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Presentació

Amb la col·laboració de

Hi havia una vegada un mar tranquil, intensament blau, al que els romans van ano-

menar Mare Nostrum. Durant mils d’anys, mite i raó van navegar pels seus 46.000 

quilòmetres de costes, fins que els seus navegants, van arribar a conèixer el seus secrets. 

Aquest mar ha estat l’escenari d’èpiques batalles, ha evocat llegendes i epopeies, i ha 

constituït una via de connexió excepcional per al transport de mercaderies i coneixe-

ments entre els pobles d’Europa, part d’Àsia occidental i el nord d’Àfrica. Aquest mar, 

el mateix mar al que han cantat Homer i Serrat, el mar dels fenicis, el que navegaren 

les flotes de Cartago, les trirrems de Roma, el mar dels pirates barbarescs de les galeres 

mallorquines, de les pasteres i del turisme de masses, té un futur incert.

Avui dia,  el mar Mediterrani, més enllà de ser un testimoni d’excepció de la història, 

alberga la major diversitat  biològica d’Europa, és una de les vies comercials més impor-

tants, i la primera destinació turística del món, però també, està sotmès a un incessant 

trànsit marítim, pateix innombrables invasions biològiques, sofreix pràctiques no soste-

nibles de pesca i aqüicultura, i s’enfronta a continus vessaments de residus.

Coneixem realment el mar Mediterrani en profunditat? Quines són les característiques 

que la fan tan especial? I el més important: en quin estat es troba? i quin futur li espera? 

Per respondre a aquestes preguntes, Obra Social “la Caixa” i la UCC + i del CSIC a les 

Illes Balears et conviden a submergir-te en un mar de coneixement a través de les his-

tòries de ciència que ens contaran investigadors del Consell Superior d’Investigacions 

Científiques, de la ICTS SOCIB (Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes 

Balears) i de l’IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats) referents internacio-

nals en la investigació del Mediterrani.

Amb l’ajuda d’objectes i instrumental científic, i amb un format proper a la tertúlia de 

taverna marinera, aquests nautes contemporanis seran entrevistats per la comunica-

dora Rosa Campomar amb l’objectiu d’entendre científicament el Mediterrani, posar en 

valor la riquesa de la seva biodiversitat i reflexionar sobre les mesures de gestió i legisla-

ció necessàries per a la seva sostenibilitat. 
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Dijous, 11 de febrer · A les 19h

Conèixer el nostre mar:  
el Mediterrani a un clic

Dr. Joaquín TINTORÉ. 
Professor d’investigació del CSIC a l’IMEDEA 

(Institut Mediterrani d’Estudis Avançats) i di-

rector de la Instal·lació Científica i Tècnica Sin-

gular SOCIB (Sistema d’Observació i Predicció 

Costaner de les Illes Balears). 

Resum: La primera passa per submer-

gir-nos en aquest immens recurs natural 

és un apropament als aspectes físics, geo-

gràfics i geològics que fan del Mediterra-

ni un mar realment únic, i un laboratori 

oceànic a petita escala. De la mà del Dr. 

Joaquín Tintoré, coneixerem com la ICTS 

SOCIB,  a través d’un sistema multiplata-

forma format per estacions costaneres, 

boies, planejadors submarins, el radar 

HF SOCIB, i el vaixell oceanogràfic SO-

CIB, monitora el Mediterrani Occiden-

tal, proporcionant amb un sol clic, dades 

de gran interès a investigadors, gestors 

ambientals i també a la ciutadania. Des-

cobrirem també, com la ICTS SOCIB, 

compromesa amb apropar la ciència a 

la societat, divulga a través del projecte 

Medclic: el Mediterrani a un clic (www.

medclic.es), la informació que obté del 

Mediterrani i apropa la metodologia i les 

tecnologies utilitzades per l’oceanografia 

del segle XXI a tots els públics. Tot això 

amb la finalitat de fomentar l’interès pel 

coneixement i la conservació del mar 

Mediterrani i posar en valor una gestió 

de mars i costes basada en la innovació, 

el desenvolupament tecnològic i el conei-

xement científic.



Dijous, 18 de febrer · A les 19h

Darwin i les columnes 
d’Hèrcules: perquè 
hi ha tantes espècies 
endèmiques  
en el Mediterrani

Dr. Enrique MACPHERSON. 
Professor d’investigació del CSIC, adscrit al 

Departament d’Ecologia Aquàtica del CEAB 

(Centre d’Estudis Avançats de Blanes).

Resum: Descobrirem la increïble diver-

sitat de flora i fauna que habita el Me-

diterrani, però també reflexionarem 

sobre com aquest fascinant ecosistema 

es manté en constant i delicat equilibri 

que hem d’esforçar-nos per con-

servar. Per això, el Dr. Enrique 

Macpherson, investigador del 

CSIC, ens contarà com el Medi-

terrani està considerat una de 

les zones del planeta amb una 

major biodiversitat, i com aquesta es 

conserva en gran part gràcies a una sèrie 

de processos històrics, iniciats després de 

l’obertura de l’estret de Gibraltar fa uns 

5 milions d’anys. El Mediterrani té una 

flora i fauna que va quedar aïllada en 

algunes zones abans d’aquesta època, i a 

més el règim de circulació de les aigües 

del mar Mediterrani fa que el mar d’Al-

boran actuï com a barrera, facilitant l’en-

trada d’espècies, però no la sortida. Això 

ha permès evolucionar a les espècies en 

un entorn aïllat amb la conseqüent gene-

ració d’endemismes i d’una flora i fauna 

ben diferenciada de l’atlàntica. En aques-

ta entrevista comprovarem com aquesta 

flora i fauna es troba actualment amena-

çada per la invasió d’espècies a través del 

canal de Suez.

Enrique Macpherson a més de llop de 

mar i expert bussejador és doctor en 

ciències biològiques per la Universitat 

de Barcelona. Actualment és professor 

d’investigació del CSIC adscrit al depar-

tament d’ecologia aquàtica del CEAB. Les 

principals línies d’investigació en les que 

treballa es centren en l’ecologia de peixos 

litorals, especialment en aquells aspectes 

lligats a les seves pautes d’assen-

tament, dinàmica, flux genètic 

i conservació, incloent l’efec-

te de les reserves marines a 

les poblacions. Així mateix, 

una segona línia d’investigació 

està dirigida cap a la taxonomia de 

crustacis decàpodes, especialment de les 

famílies galatheidae, lithodidae i nephro-

pidae. Aquesta línia es desenvolupa prin-

cipalment en aigües del Pacífic occiden-

tal, utilitzant tant aspectes morfològics 

com moleculars. Ha publicat més de 200 

articles, i ha col·laborat en més de 20 pro-

jectes nacionals i internacionals. 
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Dijous, 25 de febrer · A les 19h

Mobilitat i comportament 
animal: alguna cosa es 
mou al Mediterrani

Dr. David MARCH 
Investigador del CSIC a IMEDEA, doctor en 

ecologia marina i especialista en sistemes d’in-

formació geogràfica. 

Ricardo SAGARMINAGA 
Capità i director científic de Kai Marine Ser-

vices. 

Resum: Investiguem per reflexionar so-

bre el futur de el Mediterrani, un mar 

petit i superpoblat, la sostenibilitat del 

qual és un repte que els científics afron-

ten amb obstinació i serietat, però també 

amb optimisme davant les perspectives 

que obren els nous programes d’investi-

gació i gestió.  En aquest col·loqui aborda-

rem el paper de la ciència i la tecnologia 

al servei de la gestió i 

conservació marina, cen-

trant-nos en la mobilitat i comportament 

animal d’àrees marines protegides. El Dr. 

David March i el Sr. Ricardo Sagarmina-

ga ens contaran com peixos, tortugues, 

catxalots i altres espècies animals es tro-

ben en constant moviment, utilitzant i 

compartint amb nosaltres un medi dinà-

mic com el mar. L’augment de l’activitat 

humana al Mediterrani posa en perill 

el bon estat ambiental i la biodiversitat 

marina. Conèixer el comportament i la 

utilització de les espècies marines és un 

aspecte clau per al desenvolupament sos-

tenible del sector marítim. Repassarem 

les diferents tecnologies que s’utilitzen 

per a analitzar la distribució i el movi-

ment d’animals marins. En particular 

s’explicaran algunes investigacions dutes 

a terme a les Illes Balears i al Mediterra-

ni. Finalment, es reflexionarà sobre com 

poden aplicar-se els resultats d’aquestes 

experiències en programes de gestió i 

planificació marina, com les àrees ma-

rines protegides.

David March a més de ser un amant del 

mar i un magnífic fotògraf submarí, és 

doctor en ecologia marina i especialista 
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en sistemes d’informació geogràfica. Els 

seus interessos científics s’han centrat 

en l’ecologia espacial d’espècies marines i 

les seves interaccions amb les activitats 

humanes, a través d’eines computacio-

nals i la utilització de les noves tecnologi-

es. Durant els darrers cinc anys ha estat 

col·laborant amb la ICTS SOCIB, Sistema 

d’Observació i Predicció Costaner de les 

Illes Balears, treballant en eines de gestió 

i planificació espacial marina.

Ricardo Sagarminaga van Buiten és ca-

pità i director científic de KAI Marine 

Services. Des de 1984, Ricardo ha com-

binat la seva passió per la navegació i la 

construcció de vaixells amb la seva dedi-

cació professional a la conservació de la 

biodiversitat marina. El seu treball s’ha 

centrar en el desenvolupament d’inves-

tigacions marines sobre depredadors de 

primer nivell, dissenyant i portant a ter-

me programes de gestió d’àrees marines 

protegides, conservació d’espècies ame-

naçades i de sostenibilitat en pesqueries 

de tot el món.

Conductora del cicle

Rosa CAMPOMAR: Rosa es considera 

abans de res radiofonista i, de fet, a la 

ràdio ha desenvolupat una gran part de 

la seva trajectòria professional. Ha con-

duit espais culturals com “Bartleby no ho 

faria”, magazins com “Això no és Sicília”, 

ambdós a l’extinta Ona Mallorca. Va ser 

directora de Ràdio Jove i cada divendres 

condueix l’espai “Mundo Maravilloso” 

de “La Ventana de Baleares” a la Cadena 

SER. També ha treballat a la televisió com 

a presentadora, guionista i redactora, i és 

una de les impulsores de la revista d’acti-

vitats per a famílies “Borino Ros”. També 

s’ha dedicat a la comunicació institucio-

nal a la Conselleria d’Educació i Cultura 

del Govern Balear (1999-2003) i a la seu 

de l’Institut Ramon Llull (Barcelona). Ha 

treballat en el departament de divulgació 

i cultura científica de l’Institut de Física 

Interdisciplinar i Sistemes Complexes 

(IFISC, CSIC-UIB) i actualment coordina 

la comunicació institucional a la Conse-

lleria d’Educació i Universitat del Govern 

Balear.
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Coordinació

Dr. Joaquín TINTORÉ: 
Coordinador institucional del CSIC a les Illes 

Balears.

És doctor en oceanografia física, profes-

sor d’investigació del Consell Superior 

d’Investigacions Científiques a l’Institut 

Mediterrani d’Estudis Avançats (IME-

DEA, CSIC-UIB) i director de la ICTS SO-

CIB. El seu treball s’ha centrat en la com-

prensió del medi ambient marí i la gestió 

sostenible de les zones costaneres partint 

de l’excel·lència científica i la transferèn-

cia de coneixement a la societat. Actu-

alment i des de l’any 2008, és director 

de la ICTS SOCIB: Sistema d’Observació 

i Predicció Costaner de les Illes Balears  

(http://www.socib.es),  primera Instal-

lació Científica i Tècnica Singular de les 

Illes Balears. Entre 1996 i 2006 va ser di-

rector de l’Institut Mediterrani d’Estudis 

Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB). També 

va ser director del primer Programa Na-

cional de Ciència i Tecnologia Marina, i 

sotsdirector del Comitè Marí Europeu de 

la European Science Foundation (1996-

1999). Va ser membre del Comitè Cien-

tífic Assessor per estudiar l’enfonsament 

del vaixell “Prestige” (2002-2003). A l’any 

2003 li van atorgar el Premi Nacional 

d’Investigació Alexandre Malaspina de 

Ciències i Tecnologia dels Recursos Na-

turals per les seves contribucions en el 

camp de la oceanografia costanera i la di-

nàmica de mesoescala. Ha estat investiga-

dor principal en 49 projectes, i ha coordi-

nat dos projectes internacionals finançats 

per la UE. També ha dirigit 10 tesis docto-

rals i 10 tesines de màster, i ha publicat 161 

articles en revistes internacionals. 

Rosa Mª RODRÍGUEZ: 
Tècnic de divulgació i cultura científica de la Uni-

tat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) 

de la delegació del CSIC a les Illes Balears.

És gestora cultural, llicenciada en histò-

ria de l’art per la Universitat de les Illes 

Balears (UIB), amb estudis de màster en 

art actual per la Universitat de Barcelona, 

especialitzada en les interseccions entre 

art, ciència i tecnologia. També és titulada 

en direcció i gestió d’organitzacions artís-

tiques i culturals per l’Institut Superior 

d’Art de Madrid, i experta universitària 

en divulgació i cultura científica per la 

Universitat d’Oviedo. Ha desenvolupat la 

seva activitat com a gestora cultural i del 

patrimoni historicoartístic en diferents 

organismes públics de les Illes Balears. 

Durant els darrers 8 anys ha treballat 

com a tècnic de divulgació i cultura ci-

entífica en el Consell Superior d’Investi-

gacions Científiques, dirigint nombrosos 

projectes i activitats relacionades amb la 

divulgació del coneixement i la innovació. 

Actualment coordina la UCC+i de la dele-

gació del CSIC a les Illes Balears.
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Weyler

Plaça del
Mercat

Palau de Justícia

CaixaForum Palma

Plaça Weyler, 3
07001 Palma

Tel.: 971 17 85 00
Fax: 971 72 21 20

ccpalma.fundació@lacaixa.es
www.lacaixa.es/ObraSocial

De dilluns a dissabte de 10 a 20 h
Diumenges i festius de 11 a 14 h

Preu per conferència: 4 €
50% de descompte clients “La Caixa”

Transport: Autobús
Línies 3, 7, 15, 20, 25, 46 y 50


