
Mediterrani

EL NOSTRE 
MAR,
COM MAI
L’HAS VIST

 Edifi ci accessible

SERVEIS

La botiga del museu. Laie - CosmoCaixa 
Cafeteria-restaurant. Arcasa - CosmoCaixa 
Accés lliure a la plaça de la Ciència,
a la cafeteria-restaurant i a la botiga del museu.

APARCAMENT

 Entrada pel carrer dels Quatre Camins, 89.
 2 h gratuïtes, comprant l’entrada al museu 
(no acumulable a d'altres descomptes i promocions).

Store

CONEIX EL MEDITERRANI 
DES DE DUES ÒPTIQUES: 
COSMOCAIXA I CAIXAFORUM. 
PER NOMÉS 5 €:
CosmoCaixa
“Mediterrani. El nostre mar, com mai l’has vist”
De l’11 de desembre de 2013 fins al desembre de 2014

CaixaForum
“Mediterrani: del mite, a la raó”
Del 28 de febrer al 15 de juny de 2014

Prepara’t per experimentar i 
conèixer el Mediterrani com mai 
no ho has fet, per endinsar-te en 
un banc de tonyines, veure amb 
els teus propis ulls l’evolució de la 
crisi salina o descobrir quins són 
els perills reals que amenacen el 
futur del nostre mar.

“Mediterrani” és molt més que 
una exposició sobre vida marina. 
És una porta oberta a la re�exió 
sobre la relació que tenim amb 
el mar i sobre com cal actuar 
davant d’un fet objectiu: la 
superpoblació de les costes 
i la limitada capacitat de 
renovació del Mediterrani han 
fet que sigui una zona amb uns 
nivells de contaminació i 
d’espècies en perill d’extinció 
dels més alts del món. 

Isaac Newton, 26 | 08022 Barcelona
www.CosmoCaixa.com/agenda
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Mediterrani vol dir “mar enmig de terres”, 
és a dir, és un espai de connexió entre països, 
continents i cultures diverses. És el segon mar 
interior més gran del món, i la seva aigua banya 
el sud d’Europa, una part d’Àsia occidental i 
països del nord d’Àfrica. Hi van néixer la cultura 
grega, la romana i l’egípcia, entre d’altres. 
La seva diversitat és la que ens ha forjat el 
caràcter i la cultura. És la porta comercial 
i turística més important que tenim. Ens hi 
banyem, ens proporciona aliments i diluïm 
a la seva aigua part dels residus que generem. 
Però, el coneixem realment en profunditat? 
Què és el que el fa tan especial? I el més 
inquietant: quina salut i quin futur té?
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LA SOSTENIBILITAT 
DEL MARE NOSTRUM, 
TOT UN REPTE

COMPRENSIÓ CIENTÍFICA
El primer pas per submergir-nos en la comprensió 
d’aquest immens recurs natural és acostar-nos 
cientí�cament als aspectes físics, geogrà�cs 
i geològics que fan del Mediterrani un mar realment 
únic. 

LA RIQUESA DE LA BIODIVERSITAT
Descobrirem la increïble diversitat de �ora i fauna 
que habita el Mediterrani, però també re�exionarem 
sobre com aquest fascinant ecosistema es manté en 
un equilibri constant i delicat que ens hem d’esforçar 
per conservar.

CULTURA MEDITERRÀNIA
La diversitat del Mediterrani va més enllà de la �ora 
i la fauna: forma part de la vida i la cultura de tots els 
pobles que acull. Des de la gastronomia, �ns a la 
riquesa lingüística.

INVESTIGANT PER A LA SOSTENIBILITAT
Investiguem per reflexionar sobre el futur 
del Mediterrani, un mar petit i superpoblat la 
sostenibilitat del qual és un repte que els científics 
afronten amb interès i serietat, però també amb 
optimisme davant de les perspectives que obren 
els nous programes de recerca i desenvolupament.

CONCLUSIÓ
Com ha canviat l’exposició la visió que tenies 
del Mediterrani? I la de la resta dels visitants? 
Descobreix-ho a la comparativa final en forma 
de núvol d’etiquetes, un reflex viu i dinàmic 
de l’experiència que ofereix aquesta exposició.
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Consulta les activitats relacionades 
amb aquesta exposició, a 
www.cosmocaixa.com/agenda


