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Investigació i noves tecnologies 

oceanogràfiques al servei 

del coneixement i la gestió

de la Mediterrània

I  Jo rnades so bre  l ’ensenyament  de  les  c iències
El  mar  com a  recurs  educat iu



Els oceans són un sistema complex. Hem de comprendre el seu estat 
i la seva variabilitat

NASA's Aquarius salinity, from December 2011 through December 2012



OOI, Regional Scale Nodes (Delaney, 2008)

“Things have to be made as simple as possible, but not simpler” (Albert Einstein) 

Tots els processos de l’oceà no es poden entendre de manera aïllada 



Font: Future Ocean · Kiel Marine Science

El coneixement del planeta està lligat a una millor comprensió dels oceans

Cal abordar eficaçment aquests àmbits de manera interdisciplinària 
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Els inicis de l’Oceanografia

“What we measure affects what we do. If we 
have the wrong measures, we will strive for 
the wrong things” (Joseph Stiglitz 2010).

Foto: Oscar SchoefieldFoto: Pere Oliver

Els oceans estan crònicament poc mostrejats. 
Necessitem sèries temporals llargues i dades sinòptiques.



La variabilitat dels oceans  

Temporal and spatial scales of ocean processes

(D. Chelton, 2001).

Mesoscale  (50-500 km/ 10-100 days)  is 
the dominant signal in the ocean (Le 
Traon and Morrow, 2001)

“A single ship can only be in one place at one time. We need to be present in multiple places in 
multiple times.” (John Delaney, Nature,  Sept. 25, 2013)

http://www.nature.com/news/marine-science-oceanography-s-billion-dollar-baby-1.13803


Net-centric, Distributed 

Sensing Systems

Adapted from Steve Chien, JPL-NASA

“Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à 
avoir de nouveaux yeux”  (Marcel Proust: “El vertader viatge de descobriment no consisteix en 
cercar nous paisatges sinó en tenir nous ulls”). 

La nova oceanografia



Corrents marines, el  temps oceànic, remolins.

Mahadevan (Nature, 2014)Surface temperatures in the western 
North Atlantic Ocean (NASA)



Corrents, meandres, remolins i fronts

Todd Ringler Journal of Physical Oceanography

L’activitat de mesoescala conté 
la major part de l'energia 
cinètica de l’oceà.

Essencial per:

o El clima (transports de 
calor, sal, carboni, 
nutrients, ...)

o Els ecosistemes (transport 
vertical de nutrients, 
zones de fresa, …)

o Aplicacions operacionals 
(rescats, vessaments, 
plàstics, …)



El  temps oceànic, remolins.



Oceans are complex systems, we need to characterise their state and variability

NASA. Ocean current flows in the Mediterranean (2 mins. - 16 Feb 2005 through 16 January 2006). http://svs.gsfc.nasa.gov/goto?3820

http://svs.gsfc.nasa.gov/goto?3820


EL  MEDITERRANI: EL NOSTRE MAR

21o -30o

T 10o -15o

Elevada salinitat:
38 grams de sal 
per litre.

La profunditat 
mitjana és de 
1.500 metres

Un gran 
nombre d’illes i 
arxipèlags

Concentra el 
10% de la 
biodiversitat 
mundial

Zona  de 
reproducció de 
la tonyina 
vermellaEs pot considerar com un oceà a escala reduïda en el que trobem processos 

oceànics a escales mes petites que a altres oceans. (Robinson et al. 2001).

El Mediterrani: un oceà a escala reduïda



El temps oceànic en el mar Balear, variabilitat, escales



Sistema multi-plataforma integrat: observació i predicció



Sistema de Modelat i Predicció



El Centre de dades



Accés a les dades: el web SOCIB



Accés a les dades:  aplicació mòbil  



Sistemes de monitorització de platges  



Infraestructures d’observació marina: boies i perfiladors de deriva 



Infraestructures d’observació marina: boies oceanogràfiques 



Infraestructures d’observació marina: vaixell oceanogràfic



Infraestructures d’observació marina: planadors submarins 



Observacions remotes i constants en totes les condicions 



Obtenció de sèries temporals llargues i constants



Noves tecnologies al servei de la gestió del Mediterrani

Balearic Rissaga Forecasting System (BRIFS)



Noves tecnologies al servei de la gestió del Mediterrani

Balearic Rissaga Forecasting System (BRIFS)



Noves tecnologies al servei de la gestió del Mediterrani

Sistemes de monitorització de platges, seguretat dels banyistes 



Noves tecnologies al servei de la gestió del Mediterrani

Sistemes de monitorització de platges, seguretat dels banyistes 



Aplicacions:  Sector Turístic/Clubs Nàutics

http://seaboard.socib.es



Noves tecnologies al servei de la gestió del Mediterrani

Seguretat marítima: actuacions front a accidents, vessaments accidentals,...

Cas del Sorrento 28/04/2015 



Eines per a la presa de decisions i gestió litoral

Illes Balears  1.400 km de costa 

Noves tecnologies al servei de la gestió del Mediterrani

Índex de 
Sensibilitat 
Ambiental per 
fer front a 
vessaments



Noves tecnologies al servei de la gestió del Mediterrani

Ecologia operacional: models de distribució en temps real.

Predicció de l’hàbitat potencial i zones de distribució de les espècies. 

Model operacional de concentració de mesozooplàncton en el Mediterrani      https://portal.marineopec.eu/



Noves tecnologies al servei de la gestió del Mediterrani

Imatge: Gilbert Van Ryckevorsel/TAG A Giant

Migration patterns along the year
(Eastern Stock) Aranda et al, PONE 2013

Bluefin Tuna Project: estudi de la variabilitat de les zones de fresa 

Identificació i predicció de les zones de reproducció



Noves tecnologies al servei de la gestió del Mediterrani

Tortugues oceanògrafes: seguiment de tortugues equipades amb sensors satel·litals

www.seaturtle.socib.es



Noves tecnologies al servei de la gestió del Mediterrani

Nous reptes en la gestió: zonificació dinàmica de l’oceà

Planificació espacial marina per a la conservació de l’oceà i els 
ecosistemes pelàgics



Dos  paradigmes han canviat

Observació

Oceanogràfica
DE: la investigació amb grans 

vaixells oceanogràfics

A: Sistemes d’observació 

multiplataforma

21

Ciència amb 

i per a la 

societat

Accés a les 

dades:
DE: dades disponibles per als 

investigadors  12-24 mesos després 

de les campanyes

A: dades obertes en (quasi) temps 

real.



Apropant els oceans a la societat 

Ocean Literacy: Cultura oceànica

"Una comprensió de la influència de l’oceà sobre un mateix, i la 
influència d’un mateix sobre l’oceà"



Apropant els oceans a la societat 

Ocean Literacy: Cultura oceànica

Una societat amb cultura oceànica és capaç de:
• Comprendre la importància de mars i oceans 
• Comunicar sobre els temes relatius a l’oceà 
• Prendre decisions informades i responsables en relació al mar i als 

seus recursos

Una via  per aconseguir 
mars i oceans més sans 

i un planeta sa 



Ocean Literacy: Cultura oceànica

Els principis essencials de la Cultura Oceànica:

1 La Terra té un gran oceà amb diferents 
característiques.

2 L’oceà i la vida que conté modelen les 
característiques de la Terra.

3 L’oceà té una gran influència sobre les 
condicions del temps i del clima.

4 L’oceà fa possible que la Terra sigui 
habitable.

5 L’oceà permet una gran diversitat 
d’ecosistemes i de vida.

6 L’oceà i els éssers humans estan 
interconnectats.

7 L’oceà està en gran part inexplorat.
Il·lustració de Pierre Mion



Cal investigar  i  divulgar

El Mediterrani a un clic



Divulgació científica 

Investigació:

Estudi de la 

variabilitat 

del 

Mediterrani

Divulgació:

Ciència amb 

i per a la 

societat



www.medclic.es

Un web per mostrar totes les dades dels 
diferents sistemes d’observació i amb 
informació sobre les infraestructures.

Dades reals a un clic: visualització amb explicacions 

específiques adaptades al públic general i estudiants, mostrant  
la importància  de la monitorització de l’oceà. 

Apropant l’oceanografia del segle XXI  



www.medclic.es 

Materials multimèdia:

Jocs interactius, vídeos, infografies i galeries d’imatges.



www.medclic.es

Zona Educativa:

Secció específica per a la comunitat educativa amb material de 
divulgació científica adaptat per treballar a l’aula.



www.medclic.es

Materials didàctics dissenyats per a

l’educació Primària i Secundària.

Visita el Vaixell 
Oceanogràfic



Medclic: accions de divulgació científica. 

Conferències i tallers a l’aula



Medclic : accions de divulgació científica 

Jornades de portes obertes



Medclic : accions de divulgació científica 

Cicles de conferències 



Medclic: accions de divulgació científica 

Visites per a totes les edats



Medclic: accions de divulgació científica 

Activitats en línia: www.lamardeciencia.es



Medclic: accions de divulgació científica 

Activitats en línia: www.medclicphoto.es



SOCIB: consolidant l’oceanografia operacional al servei de la societat. 



Gràcies

@icts socib @socib_icts @socib_outreach @icts_socib


