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PRESENTACIÓ 

l passat 14 de desembre es va celebrar l’Assemblea General de socis i 

sòcies del 2011. Després de donar la benvinguda als nous membres 

de l’associació, la presidenta va fer un breu resumen del que havia 

estat el 2011 per ACOIO. A més, a càrrec de tresoreria, es va presentar el 

balanç econòmic de l’any passat i el pressupost del 2012. Un cop 

finalitzada la part més burocràtica, els membres presents ens vam endinsar 

en un torn obert de paraula on les idees i les propostes protagonitzaven 

totes les participacions. Resulta realment satisfactori veure com tots i cada 

un de nosaltres posa el seu gra de sorra en aquest projecte. Cada cop som 

més socis que volem fer d’ACOIO un desig de millorar les nost res condicions 

com oceanògrafs i una plataforma per donar-nos a conèixer. Benvinguts a 

tots aquells que comparteixen les nostres emocions. 

Arrel de les inquietuds de la nostra associació i per tal de donar embranzida 

a diversos projectes, s’han creat diverses comissions, que us presentem a 

continuació. La primera d’elles és la Comissió laboral (laboral@acoio.org) 

que s’ocupa de contactar amb empreses del sector i donar a conèixer el 

perfil d’oceanògrafs/es, a més d’elaborar el butlletí laboral. La segona és la 

Comissió de Pesca i Recursos Marins Renovables (pesqueries@acoio.org) 

que, mitjançant la  recopilació de dades  aportades per observadors 

pesquers, augmenten el coneixement sobre aquests recursos, de manera 

que es puguin elaborar projectes de conservació i gestió responsable dels 

mateixos. La tercera és la Comissió de Formació (cursos@acoio.org) que 

fomenta la formació dels socis/es  i 

d’altres científics mitjançant la 

organització de cursos. I per últim, la 

Comissió de Comunicació 

(comunicacio@acoio.org)  que 

realitza l’elaboració d’aquest 

butlletí, donant a conèixer les 

activitats, xerrades i cursos que 

promou ACOIO. 

E 

mailto:laboral@acoio.org
mailto:pesqueries@acoio.org
mailto:cursos@acoio.org
mailto:comunicacio@acoio.org
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En el present butlletí, i gràcies al 

Jaime López, a l’Elisabet Bonfill i al 

Fernando Condal, l’oceanotema es 

centra en la importància de disposar 

d’unes xarxes de mesura de dades 

oceanogràfiques al litoral català. Es 

tracta d’una tema de veritable 

importància en el nostra camp 

laboral i ens les continues 

investigacions que es van realitzant a 

la costa del mar mediterrani. 

Durant el III Simposi Internacional de Ciències del Mar dut a terme a Càdis, 

es va crear la Federació Espanyola d’Associacions d’Oceanògrafs, de la 

qual ocuparem la vicepresidència. Hem considerat aquest fet tan 

important com per escollir-lo per protagonitzar la foto del butlletí i formar 

part de la nostra portada.  

Des de Comunicació, us agraïm els comentaris i les col·laboracions que em 

rebut, gràcies als quals ha estat possible aquest segon número de 

Termoclina. Ens agradaria animar als socis i sòcies que vulguin participar en 

els propers butlletins, a fer-ho mitjançant el nostre correu electrònic: 

comunicacio@acoio.org.  

Per últim, volem donar les gràcies a totes les persones externes a ACOIO 

que ens fan arribar fotografies i documents. En aquest últim butlletí, en 

especial, reconeixem l’esforç del Pep Servià que, amb les seves fotografies 

submarines, van donant color a les pàgines de la nostra revista. 

Elisabet Paül  i Berta Companys 

 

 

 

 

mailto:comunicacio@acoio.org
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LA FOTO DEL BUTLLETÍ 

 Fotos diada socis. Autora: Marina Hernández Mora.  



 TERMOCLINA 

 

 

 6 

 



 TERMOCLINA 

 

 

 7 

 



 TERMOCLINA 

 

 

 8 

 Visita al Rainbow Warrior. Autora: Elisabet Bonfill. 
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 Fotografies variades. Autora: Aurora Requena. 

Cabo de Gata    Maine (EEUU) 

Maine (EEUU) 
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Pesca a Roses    Pesca a V ilanova i la Geltrú 

Port d’Arenys de mar 

   Salines de San Pedro del Pinatar 
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Salines de San Pedro del Pinatar 
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CARTES DELS/DE LES SOCIS/SÒCIES  

Trobada POSIMED, 23 de novembre. 

El passat 23 de novembre va tenir lloc la II trobada de Posimed a 

Catalunya. Es tracta d’una xarxa d’entitats públiques i privades, 

organitzades per Comunitats Autònomes, que desenvolupen tasques per 

protegir la Posidonia oceanica a les costes mediterrànies. 

(www.posimed.org). 

L’objectiu d’aquesta trobada va ser posar-se al dia sobre el 

desenvolupament dels diversos projectes en cada regió tant pel que fa a 

les bones pràctiques per minimitzar l’impacta dels fondejos, com sobre els 

avenços en la cartografia de praderies. 

Aurora Requena. 

El Nou Guerrer de Greenpeace visita aigües Barcelonines 

El Rainbow Warrior III, botat fa dos 

mesos a Holanda, està fent el seu 

primer viatge inaugural per Europa 

fins a América, on durà a terme 

tasques de denuncia de la 

desforestació del Amazones. Una de 

les seves paredes ha estat al Port de 

Barcelona, des del 14 de desembre 

fins al 23. ACOIO va aprofitar la seva 

estada per gaudir d’una visita 

guiada per dins del vaixell. 

Durant la visita, portada a terme per  

voluntaris de l’entitat, es podia visitar 

les parts externes, el pont de 

comandament i veure un vídeo. Ens 

vam quedar impressionats per les 

dimensions del vaixell, i sobre tot per 

l’imponent de les seves veles que fan servir sempre que les condicions del 
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vent ho permetin.  Al contrari dels altres vaixells de GREENPEACE, aquest va 

ser construït amb l’objectiu de realitzar les seves accions. Per això, està fet 

amb tecnologia verda, amb un motor híbrid diésel-elèctric, amb un sistema 

de reutilització d’aigües grises i de reutilització de l’escalfor del motor. 

Com és fonamental la difusió de la seva tasca, hi ha una sala de 

comunicació i una sala de conferències, a més, tenen connexió via satèl·lit 

contínua per poder fer comunicats i per estar en permanent contacte amb 

els altres vaixells i amb l’organització a terra. 

Dins d’aquest vaixell fet “a la carta”, ens vam trobar amb peculiaritats com 

els dos bots de rescat ràpid, revestits d’alumini per evitar que siguin punxats 

quan s’acostin a grans vaixells durant les seves accions directes, i com les 

estructures fixades als màstils que permeten posar pancartes per cridar 

l’atenció. 

Aquesta visita no va ser una simple visita a un vaixell, és emocionant 

conèixer la tasca que fan, la cura i la dedicació amb la que desenvolupen 

la seva activitat i el pes que tenen els milers de grans de sorra, que són 

totes les aportacions individuals que han fet possible la construcció 

d’aquest Guerrer. 

Aurora Requena. 

Conferència Mundial “MSC fishery certification in developing and 

emerging economies: The way forward”. Hotel Melià Castilla, Madrid 

13 de febrer de 2012. 

El passat dilluns 13 de febrer va tenir lloc a Madrid la conferència mundial 

“MSC fishery cert ificat ion in developing and emerging economies: The way 

forward”. A l’acte van assistir unes 100 persones com a representants dels 

organismes públics, organitzacions no governamentals i empreses privades 

del sector de les pesqueries, del comerç de productes marins i derivats, i 

del sector de l’aqüicultura marina i dolç-aqüícola mundial. L'entitat 

organitzadora va ser Marine Stewardship Council (MSC), certificadora 

internacional de productes marins sostenibles amb seu a Londres. 
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Com a representant d’ACOIO va assistir Fernando Condal, acompanyat de 

Gabriela González del Ministeri d’Indústria del Govern Espanyol. La jornada 

va començar aviat amb una ronda de presentacions sobre casos 

particulars de pesqueries sostenibles i amb certificació oficial, on es va 

destacar els avantatges econòmics, ecològics i socials de cada 

experiència. Presumiblement la certificació de sostenibilitat oficial preveu 

l’assessorament en la gestió de la pesqueria i la participació dels criteris 

científics per a cada experiència particular. 

La segona ronda de presentacions va girar entorn de les possibilitats de 

mercat dels productes amb certificació oficial de sostenibilitat i 

l’oportunitat de desenvolupament per aquells països en procés de 

creixement i amb importants recursos marins renovables. Cal destacar la 

gran acceptació d’aquest tipus de producte en països del primer món 

com Alemanya, Anglaterra o EUA, i la gran demanada futura que es 

preveu. Per altra banda, és també 

un reflex de la societat espanyola el 

fet de que la seva demanda de 

productes certificats d’origen marí 

és totalment inexistent quan és el 

segon consumidor mundial de peix 

després del Japó.  

Finalment, en l’última sessió es va 

tractar la col·laboració a tres 

bandes entre organitzacions no 

governamentals, empreses privades i 

el sector públic. L’objectiu a curt 

termini és arribar a una certificació 

oficial sostenible i satisfactòria a 

nivell mundial, que pugui abastar el 

màxim de pesqueries, treballadors 

del mar i productes alimentaris 

d’origen marí i d’aqüicultura. Per tant, aconseguir una transformació 

significativa del sector primari d’acord a la realitat moderna, global i 

sostenible. 
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És destacable el desplegament de recursos i esforços que va fer l’entitat 

organitzadora per allotjar un esdeveniment tan ambiciós en el cinc estrelles 

de Madrid. El tracte rebut va ser excel·lent i el servei de càtering ofert no 

escatimava a l’hora d’oferir un assortit de productes marins 

presumiblement certificats. Respecte a les experiències particulars 

presentades en la primera part, algunes van quedar una mica justes en 

relació als criteris científics dels que haurien de participar en la gestió 

sostenible. La resta de sessions van ser una reiteració del modus operandi 

de la certificació arreu del món. La jornada va acabar en un workshop final 

en que tots els participants es reunien en diferents grups de treball per 

tractar temes com per exemple les pesqueries de la tonyina, les possibilitats 

de mercat, etc. La barreja de gent denotava una bipolaritat entre aquells 

que treballen per un gestió sostenible de les pesqueries o la recerca 

científica i aplicada, i els que des del món comercial i empresarial treballen 

per ampliar les possibilitats de mercat i l’estudi de les tendències de futur 

alimentari. 

Fernando Condal Domingo. 

Vídeos dels socis 

En Fernando Condal Domingo ens ha fet arribar més vídeos de les seves 

incursions submarines. Els podeu veure a: 

http://www.youtube.com/watch?v=H_wBHJ8HkqA 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H_wBHJ8HkqA
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CONEIX ALS MEMBRES D’ACOIO 

Sòcia número 6 

Sofia Vega Bresciano (Córdoba, Argentina, 1982) és l’actual tresorera 

d’ACOIO. Llicenciada en Ciències del Mar per la Universitat de Gal·les i 

IUSC, va centrar el projecte final de carrera en la recerca d’isòtops estables 

en llops marins a Ushuaia (Argentina), on també va participar en el 

projecte de divulgació i educació ambiental al “Museu Acatushún de Aves 

y Mamíferos Marinos Australes” a Ushuaia http://www.acatushun.com/.  

 

Va fer el Màster en Ciències del Mar per la Universitat de Barcelona, amb 

projecte final sobre biomarcadors en la gamba vermella a l’Institut de 

Ciències del Mar (ICM) de Barcelona. Ha col·laborat en diversos projectes 

de recerca al centre d’investigacions ICM centrarts amb els biomarcadors 

de contaminació en llenguados i gambes vermelles. També ha participat 

http://www.acatushun.com/
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en projectes d’educació i divulgació ambiental tant a Argentina com a 

Barcelona.  

Des de petita l’ha atret allò relacionat amb el mar, tot i haver crescut a 

gairebé 1200 Km d’aquest. A través de documentals, pel·lícules, revistes i 

llibres mantenia l’interés per l’oceà. Sempre va saber elq què volia estudiar, 

així que va començar Biologia a Córdoba i, al traslladar-se a Barcelona, va 

tenir la possibilitat de fer Ciències del Mar. 

Al 2009 va conèixer a l’Elisabet Bonfill i al 2010 va unir-se a ACOIO com 

vocal juntament amb altres oceanògrafs amb moltes ganes de treballar en 

divulgar la professió més enllà del poc que se la coneix.  

Sòci número 7 

Jaime López Marco (Barcelona, 1979) és Llicenciat en Ciències del Mar per 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria i doctor en Ciències del Mar 

per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Durant la realització de la tesi, va fer dues estades d'un any a dos 

centres d'investigació: "Puertos del Estado" a Madrid i "Mercator-Ocean" a 

Toulouse. 

Ha desenvolupat la seva carrera investigadora al Laboratori 

d'Enginyeria Marítima de l'UPC i s'ha centrat principalment en la 

oceanografia física. Els temes que ha tractat són molt diversos, inclouen la 

gestió de la xarxa XIOM (Xarxa de Instrumentació Oceanogràfica i 

Meteorològica) amb anàlisis de les dades de nivell del mar, vent i corrents o 

el modelat numèric de nivell del mar, corrents i onatge, encara que els 

últims anys s'ha especialitzat en la  oceanografia operacional. 

A més, a més, ha participat en diferents campanyes oceanogràfiques el 

que li ha permès ser professor de les pràctiques de vaixell al Màster de 

Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona. 

Actualment, està treballant a l'empresa SIMO ("Soluciones de Ingeniería 

Marítima Operacional") com a director de projectes. 
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Des de ben petit ha estat molt lligat al mar i ha fet diferents cursos de 

vela, windsurf i submarinisme (Advanced Open Water Diver SSI des dels 15 

anys). 
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L’OCEANO-TEMA: DADES OCEANOGRÀFIQUES AL LITORAL CATALÀ  

Introducció  

El Mar Mediterrani juga un paper important en la societat catalana actual 

ja que, entre d’altres beneficis, actua regulant el clima permetent -nos 

gaudir d'unes temperatures suaus a l'hivern i també actua com a motor de 

l’economia. El clima que gaudim atrau a un turisme no tant sols cultural, 

sinó que també de platja, i a més a més molts d'aquests turistes arriben des 

del mar, el que ha convertit a Barcelona en el Port més important de 

creuers de tot el Mediterrani. A través del port també hi ha un flux constant 

no tant sols de persones, sinó també de mercaderies que s'importen i 

exporten a tot arreu. En totes les localitats costaneres, el mar també és el 

medi de treball i aliment de milers de famílies que viuen de la pesca. Tots 

aquests punts ens mostren, la importància de conservar el medi marí a 

través del seu estudi i coneixement.  

Importància de les mesures  

Per conèixer el mar, així com el seu estat, és important mesurar 

contínuament les diverses variables físiques, químiques, biològiques i 

geològiques. D'aquesta forma, observant l’evolució del medi, podrem 

conèixer l'estat de salut del mar segons el tipus d'estudi que plantegem. 

Els estudis al medi marí poden ser de molt diversa índole: físics (estudis 

d'onatge, corrents, marea...), biològics (estudis poblacionals, conservació 

d’alguna espècie, gestió de pesqueries...), geològics (conservació de 

platges, dragats, erosió...), químics (qualsevol estudi de contaminació...), 

d’enginyeria (construcció de ports, marines, transport...)... 

Quan algú es planteja fer qualsevol tipus d’estudi al medi marí, un dels 

primers problemes als que s'enfronta és trobar dades fiables de les variables 

oceanogràfiques de la zona. En aquest article volem donar a conèixer les 

principals xarxes de mesura de dades oceanogràfiques en temps real del 

litoral català i explicar de manera breu les dificultats de mantenir xarxes 

d'aquest tipus.  
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Mesures al mar vs mesures a terra  

La presa de mesures al mar és molt diferent de la de les mesures a terra. Les 

mesures a terra (estacions meteorològiques per exemple) normalment es 

troben en zones accessibles a peu, bici o cotxe, així, quan hi ha qualsevol 

incidència, és molt fàcil i ràpid anar a fer qualsevol tasca de manteniment 

o reparació, ja que un tècnic especialista amb una caixa d’eines i peces 

de recanvi pot fer-ho sense gaires problemes. Les estacions a terra 

normalment disposen de corrent, cosa que facilita, no només l’alimentació 

dels sensors de mesura, sinó també del mecanisme de transmissió i 

emmagatzemament de dades. Aquestes estacions a més a més solen estar 

protegides per un reixat que les protegeix de qualsevol persona aliena a la 

instal·lació. 

Al mar, la cosa és ben diferent. En primer lloc, els instruments al mar 

sofreixen un desgast degut a que l'aigua, i especialment l'aigua salada, és 

molt corrosiva per als components dels aparells de mesura i els fondejos, a 

més a més, les tasques de manteniment han d'incloure una neteja dels 

diferents organismes que s'enganxen als aparells i impedeixen el bon 

funcionament dels sensors de mesura. L’alimentació i transmissió de dades 

també es complica al medi marí, ja que normalment no es pot fer arribar 

un cable als punts de fondeig, així, els aparells funcionen amb bateries 

(que s'han de canviar periòdicament) i plaques solars per alimentar els 

sensors i els instruments de transmissió de dades. D'aquesta forma les 

tasques de manteniment al mar són més freqüents que a terra, a més a 

més, generalment són molt més costoses perquè per a realitzar-les, es 

necessiten vaixells, bussos i si és una maniobra de fondeig també es 

necessiten ancoratges o morts.  

De la mateixa forma que el SMC (Servei de Meteorologia de Catalunya) 

gestiona una xarxa d'estacions meteorològiques, existeixen diferents xarxes 

de mesura de dades oceanogràfiques al litoral català. Aquestes estacions 

mesuren principalment dades físico-químiques, ja que són les més “fàcils” 

de mesurar automàticament. A continuació descriurem les xarxes de 

mesures oceanogràfiques al litoral català. Segurament hi haurà més, i es 

podrà ampliar la llista, així que si coneixeu alguna i penseu que hauria 
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d'aparèixer aquí, us agrairem que envieu un mail amb la informació a 

comunicacio@acoio.org per ampliar aquest article.  

XIOM  

Xarxa d'Instrumentació Oceanogràfica i Meteorològica(www.xiom.cat). 

Creada el 1984, és la xarxa de mesures de la Generalitat de Catalunya, i 

està gestionada pel LIM (Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat 

Politècnica de Catalunya). Disposa de mesures d’onatge, nivell del mar, 

dades atmosfèriques, temperatura i salinitat a diferents indrets de la costa 

catalana. Actualment consta de 4 boies d'onatge (Roses, Blanes, Llobregat 

i Cap Tortosa), 5 estacions meteorològiques (Blanes, V ilanova, l'Ampolla, 

Sant Carles de la Ràpita i Deltebre) i 5 estacions mareogràfiques (Blanes, 

V ilanova, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita). Mitjançant la seva plana 

web, es poden representar gràficament les dades mesurades l'últim mes i 

descarregar les dades. També es poden descarregar els informes que els 

seus tècnics elaboren anualment pels diferents instruments de la xarxa. Els 

usuaris enregistrats poden descarregar-se tota la base de dades històrica. 

Aquesta xarxa ha estat molt afectada per la crisi actual, lo que ha 

provocat que hagin hagut de treure de l’aigua les 4 boies 

meteoceanogràfiques que mesuraven vent i temperatura de l’aire, i 

corrents i temperatura, a 1 i 15 m de fondària. A més a més, han 

mailto:comunicacio@acoio.org
http://www.xiom.cat/
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desaparegut els informes semestrals d'onatge que mostraven el 

comportament dels temporals els últims 6 mesos.  

Puertos del Estado 

La xarxa de mesures de Puertos del Estado(www.puertos.es), no és una 

xarxa exclusiva del litoral català sinó que disposa d’instruments a tota la 

costa espanyola. Disposa d’instruments al litoral català des de 1988. Els 

instruments que actualment gestiona a les nostres costes són: mareògrafs, 

boies d'onatge costaneres, boies d'onatge profundes, boies de corrent i 

estacions meteorològiques. Disposa de mesures d'onatge a Palamós, 

Begur, Barcelona, Tarragona (costanera i aigües profundes). Les estacions 

meteorològiques coincideixen amb punts de mesura d'onatge (Begur, 

Tarragona i Cap Tortosa). Les mesures de nivell del mar es fan als Ports de 

Barcelona i Tarragona. L’estació de Cap Tortosa també mesura corrents, 

temperatura de l'aigua i salinitat. Tota aquesta informació es pot consultar 

a la seva plana web mitjançant un mapa interactiu que permet escollir la 

variable desitjada i et torna les localitzacions de les dades disponibles. La 

mateixa plana et permet visualitzar les prediccions de variables 

oceanogràfiques, així com dades de reanàlisis a la costa Catalana.  

 

http://www.puertos.es/
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IRTA 

A Sant Carles de la Ràpita trobem un centre de l’Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentàries, IRTA, (http://www.irta.cat/ca-

ES/RIT/A/A3/Pagines/A31.aspx), dins del qual hi ha la Unitat de Seguiment 

del Medi Marí que executa un Programa de Seguiment de la qualitat de les 

aigües, mol·luscs i fitoplàncton tòxic a les zones de producció de marisc del 

litoral català de la DGPiAM (Generalitat de Catalunya). Aquest programa 

mesura la contaminació microbiològica, la contaminació química, el 

fitoplàncton i les toxines marines, a més de temperatura, salinitat, pH, 

concentració d’oxigen dissolt, i concentració de clorofil·la a la columna 

d’aigua en aigües catalanes. Tots aquests paràmetres es mesuren en 

compliment d’una legislació europea sobre control dels productes d’origen 

animal destinats al consum humà (Reglament CE 854/2004 i altra legislació 

associada). 

El programa es va iniciar l’any 1990 i des de llavors s’ha mantingut amb un 

disseny que s’ha anat adaptant als canvis legislatius i metodològics. Per 

exemple l’any 2002 es van instal·lar sondes in situ que registren en continu 

temperatura i salinitat i permeten observar les variacions diàries d’aquest 

paràmetres. Els mètodes utilitzats que tenen un impacte directe en la gestió 

d’aquestes zones de producció estan sota abast d’acreditació ISO 17025 

per part de la Entitat Nacional d’Acreditació, ENAC (LE1796 i LE1797). 

Els mostrejos per al seguiment del fitoplàncton, toxines marines i paràmetres 

ambientals associats, es fan setmanalment a les zones de producció de 

mol·luscs (la costa catalana està classificada en 24 zones de producció), i 

a la resta de zones es fa en una freqüència més reduïda. En canvi, el 

mostreig per analitzar la contaminació microbiològica es fa bimensualment 

i el dels contaminants químics semestralment. 

En relació amb aquest programa de seguiment s’estan desenvolupant 

projectes de recerca que permeten aplicar tècniques innovadores com 

l’ús de qPCR per a la identificació i quantificació de determinades especies 

de microalgues (Andree et al., 2011), el desenvolupament de biosensors 

(Campàs et al., 2008) i tècniques d’anàlisis instrumental cromatogràfiques 

(de la Iglesia et al., 2008) per analitzar toxines marines. A més, l’estudi de les 

http://www.irta.cat/ca-ES/RIT/A/A3/Pagines/A31.aspx
http://www.irta.cat/ca-ES/RIT/A/A3/Pagines/A31.aspx
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sèries temporals i l’observació de les tendències poblacionals del 

fitoplàncton (Fernández-Tejedor et al., 2010), permetrà millorar la predicció 

d’episodis de proliferacions de fitoplàncton nociu.  

Estacions experimentals 

 

 El Pont del Petroli  

El Pont del Petroli (www.pontdelpetroli.org) és el nom amb el que els 

badalonins es refereixen al pantalà construït en els anys seixanta per CHL 

(antigament CAMPSA) pel traspàs d'hidrocarburs des dels vaixells cisterna 

cap els dipòsits a terra. Aquest pantalà avui dia ha passat a mans de 

l'Ajuntament de Badalona, que el reconvertirà per a donar- li uns altres 

usos. El pantalà s'endinsa uns 250 metres en el mar, sobre un fons de sorra, 

fins a una batimètrica d'aproximadament 12 metres i s'alça uns 6 metres 

per sobre del nivell mig de la superfície del mar. L'interès del Pont del Petroli 

com a punt per a prendre mesures és el de la seva singularitat. No existeix 

cap altre punt al llarg de la costa catalana on actualment s'estiguin 

prenent aquestes dades. Sí que existeixen punts instrumentalitzats, però tots 

ells són mar endins o a l’interior de dàrsenes portuàries. Cap d'aquests 

darrers punts permet relacionar la informació propagada des de les boies 

de mesura fins a la costa. L'existència del pantalà, la seva accessibilitat i la 

seva proximitat al nucli urbà, el converteix en idoni per aquests usos. 

L'objectiu d'equipar el Pont del Petroli amb tot un seguit d'instruments és el 

de poder mesurar les condicions marítimes existents, tant físiques com 

biològiques, a fi de que aquestes serveixin, en primer lloc, com a font 

d'informació per a futurs treballs d'investigació, i en segon, com a 

condicions de contorn pels treballs experimentals que es puguin realitzar en 

el pantalà. El disseny de l'instrumentalització té en compte els anteriors 

aspectes, així com el possible ús social de les dades enregistrades. Dins 

d'aquest ús social podríem destacar el proporcionar informació de l'estat 

de la mar (onades i corrents), de la qualitat de l'aigua i de paràmetres 

atmosfèrics (temperatura de confort, recomanació de nivell de protecció 

solar, etc.) als usuaris de les platges on es troba el Pont del Petroli.  

http://www.pontdelpetroli.org/
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 OBSEA 

La recerca marina requereix cada dia de més informació mediambiental, 

amb millors resolucions i sèries temporals més llargues. Amb l’adquisició 

contínua de dades durant llargs períodes en estacions submarines 

permanents com OBSEA (www.obsea.es) és possible detectar canvis 

climàtics, a la vegada que esdeveniments singulars, perills físics o alertes 

biològiques. L'OBSEA és un observatori submarí a uns 4 km de la costa de 

V ilanova i la Geltrú a la zona protegida de pesca, i interconnectat a la 

costa per un cable mixt d'energia i comunicacions. D'aquesta manera es 

pot tenir informació en temps real i s'eviten els inconvenients dels sistemes 

alimentats amb bateries. Amb l'OBSEA es pot realitzar una observació en 

temps real de múltiples paràmetres del medi marí, alhora que d’imatges 

submarines via webcam. L’objectiu del projecte és tenir una base de 

proves per a desenvolupar instrumentació oceanogràfica a la vegada que 

testar un observatori marí que proporcioni valuosa informació 

oceanogràfica a la comunitat científica d’arreu del món. Aquest laboratori 

submarí ofereix; interoperabilitat i flexibilitat per connectar qualsevol 

instrument, disponibilitat permanent d'energia per l'alimentació dels equips, 

connexió en temps real i alta velocitat, accés remot a les observacions del 

http://www.obsea.es/
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fons marí, i accés ràpid i fàcil a les dades arxivades. Actualment l’estació 

submarina disposa d’una càmera IP amb moviment horitzontal i zoom que 

afavoreix els estudis de biodiversitat marina tan a nivell espacial com 

temporal, d’un CTD per mesurar salinitat i temperatura de gran utilitat en el 

monitoratge oceanogràfic regional i global i, finalment, d’un hidròfon per 

mesurar emissions acústiques procedents d’una ampla varietat de 

fenòmens, tant d’origen natural com humà. OBSEA és, en definitiva, un dels 

pocs observatoris d’aquestes característiques al món. 

 Coastal Ocean Observatory  

L’Institut de Ciències del Mar ICM-CSIC de Barcelona va crear aquest 

observatori com a resposta al dèficit a mig i llarg termini, d’estacions 

d’investigació marina al llarg de la costa espanyola, i més concretament al 

llarg de la costa mediterrània. Donat que els projectes d’investigació són 

generalment de 3 anys, això suposa una limitació per a l’obtenció de sèries 

de dades a llarg termini. Per aquest motiu, són necessàries les estacions 

marines per tal d’obtenir mesures dels paràmetres oceanogràfics a una 

altra escala. 

L’Observatori de l’Oceà Costaner, COO (http://coo.icm.csic.es) doncs, es 

dedica a adquirir, gestionar i visualitzar dades oceanogràfiques. Les seves 

http://coo.icm.csic.es/
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dades es poden observar a través d’internet en temps real amb l’objectiu 

de contribuir a les activitats d’oceanografia operacional de l’institut.  

Com a part de l’equip científic de l’observatori, hi trobem un mesurador de 

corrent (amb temperatura, salinitat, turbulència, pressió, velocitat i direcció 

dels sensors de flux d’aigua), una antena EUMETSAT, dues estacions de 

monitoratge de vídeo, una estació meteorològica i un petit bot. 

- Estació Litoral de Barcelona, ELB: el seu objectiu és recollir dades 

físiques, morfològiques i biològiques, amb la major resolució possible i 

amb una perspectiva de llarg termini per a determinar el 

comportament i evolució d’un sistema costaner on coexisteixen 

influències naturals i humanes.  

Són una sèrie de dispositius permanents de mesura contínua i 

sistemàtica (mensual). Consta de 5 càmeres de vídeo ARGUS des de 

2001, i a més mesuren mensualment la hidrografia, concentració de 

sediment en suspensió, paràmetres biològics (clorofil·la i altres), 

topografia i batimetria. 

- Castelldefels: s’utilitzen estacions de vigilància de vídeo amb sistema 
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Argus per a monitoritzar una platja natural, multibarrada i dissipativa 

propera a Barcelona, ja que permet comparar l’evolució de platges 

naturals i artificials subjectes a condicions hidrodinàmiques similars. 

L’explotació de les imatges és una col·laboració entre ICM-CSIC i el 

Grup de Morfodinàmica Costanera (UPC), i les observacions de 

vídeo estan complementades per estudis batimètrics i topogràfics. 

- Barcelona-SOL (Sistema d’Observació Litoral): tenen una estació de 

monitoratge mensual fixa on mesuren temperatura, salinitat, 

clorofil·la a, nutrients inorgànics, bactèries, pico i microfitoplàncton. 

A més a més, esporàdicament recullen dades d’alta freqüència per 

mitjà de sensors remots i transmissió de ràdio-modem fins al laboratori 

central. Aquestes dades inclouen meteorologia, temperatura de 

l’aigua, velocitat de la corrent, pressió, turbulència i fluorescència. 

- Barcelona-Deepsea: l’objectiu és monitoritzar les característiques 

termohalines de l’aigua profunda a llarg termini. S’ha instal·lat un 

mort en profunditat a la plataforma continental (profunditat fons de 

1900m) que porta en una sonda CTD que grava un cop per hora a 

15 m per sobre del fons i un correntòmetre que grava un cop cada 2 

hores a 10m sobre el fons. 

Les dades estan disponibles off-line. 

- L'Estartit-Medes: la Reserva de les Illes Medes es un area protegida i 

caracteritzada por les grans extensions de formacions coral·lígenes, 

un dels habitats amb mes biodiversitat del Mar Mediterrani. Des de 

maig del 2009, un sistema automàtic SAMI-pH, mesura pH, 

temperatura i salinitat cada 2 hores. A més, a més, cada mes es 

prenen mostres d'aigua en una estació a 4 km de l'Estartit des de 

juliol de 2008. Des de octubre de 2009 també es mesuren les 

clorofil·les i abundàncies de microbis planctònics i des de Gener de 

2010 es fan anàlisis de nutrients, carbono inorgànic particulat i es fa 

la identificació de cocolitoforids. 

Dins de l'Observatori, el ACA (Agència Catalana de l'Aigua http://aca-

web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/), contribueix amb els 

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
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projectes Catalunya-Ports, Catalunya-Platges i Catalunya-Aigües. Des de 

1990 el ACA mesura a 126 punts de la costa catalana  (9 ports, 59 platges, 

18 caps, 36 a 1000m de costa i 4 a 500m de costa) cada 15 dies (o 

mensualment si es demostra que hi ha baixa variabilitat temporal). Els 

paràmetres que es mesuren son: salinitat, temperatura, clorofil·la a, DBO5, 

pH, sigma-T, fluorescència, oxigen dissolt, disc de secchi, nitrats, nitrits, 

amoni, fosfats, silicats i concentració d’espècies tòxiques.  

 T-MEDNET 

És una xarxa de dades que conté sèries de temperatura d’alta resolució de 

la Mediterrània nord-occidental de 0 a 40 m de fondària liderada pel grup 

de recerca MedRecover de l’Institut de Ciènc ies del Mar. 

Aquest projecte neix de la col·laboració entre l'ICM-CSIC i altres centres de 

recerca nacionals i francesos, a més dels gestors d'àrees marines 

protegides de la Mediterrània nord-occidental. La relació trobada entre 

l'escalfament de l'aigua i els esdeveniments de mortalitat a gran escala 
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d'espècies bentòniques observats en 1999 i 2003 en l'àrea Mediterrània, 

foren l'origen de T-Mednet (http://t-mednet.org/). 

L’objectiu és reunir informació disponible fins ara de registre de 

temperatura, expandir la xarxa de mesures a altres punts de la Mediterrània 

aportant informació sobre els sensors i la seva instal·lació, així com 

desenvolupar una plataforma per gestionar els registres. Amb totes 

aquestes dades es podran detectar fenòmens extrems, i contribuir a l’estudi 

de l'escalfament actual de la Mediterrània, avaluar de forma crítica els 

efectes de l’escalfament sobre diferents processos biològics (per exemple. 

mortalitats massives, canvis en la distribució d’espècies natives i invasores).  

 L’OCEÀ  

L'Observatori Català de l'OCEÀ (http://www.locea.org). No és agosarat 

afirmar que l’observació del medi físic marí a Catalunya s’ha anat fent, en 

gran mesura, mitjançant els molts projectes de recerca del CIIRC i el 

CMIMA. 

Alguns exemples concrets són el processament de les imatges del sensor de 

salinitat superficial instal·lat en un satèl·lit llançat el novembre de 2009 per 

l‘Agencia Espacial Europea (http://www.smos-bec.icm.csic.es), la Estació 

Litoral de Barcelona (http://www.cmima.csic.es/serveis/argus), el continuo 

desenvolupament del canal d’investigació i experimentació marítima 

(http://lim-ciirc.upc.es), el desenvolupament d’un marc conceptual per a 

la gestió dels recursos costaners 

(http://limciirc.upc.es/cat/programa/index.htm), i la instal·lació 

d’instruments de mesura a boies (http://www.xiom.cat) i estructures 

costaneres (http://www.pontdelpetroli.org). Altres exemples estan basats 

en el desenvolupament i instal·lació d’instruments de mesura en el marc de 

diversos projectes, com ara boies instrumentades a la deriva 

(http://drupal.cmima.csic.es/canoa/node/8), sondes intel·ligents de 

mesura (http://www.utm.csic.es/aneris), ancoratges instrumentats en 

aigües profundes 

(http://www.ciesm.org/online/monographs/LaSpezia08.pdf), xarxes de 

mesura de la temperatura superficial del mar al llarg del litoral mediterrani 

http://t-mednet.org/
http://www.locea.org/
http://www.smos-bec.icm.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/serveis/argus
http://lim-ciirc.upc.es/
http://limciirc.upc.es/cat/programa/index.htm
http://www.xiom.cat/
http://www.pontdelpetroli.org/
http://drupal.cmima.csic.es/canoa/node/8
http://www.utm.csic.es/aneris
http://www.ciesm.org/online/monographs/LaSpezia08.pdf
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(http://www.t10mednet.org), i tantes altres iniciatives d’ancoratges 

costaners i campanyes oceanogràfiques. 

A més de les mesures físiques de camp, obtingudes bé en temps real o 

diferit i mitjançant instrumentació instal·lada in-situ a l’oceà o per via de 

sensors remots, els investigadors de l’OCEÀ han desenvolupat tot un ventall 

de models numèrics sobre diversos processos, com ara la circulació 

oceànica a gran escala, la circulació en zones costaneres, el transport de 

sediments i l’onatge. Dins el CMIMA una part important d’aquests esforços 

s’ha dirigit cap al desenvolupament de models globals encaminats a la 

validació de les dades obtingudes amb el sensor de salinitat, i una altra 

part està més orientada cap a models regionals, models climàtics globals, i 

models dissenyats per a l’estudi de processos. Al CIIRC s’han desenvolupat 

diversos models per a l’estudi dels processos costaners, des de la circulació 

i onatge a la plataforma continental i franja litoral, fins al seu efecte sobre 

el transport de sediments i l’evolució de la línia de costa. Alguns dels 

resultats d’aquests models han estat verificats amb mesures fetes al propi 

canal d’onatge del CIIRC. 

http://www.t10mednet.org/
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Moltes d’aquestes iniciatives, encara que força establertes, es basen en un 

continu esforç de renovament i/o obtenció de projectes. Això posa en greu 

perill la necessària continuïtat en la obtenció de dades, que podria limitar 

la disponibilitat de series temporals prou llargues com per poder establir 

tendències presents i futures. Per altre banda, tampoc existeix cap marc 

que determini com es canalitzaria aquesta valuosa font d’informació en 

casos d’emergència, com ara seria el vessament d’un petroler. L’OCEÀ es 

vol constituir com a observatori real, mitjançant la consolidació del sistemes 

que ja actualment obtenen mesures i l’extensió d’aquestos per a establir 

xarxes que compleixin uns criteris mínims per quantificar adequadament la 

variabilitat espacial i temporals dels processos oceànics. Això inclou els 

fluxos energètics d’interès al mar obert i la regió litoral (onatge i corrents) i la 

capacitat de fer extrapolacions per a determinar tendències climàtiques. 

L’OCEÀ també vol contribuir pre-processant i posant aquestes dades a 

l’abast dels altres centres de recerca, nacionals i internacionals, i 

participant de forma activa en el flux d’informació cap a les autoritats 

nacionals en els moments que aquest esdevingui necessari. 

Jaime López, Elisabet Bonfill i Fernando Condal. 
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NOU EN EL WEB 

Sabies que... existeix un corall que s’alimenta de meduses? 

Submergits en el fons del Mar Roig, un equip de científics d’Israel, va 

descobrir i fotografiar el primer tipus de corall que s’alimenta de meduses 

de la seva mateixa mida. Rep el nom de Fungia scruposa, i està compost 

d’un gran pòlip d’uns 30 cm de diàmetre i que és solitari, és a dir, no forma 

colònies com fa la majoria. 

Les seves víctimes són meduses comunes, Aurelia aurita, com les que 

habiten la majoria d’oceans del planeta i considerades fins ara aliment 

només de depredadors com peixos o tortugues. 

Ara bé, com és el procediment de captura d’aquest corall? El procés és en 

alt grau inferior al d’una granota capturant una mosca o un lleó atacant a 

una gasela. En el seu cas, el procés dura moltes hores. 

Aquest mateix tipus de corall ja havia sorprès als científics per la seva 

adaptabilitat sexual, que li permet canviar a mascle o femella en funció de 

l’estació. 

Ara els propis investigadors es pregunten a més, com un organisme de 

mobilitat limitada (no està enganxat al fons marí) pot atrapar meduses.  

Neix a Càdiz la “Federación Española de Oceanógrafos”, constituïda 

en el si del III Simposi Internacional de Ciències del Mar. 

Del 24 al 26 de gener, oceanògrafs de tot l’estat espanyol van tenur cita al 

Palau de Congressos de Càdiz, amb motiu de la Celebració del III Simposi 

Internacional en Ciències del Mar. Aprofitant aquest esdeveniment, els 

responsables de les associacions d'oceanògrafs es van unir en federació, 

constituint la Federació Espanyola d’Oceanògrafs. 

La federació serà presidida per l'Associació d’Oceanògrafs de Galícia, la 

vicepresidència recaurà a Catalunya i la Secretaria a la Comunitat 

Valenciana, mentre que Illes Balears es faran càrrec de diferents vocalies. 
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Tal com exposen els seus representants, "es tracta d'un pas molt important 

per als i les professionals de l'oceanografia, que ara disposen d'una entitat 

estatal que representa i defensa els seus interessos. Tenim molta feina per 

davant". 

Els primers reptes als quals haurà de fer front la recentment creada entitat 

seran el de generar una plataforma que faciliti els processos i el treball en 

xarxa dels seus membres, i el disseny d'un full de ruta que reculli els passos 

estratègics que s’han de dur a terme en els pròxims dos anys. 

Una línia més per a un Simposi que va resultar ser tot un èxit en participació 

i resultats. 

Ja som 50!  

Volem notificar-vos la bona notícia què ja hem assolit els 50 SOCIS I 

SÒCIES !! Enhorabona a tothom per la feina feta, i moltes gràcies als socis i 

sòcies per confiar en nosaltres i fer difusió de l'associació.  

Si algú encara no s’ha decidit a associar-se, podreu trobar tota la 

informació a l’apartat “Associa’t” de la nostra web.  
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Busquem Observadors Pesquers que vulguins donar-nos un cop de 

mà.  

Des de la Comissió de Pesca i Recursos Marins Renovables d’ACOIO, s’ha 

planificat un estudi per a l’obtenció de dades referents a les feines 

desenvolupades pels observadors pesquers i l’estat dels caladors a nivell 

mundial. 

Per això, només us demanem 10 minuts del vostre temps per omplir 

l’enquesta que us podeu descarregar al nostre web 

(http://www.acoio.org/observadors-pesquers) en català, espanyol i anglès, 

i enviar-la a pesqueries@acoio.org. 

Per a qualsevol suggeriment i/o comentari, no dubteu en posar-vos en 

contacte amb nosaltres. 

Gràcies per la vostra atenció. 

Comissió de Pesca i Recursos Renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acoio.org/observadors-pesquers
mailto:pesqueries@acoio.org
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ACTIVITATS 

Concurs  

Fa uns dies es va proposar un 

concurs en el que s’havia 

d’endivinar el lloc mostrat en una 

fotografia. El guanyador gaudiria 

d’una ruta guiada amb un monitori 

experimentat. 

Després de rebre diversos correus 

electrònics, l’afortunat guanyador va 

ser en Jordi Sánchez Rosas. 

Curs de R 

Des d'ACOIO s'ha organitzat el I Curs d'Iniciació a R per a oceanògrafs  . És 

un curs per a començar a utilitzar el programa R que serveix com a 

programa estadístic així com a llenguatge de programació. La idea de fer 

aquest curs sorgeix d'una necessitat, ja que a molts centres d'investigació 

de l'Estat Espanyol així com a universitats, s'està demanant nocions d'R per 

a començar a treballar com a investigador.  

 El curs oferia 20 places que es van 

omplir molt ràpidament. Els socis van 

tenir un descompte, ja que el cost és 

de 100€ per als socis i sòcies 

d’ACOIO, i 125€ per als no socis. 

El curs s’està realitzant del 8 al 30 de 

març, en sessions de 3 hores els 

dijous i divendres en horari de 17:30h 

a 20:30h. Amb aquest format menys 

intensiu es preten facilitar 

l'assimilació dels continguts del curs i la possibilitat de practicar-los durant la 

setmana per a poder resoldre els dubtes al curs.  
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El professor és en Dr. Francesc Carmona, professor del Departament 

d'Estadística de la Facultat de Biologia a la Universitat de Barcelona. El Dr. 

Carmona té àmplia experiència en la docència, i específicament en la 

docència del programa R per a diferents col·lectius tal i com podeu veure 

al programa docent del curs bàsic que sol impartir: 

http://www.ub.edu/stat/docencia/EADB/Curso%20basico%20de%20R.htm  

El temari del curs està sent. a nivell general: 

1. Introducció a R  

2. Comencem  usar R  

3. Dades univariants  

4. Vectors  

5. Dades bivariants  

6. Arrays i matrius  

7. Gràfiques  

8. Dades multivariants  

9. Arxius de dades  

10. Dades aleatòries  

11. Programació  

12. Estadística  

Ser oceanògraf en temps de crisi... associar-se és la solució?  

Aquest dijous 22 de març, dia Mundial de l’Aigua, a les 12’30h té lloc la 

presentació de la nostra associació a l’Institut de Ciències del Mar de 

Barcelona. 

L’objectiu de l’associació és agrupar tots els oceanògrafs i ocenògrafes 

que treballem a Catalunya per tal de defensar els nostres drets i fomentar 

la interrelació entre tothom. 

En aquesta presentació es podrà conèixer alguns membres de la Junta 

Directiva i preguntar tots els dubtes que es vulguin, a part d’aprofitar 

d’associar-se si interessa. 

En temps de crisi global, la nostra professió se’n resenteix més que d’altres, 

per això és moment de treballar tots conjuntament. 
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AGENDA 

25 de març del 2012 

Sortida socis i sòcies d’ACOIO a Punta de la Mora.  

Es tracta de fer un reconeixement de la natura que envolta l’indret,  

acompanyats d’un monitor de DEPANA, entitat que gestiona l’espai. 

Horari: de 10h a 18h. 

Lloc de trobada: a les 10h a l’estació de tren d’Altafulla. 

Preu: 5 euros/persona i els socis 3 euros. 

Cal portar: calçat d’excursió, aigua, dinar i lupa de camp. 

Confirmeu la vostra assistència a: vocalia@acoio.org.  

21-26 i 29 de març del 2012 

Jornadas de Investigação e Inovação LNEC: Recursos Naturais e Energia. 

Organitza: LNEC. 

Lloc: Lisboa, Portugal. 

Més informació: 

http://jornadas2012.lnec.pt/site_1_recursos_naturais_energia/index.html. 

26-30 de març del 2012 

Applying Phylogenetic Generalized 

Least Squares methods: A 

theoretical-practical workshop. 

Organitza: ICP. 

Docent: Dr. Alejandro González-

Voyer   (Estación Biológica de 

mailto:vocalia@acoio.org
http://jornadas2012.lnec.pt/site_1_recursos_naturais_energia/index.html
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Doñana). 

Lloc: Museu del ICP, Sabadell. 

Més informació: http://www.icp.cat/index.php/ca/activitats/cursos/pgls o 

courses@transmittingscience.org. 

27-29 de març del 2012 

Taller de Técnicas básicas de Sistemas de Información Geográfica para 

estudios de biodiversidad. 

Organitza: Unidad de Coordinación de GBIF España. 

Lloc: Real Jardín Botánico (CSIC) de Madrid. 

Docent: Pablo Sastre (Instituto Geológico y Minero de España). 

Inscripción: info@gbif.es 

Més informació: http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=95 

10-13 d’abril del 2012 

Integration and Modularity with Geometric Morphometrics. 

Organitza: ICP. 

Lloc: Museu del ICP de Sabadell. 

Docent: Dr. Chris Klingenberg (Senior Lecturer, University of Manchester). 

Més informació: 

http://www.icp.cat/index.php/en/activities/courses/modularity -gm o 

courses@icp.cat. 

16-19 d’abril del 2012 

WISE 2012 – 19th International Conference (Waves in Shallow Environments). 

Organitza: Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) i Laboratori 

d’Enginyeria Marítima (LIM/UPC). 

http://www.icp.cat/index.php/ca/activitats/cursos/pgls
mailto:courses@transmittingscience.org
mailto:info@gbif.es
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=95
http://www.icp.cat/index.php/en/activities/courses/modularity-gm
mailto:courses@icp.cat
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Lloc: Barcelona 

Contacte: 

wise2012.barcelona@upc.edu 

Més informació: www.lim.cat 

22-27 d’abril del 2012 

EGU 2012 Special Session: 

"Incorporating spatio-temporal 

variability into risk management". 

Organitza: AIT Austrian Institute of 

Technology GmbH. 

Lloc: V iena, Austria.  

Inscripcions: 

http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/abstractsubmission/9646. 

Més informació: http://www.egu2012.eu.  

24 d’abril del 2012 

La pesca, una actividad condemnada? 

Organitza: Aula d’Ecologia.  

Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. 

Docent: Àlex Aguilar (Professor del Departament de Biologia Animal UB). 

Més informació: L’Aula d’Ecologia celebra enguany a l’auditori de la 

biblioteca Jaume Fuster el seu dissetè cicle de conferències. L’Aula 

d’Ecologia vol ser una contribució per enriquir la cultura de la sostenibilitat 

a la ciutat de Barcelona. 

En la programació d’aquesta edició es tractaran diversos temes de 

màxima actualitat, amb un èmfasi especial als que fan referència als 

mailto:wise2012.barcelona@upc.edu
http://www.lim.cat/
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/abstractsubmission/9646
http://www.egu2012.eu/
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canvis que la societat actual ha d’afrontar. L’Aula d’Ecologia està 

organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i el CREAF. 

Totes les sessions comencen a les 19,30h i es duran a terme a la Biblioteca 

Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-22, baixos). 

L’entrada és lliure i gratuïta. L’aforament és limitat i no hi ha inscripció 

prèvia. Al final del cicle es lliura un diploma d’assistència a tothom que hagi 

acreditat la seva presència, com a mínim, a vuit conferències. 

24-26 d’abril del 2012 

IV  Congreso Internacional sobre tecnología de agua de mar en acuiferos 

costeros. 

Organitza: Instituto Geológico y Minero de España. 

Lloc: Alacant. 

Més informació: http://www.igme.es/internet/tiac12/. 

24-27 d’abril del 2012 

Florida Marine Mammal Health Conference. 

Organitza: College of Veterinary Medicine. 

Lloc: Sarasota, Florida, EEUU. 

Més informació: reep@mbi.ufl.edu, 

http://www.vetmed.ufl.edu/extension/aquatic/  o 

http://conference.ifas.ufl.edu/marinemammal/index.htm.  

24-27 d’abril del 2012 

Octavo Taller de GBIF de Modelización de Nichos Ecológicos con datos 

sobre biodiversidad. 

Organitza: GBIF. 

http://www.igme.es/internet/tiac12/
mailto:reep@mbi.ufl.edu
http://www.vetmed.ufl.edu/extension/aquatic/
http://conference.ifas.ufl.edu/marinemammal/index.htm
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Docent:  Blas M. Benito (Centro Andaluz de Medio Ambiente, Universidad 

de Granada) 

Lloc: Real Jardín Botánico (CSIC), Madrid. 

Més informació: info@gbif.es o 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=96. 

3 de maig-31 de juliol del 2012 

Segon curs d’”Especialista 

Universitario en Análisis y Gestión de 

los Resiesgos por Avenidas e 

Inundaciones”. 

Organitza: Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

Lloc: E.U. de Ingeniería Técnica 

Forestal (UPM), Ciudad Universitaria, 

Madrid. 

Més informació: www.inundacion.es 

6-9 de maig del 2012 

 Global Development Symposium 2012 “Critical Links between Human and 

Animal Health”. 

Organitza: Ontario Veterinary College 

Lloc: University of Guelph, Ontario, Canada 

Més informació:  

http://www.ovc150.ca/en/celebrate/Global_Dev_Sym_2012.asp 

24 d’abril del 2012 

Aigua i canvi global a Catalunya. 

Organitza: Aula d’Ecologia.  

mailto:info@gbif.es
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=96
http://www.ovc150.ca/en/celebrate/Global_Dev_Sym_2012.asp
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Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. 

Docent: Eduard Pla (Investigador del CREAF). 

Més informació: consultar 24 d’abril del 2012.  

7-11 de maig del 2012 

I6th World Fisheries Congress. 

Lloc: Edinburgh International Conference Centre, Edinburg, Escócia. 

Més informació: http://www.6thwfc2012.com/. 

16-19 de maig del 2012 

Internacional Conference on Disease of Zoo and Wild Animals 2012. 

Organitza: Parco Natura V iva (Bussolengo, Italy), Zoo and Wildlife Research 

(IZW) i European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians (EAZWV). 

Lloc: Parc Hotel Paradiso (Castelnuovo/Peschiera del Garda, Italy). 

Contacte: 2012@zoovet-conference.org, +49 (0) 30 5168 108. 

Més informació: http://www.zoovet-conference.org/ 

21-23 de maig del 2012 

Fifth CoasTLAB Teaching School. 

Organitza: IAHR - the International Association of Hydraulic Engineering and 

Research. 

Lloc: Porto, Portugal. 

Més informació: www.fe.up.pt/~coastlab 

28 de maig-8 de juny del 2012 

Curso Internacional de Hidrología General y Aplicada. 

http://www.6thwfc2012.com/
mailto:2012@zoovet-conference.org
http://www.zoovet-conference.org/
http://www.fe.up.pt/~coastlab
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Organitza: CEDEX 

Més informació: www.cedex.es 

29-31 de maig del 2012 

ESPARC 2012, XV II Congfreso de EUROPARC-España. Áreas protegides: 

oportunidades de futuro. 

Organitza: Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, Dirección 

General de Medio Ambiente i EUROPARC-España- 

Lloc: Murcia. 

Més informació: www.redeuroparc.org/esparc2012.jsp 

1 i 2 de juny del 2012 

CLIMA 2012 – III Congresso Nacional 

sobre Alterações Climáticas. 

Organitza: Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa.  

Lloc: Lisboa, Portugal. 

Més informació: www.apea.pt 

21-23 de juny del 2012 

V Simposio Internacional de Gestión 

de playas y Manejo integrado 

costero (VARAPLAYAS-EAMIC 2012). 

Organitza: Centro de Servicios 

Ambientales y la Delegación 

Territorial de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente de la provincia de 

Matanzas (Cuba). 

Lloc: Varadero, Cuba. 

http://www.cedex.es/
http://www.redeuroparc.org/esparc2012.jsp
http://www.apea.pt/
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Més informació: http://www.csam.cu/. 

16-20 de juliol del 2012 

Phylogenetic comparative methods in macroecology. 

Organitza: Universidade Federal de Goiás, Brasil. 

Lloc: Universidade de Évora, Portugal. 

Més informació: http://www.catedra.uevora.pt/rui-

nabeiro/index.php/rui_nabeiro/Higher-education/Short-

courses/PHYLOGENETIC-COMPARATIVE-METHODS-IN-MACRO-ECOLOGY 

17-19 de juliol del 2012 

Simposis “Riesgos geológicos: continentales y marinos”, “Los Sistemas 

Deposicionales Contorníticos: implicaciones oceanográficas, 

paleoceanográficas, sedimentarias, estabilidad de taludes, y en la 

exploración de recursos” 

Organitza: V III Congreso geológico de España. 

Lloc: Oviedo. 

Més informació: http://www.geol.uniovi.es/cge2012/ 

19-21 de setembre del 2012 

XV Congreso Nacional de  Tecnologías de la Información Geográfica. 

Organitza: AGE. 

Lloc: Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC , Madrid. 

Més informació: http://www.congresos.cchs.csic.es/TIG2012/. 

13-20 d’octubre del 2012 

DISCCRS 2012 symposia - Dissertations Initiative for the Advancement of 

Climate-Change Research. 

http://www.csam.cu/
http://www.catedra.uevora.pt/rui-nabeiro/index.php/rui_nabeiro/Higher-education/Short-courses/PHYLOGENETIC-COMPARATIVE-METHODS-IN-MACRO-ECOLOGY
http://www.catedra.uevora.pt/rui-nabeiro/index.php/rui_nabeiro/Higher-education/Short-courses/PHYLOGENETIC-COMPARATIVE-METHODS-IN-MACRO-ECOLOGY
http://www.catedra.uevora.pt/rui-nabeiro/index.php/rui_nabeiro/Higher-education/Short-courses/PHYLOGENETIC-COMPARATIVE-METHODS-IN-MACRO-ECOLOGY
http://www.geol.uniovi.es/cge2012/
http://www.congresos.cchs.csic.es/TIG2012/
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Organitza: La Foret Conference 

Center, Colorado Springs. 

Lloc: Colorado, EEUU. 

Més informació: 

http://disccrs.org/disccrsposter.pdf 

9-13 de gener del 2013 

6th Biennial Conference of the 

International Biogeography Society. 

Organitza: International Biogeography Society. 

Lloc: Kovens Convention Center, Miami, Florida, EEUU. 

Més informació: 

http://www.biogeography.org/html/Meetings/2013/index.html. 
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