum d’espècies per disminuir la
pressió pesquera sobre les espècies més comercials i, per tant, més explotades.
A més, és un peix provinent de l’espai de custòdia marina de Canyons del Maresme, espai
on Submon promou, des de l’any 2008, una
sèrie d’activitats per custodiar l’àrea. Aquest
conjunt d’activitats van dirigides als diferents sectors d’usuaris de la zona, a través
de la voluntat social i l’establiment d’acords,
amb l’objectiu d’implicar-los en la protecció i
la conservació dels valors naturals, culturals
i paisatgístics d’aquesta àrea singular.
El projecte es va iniciar a finals del 2013 oferint
una cistella setmanal de #PeixdeCustòdia, i a
partir del novembre del 2014 s’ha consolidat
l’etiqueta; s’ha introduït el producte a diferents restaurants i peixateries per fer-lo més
accessible al consumidor i s’han desenvolupat una sèrie d’activitats i eines de divulgació i
sensibilització.
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Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat
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Més informació:
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Projecte #PeixdeCustòdia:
• www.canyonsdelmaresme.cat/category/
noticies/
• http://accionatura.org/coneix/comunicacio/
actualitat/noticies/article/461-seguimentcampanya-2015-peixdecustodia-consumde-peix-responsable-amb-submon-i-accionatura
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• http://xct.cat/mm/file/noticies/2015/jornada%20anual/3-PeixDeCustodia.pdf
Etiqueta #PeixdeCustòdia:
• www.canyonsdelmaresme.cat/peix-de-custodia-2/
Per participar a la cistella #PeixdeCustòdia:
• www.canyonsdelmaresme.cat/peix-de-custodia-2/peix-de-custodia/
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Durada: El projecte de la cistella de Peix de
Custòdia es va iniciar al novembre del 2013,
i el projecte de consolidació de l’etiqueta
#PeixdeCustòdia s’ha iniciat al novembre del
2014 i es preveu que tingui continuïtat.
Valors destacables de la bona pràctica:
Col·laborativa, innovadora, comunicativa, replicable, pedagògica, sensibilitzadora, beneficiosa per al medi ambient i el territori.
Impulsors: Projecte impulsat per Submon, i des del novembre del 2014, amb la
col·laboració d’Acciónatura i el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.
Contacte: Submon® - Serveis Ambientals
Marins | Rabassa, 49-51, local 1. 08024 Barcelona | Tel. 932 135 849 | www.submon.org
Carla A. Chicote: carlachicote@submon.org |
MòbiI: 686 230 209 | Lara Saiz: larasaiz@submon.org
Acciónatura: www.accionatura.org | Tel. 932
373 802 | Francesc Giró: info@accionatura.
org | Twitter: @accionatura

Col·laboradors: Aquest projecte compta
amb Acciónatura com a soci col·laborador,
amb un seguit de restaurants i peixateries
col·laboradores que ofereixen als consumidors #PeixdeCustòdia, i amb el suport del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

Indicadors associats
Present a 3 comarques:
el Barcelonès, el Maresme i la Selva.
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Hi ha 150 famílies inscrites a la cistella de
#PeixdeCustòdia,
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15 restaurants
col·laboradors i 7 peixateries col·laboradores.
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