
 
DIA MUNDIAL DELS OCEANS 

 

La Fundació CRAM i Damm alliberen la tortuga 
marina “Inedit” a la platja del Prat de 

Llobregat 
 

• Damm i la Fundació CRAM han renovat el seu acord de col·laboració per a 

continuar treballant conjuntament en la recuperació i la reintroducció de 

les tortugues marines acollides per aquesta entitat 

 

• La tortuga “Inedit” torna al seu hàbitat natural després de 2 mesos 

recuperant-se a les instal·lacions de la Fundació  

 

• Els exemplars de tortuga babaua (Caretta caretta) constitueixen una 

espècie migratòria que compleix una funció crucial per a mantenir 

l'equilibri dels ecosistemes marins 

 

Barcelona, 8 de juny de 2022 –. En el marc del seu compromís per promoure la cura dels 

nostres mars i oceans, Damm i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals 
Marins CRAM, han alliberat amb motiu del dia mundial dels oceans a la tortuga marina 'Inedit' a 

la platja del Prat de Llobregat. La tortuga, que va ser apadrinada per Damm a l'abril, ha aconseguit 

tornar al seu hàbitat natural després de superar amb èxit el procés de recuperació en les 

instal·lacions de la Fundació. 

Aquest exemplar de tortuga babaua, una de les tres espècies de tortuga marina que es troben al 
Mediterrani, va ser capturat accidentalment per un pescador el 4 d'abril de 2022 i posteriorment 

traslladat a les instal·lacions del Centre de Recuperació del CRAM amb l'objectiu que es recuperés 
de les lesions que va patir. Gràcies a l'apadrinament de Damm, la tortuga va rebre l'atenció 

mèdica i tractaments necessaris per part que els professionals de la Fundació perquè tornés a les 

aigües mediterrànies. Després de 2 mesos sota la custòdia i cures de la Fundació, “Inedit” ha 

pogut tornar al seu hàbitat natural havent-se recuperat satisfactòriament. 

Damm col·labora activament des de fa més de 2 anys amb la Fundació CRAM, entitat que porta 
25 anys impulsant projectes d'assistència a espècies marines a més de desenvolupar diverses 

línies de treball de conservació, recerca, formació i sensibilització social sobre l'estat del medi 

marí i la seva problemàtica. Amb motiu del Dia Mundial dels oceans, Damm i Fundació CRAM han 
renovat el seu acord de col·laboració per a continuar contribuint conjuntament a la recuperació i 

la reintroducció de tortugues marines ateses per aquesta entitat. 

"Des que vam començar la nostra activitat, fa 25 anys, hem tingut una missió clara: protegir la 
biodiversitat marina de les amenaces globals a través d'accions locals. Gràcies al treball conjunt 
realitzat pels professionals que treballen en la Fundació CRAM, els voluntaris i voluntàries i les 
companyies i institucions que col·laboren en el projecte, hem aconseguit rescatar i retornar al 
seu medi natural a més de 800 tortugues, atendre més de 350 dofins i desenvolupar més de 50 
projectes científics i de conservació", va afirmar Montse Pal, responsable de comunicació 

i fundraising de Fundació CRAM. 



 
La cura del medi ambient ha estat part de la identitat de Damm des dels seus orígens. Conscients 

de la necessitat d'ampliar els seus àmbits d'actuació i impacte en aquesta àrea, l'organització ha 
desenvolupat una sèrie de propostes que actuen en favor de la biodiversitat, dins de les quals 

s'inclou el projecte de conservació de la tortuga babaua (Caretta caretta), espècie molt vulnerable 

a l'acció humana. La pesca accidental, el canvi climàtic i la pressió humana sobre el seu mitjà són 
només algunes de les amenaces que posen en perill la seva supervivència en les nostres mars i 

oceans. Totes les espècies compleixen una funció dins de la salut del medi marí, equilibrant les 
poblacions d'espècies de les quals s'alimenten, com poden ser les meduses i els mol·luscos en el 

cas de la tortuga marina. 

L'acord de col·laboració amb la Fundació CRAM per a recuperar i reintroduir a l'hàbitat natural 
aquesta espècie de tortuga -considerada avui dia vulnerable a escala global segons la llista 

vermella de la UICN-, forma també part del pla de voluntariat #LIVE 
TO BE PART OF THE CHANGE desenvolupat per Damm. A través d'aquest projecte, els 

col·laboradors i col·laboradors de Damm participen al llarg de l'any en diverses accions de suport 

a la Fundació CRAM com a tallers de conscienciació sobre la problemàtica que sofreixen les 

nostres mars o campanyes de recollida de brossa a platges. 

Per a més informació: www.dammcorporate.com/ca  

http://www.dammcorporate.com/ca

