
Campanya

« CAP TAURÓ
EN EL MEU PLAT »

Com actuar?

1
Soc conscient 

de la desaparició
dels taurons

2
Prometo 
no oferir 

tauró

3
Publico el meu compromís 

amb el fulletó 
de la campanya

Com es porta a terme ala campanya?

“Cap tauró en el meu plat” es una campanya 
del programa tauró blanc del mar Mediterrani.

Una petició al ciutadà a no consumir 
més tauró. 
Des del seu llançament a finals del 2018, 
milers de ciutadans ja han signat aquest 
compromís en la pàgina web de Longitude 
181 o en importants esdeveniments en els 
que participa l’associació.

Destacant els professionals com-
promesos amb nosaltres.
Tots els professionals es mostren en la web 
de Longitude 181. Aquesta llista permet als 
consumidors responsables trobar professio-
nals compromesos de igual forma.

Una xarxa d’associacions 
i investigadors estudia 
l’estat del Mediterrani.
La protecció dels taurons serà 
efectiva si es porta a terme en 
tot el mar Mediterrani.

Els taurons estan amenaçats 
en tot el món. En el Mediter-
rani, el  90% dels taurons 
ja han desaparegut.

A causa del consum exces-
siu de carn de tauró, a 
França, Espanya i en tota la 
Unió Europea.

Aquest consum fa que la 
sobrepesca condueixi 
les espècies pràcti-
cament a l’extinció.

Els professionals al mateix 
temps es comprometen a deixar 
d’oferir tauró.
Tots esteu convidats a unir-vos al 
moviment: Cap tauró en el meu plat! I a 
no oferir taurons en els seu establi-
ment o restaurant.

¡Gracias!

Recursos a la seva disposició:
· Cartells “Tiburones y Rayas 
  del Mediterraneo”
  > Descarregables a la pagina web
· La fulla de identificació de taurons
  > demanar en línia.

Informació de contacte: 
contact@longitude181.org 

www.longitude181.org

En dues paraules

&
Peixateries

COMPROMETEU-VOS,
UNIU-VOS A LA CAMPANYA PER EVITAR AQUESTA EXTINCÓ!

Longitude 181 actua per preservar els oceans i reconciliar els humans amb la vida salvatge.
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www.longitude181.org

Restauradors



Perquè es fa aquesta campanya? Com comprometre’s com a professi	al?

Els petits actes són importants!

90% 
dels taurons 

del mar Mediterrani 
ja han desaparegut!

Els taurons estan amenaçats en tot el món i especialment en el Mediterrani.

Segon la UIPIN*, el Mediterrani és 
el lloc del món més perillós pels 
taurons. (unió internacional per 

la protecció de la natura.
Espanya, Itàlia i França són els principals 

països importadors de taurons.

60 000 
tones de taurons y ralles

Volem oferir als nostres fills un mar més ric que l’actual. Especialment ric en taurons.

Ja que no hi ha la opció d’un consum responsable 
recomanem que no s’ofereixi més tauró.

*UIPN: Unión Internacional para la Protección de la Naturaliza

Deixant de comprar i oferir carn de 
tauró, en forma de filets o producte 
transformat.

El consum excessiu condueix a una 
sobrepesca, 
que posa en perill totes les espècies de 
taurons. Per exemple la mielga i el mako estan 
“en perill crític d’extinció”.

Tindrà la satisfacció d’haver preser-
vat els oceans i els taurons, 
pensant en el futurs dels seus fills.

Serà presentat com un professional 
responsable.

Convertint-se oficialment en una baula de 
la cadena : Cap tauró en el meu plat!

Com ho pot fer?

> Rebrà una enganxina adaptada.
> Estarà en el llistat de professionals que es 
   difón en les nostres xarxes.

Només ha de contactar-nos per informar del seu compromís 
a la direcció: 
contact@longitude181.org

Poques regulacions protegeixen als 
taurons.
La majoria d’aquestes no són respectades 
pels pescadors, perquè no les coneixen o 
les ignoren. Molts governs no les fan 
complir perquè tampoc les coneixen prou.

El peix gat és un tauró!   
En alguns lloc i en la restauració els taurons 
petits s’anomenen peix gat, una nomenclatu-
ra que no permet al consumidor distingir 
entre les especies en perill d’altres que no van 
massa millor.

Cada any

La gestió de la misèria. 
La reglamentació i la gestió de la pesca no 
ha evitat l’enfonsament del negoci. Amb 
aquestes no es pot recuperar la població de 
taurons. Tant sol serveixen per gestionar 
l’escassesa d’aquests.

RESTAURANTE

són capturats en 
el Mediterrani.
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