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PRESENTACIÓ 

esprès d’aquests mesos de demora i, pels quals, ens volem 

disculpar, ja tenim un nou exemplar de Termoclina. Degut a 

l’aturada d’activitats durant els mesos d’hivern i sobretot per la 

manca de temps de les persones involucrades en l’edició del 

butlletí, hem esperat un temps en publicar el butlletí número 4.  

Aquest número està centrat en parlar del projecte Coastwatch que ACOIO 

està duent a terme, dels seus objectius i de les activitats que d’ell se’n 

deriven. A més, hem volgut prestar molta atenció a la quantitat de noticies 

relacionades amb la nostra professió, com és el cas de les modificacions en 

la Llei de costes i la PPC. 

Dins de les novetats pròpies del butlletí, s’han eliminat les seccions 

d’Agenda i Sabies què?. L’Agenda era un apartat on estaven inclosos tots 

els cursos, congressos, jornades i d’altres esdeveniments relacionats amb el 

medi marí. Degut a que la majoria de socis i sòcies ja reben aquesta 

informació per altres canals, inclòs la nostre pàgina web (www.acoio.org) o 

el twitter (@acoio), i amb una actualització més freqüent, hem considerat 

que es podia eliminar.  De la mateixa manera, el capítol Sabies què? 

resulta més interessant al poder ser consultat exclusivament a la nostra 

pàgina web.  

Veient l’ interès que ens havíeu fet arribar molts socis a través del nostre 

correu electrònic, utilitzarem el butlletí també per donar a conèixer les 

vostres empreses amb la creació d’un nou apartat. 

De nou agraïm la vostra col·laboració i paciència i, amb aquesta 

presentació us donem la benvinguda al quart butlletí d'ACOIO. Sempre 

esperem les vostres suggerències a comunicacio@acoio.org.  

Berta Companys i Elisabet Paül 

  

D 

http://www.acoio.org/
mailto:comunicacio@acoio.org
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LA FOTO DEL BUTLLETÍ 

1. Primer mostreig Coastwatch 

Fotografies: Maria Fuertes i Berta Companys. 
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2. Voluntariat ambiental – Restauració de les Dunes de Gavà. 

Fotografies: Berta Companys. 
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3. Neteja de la platja de Calafell. Setmana del Voluntariat Ambiental 

2013.  

Fotografies: Núria Miró i Aurora Requena. 
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CARTES DELS/DE LES SOCIS/SÒCIES  

1. Cinefòrum homenatge voluntaris/es del Prestige. 

Text: Fernando Condal, Comissió Pesca ACOIO.   

El dimarts 13 de novembre del 2012, va tenir lloc el Cinefòrum Homenatge 

voluntaris/es del Prest ige, amb el documental Marea Blanca, d’Isabel 

Coixet, i amb la participació d’en Josep Figueras, coordinador dels 

voluntaris del Prest ige, i autor del llibre Mareas Negras, Mareas Blancas. 

La sessió commemorava el 10è aniversari del lamentable accident del 

petroler Prest ige davant de les costes Gallegues, i l’encara més lamentable 

gestió política de la catàstrofe medi ambiental. Lydia Chaparro, de 

Ecologistas en Acción i Pesca Sostenible, va organitzar les activitats 

programades. L’acte, al qual van assistir una quarantena de persones, va 

començar amb una representació teatral per part del grup Plataforma 

Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas, on es van reproduir una sèrie 

d’actuacions polítiques i comentaris de personalitats públiques en relació 

als primers dies de la catàstrofe, la seva gestió i l’evolució de la logística de 

la crisi. 

Seguidament es va projectar el documental Marea Blanca, que relata 

fidelment els esdeveniments i recull una sèrie d’opinions d’alguns dels 

protagonistes, així com les seves vivències, emocions i en alguns casos com 

van canviar les seves vides des d’aleshores.  

Per acabar la sessió, es va comptar amb una colpidora xerrada per part de 

Josep Figueras, un dels principals coordinadors dels voluntaris, el qual 

després de caminar durant 80 dies pel camí de Santiago es va trobar en 

arribar al destí del peregrinatge amb el terrible escenari. Sense pensar-ho 

gairebé va decidir quedar-se durant 6 mesos per ajudar altruistament en 

totes les tasques possibles. Des d’un bon començament va assumir la gestió 

de l’allau de voluntaris arribat a la Costa da morte. Els testimonis relatats en 

la seva xerrada van ser contundents, i les emocions es van succeir des de 

l’inici. Avui en dia, 10 anys després, encara es sent profundament afectat 

per tot el que va viure, i ha escrit un llibre al respecte a mode de catarsi, on 

http://www.oceanologyinternational.com/
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podem trobar tota la història detalladament redactada. Fins i tot, hi trobem 

els episodis posteriors a la tragèdia ecològica, econòmica i social, on relata 

les seves iniciatives a Brussel·les davant el Parlament Europeu per tal d’exigir 

investigacions al respecte, i depurar responsabilitats en la pèssima gestió de 

la crisi mediambiental per part del Govern Espanyol del moment. 

No cal dir que, actes com aquest són de suma importància per evitar que 

esdeveniments tan penosos caiguin en l’oblit, i per fer les reflexions 

col·lectives adients, amb la perspectiva del temps. Desitjaríem que la 

reflexió hagués arribat a tots, en mig del vertigen quotidià, encara que 

només sigui per una tarda fosca de novembre. 

2. Primer congrés del tercer sector ambiental de Catalunya.  

Text: Berta Companys, Comissió de Comunicació. 

El 13 i 14 de desembre es va realitzar el Primer Congrés del Tercer Sector 

Ambiental de Catalunya a la Pedrera. En ell es van dur a terme 

conferencies i taules rodones molt interessants, alhora que es va constituir 

un espai d’aliances entre entitats. 

Si voleu, podeu accedir a la documentació del congrés en el següent 

enllaç: 

http://www.congrestsa.cat/conclusions-i-

documentaci%C3%B3/ 

I us deixem el vídeo resum del primer congrés del 3r Sector Ambiental de 

Catalunya. #1cTSA 

http://youtu.be/NkwKPgYivjI 

 

3. Cita clau per a les pesqueries europees.  

Text: Fernando Condal, Comissió Pesca ACOIO.   

L'any 2012 era una data clau per al sector pesquer europeu, i en 

conseqüència, per a les pesqueries i caladors mundials. A l'any 2012 estava 

http://www.congrestsa.cat/conclusions-i-documentaci%C3%B3/
http://www.congrestsa.cat/conclusions-i-documentaci%C3%B3/
http://youtu.be/NkwKPgYivjI
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prevista la reforma de la Política Pesquera Comuna (PPC), reforma decisiva 

que determinarà el destí dels recursos i ecosistemes marins, dels pescadors i 

dels mars i oceans en general per als propers deu anys i, probablement, per 

a molt més temps. Donat això, l'any 2012 va ser vist des del sector pesquer, i 

paral·lelament pel sector conservacionista, com una cita clau en l’incert  

futur econòmic, social i mediambiental.  

Els interessos en conflicte eren molts, i des d'ACOIO, com a entitat 

compromesa amb l'estudi, divulgació i salvaguarda dels mars i oceans del 

planeta, no ens podíem quedar al marge. Així, engrescats des de la 

Plataforma Ocean 2012, coalició d'ONGs europees en defensa d'una 

pesca sostenible, ens vàrem abanderar d'una reforma equitativa, 

ecosistèmica, i amb criteris científics. Però el famós any 2012 era un any  

perfecte per ampliar l’imaginari col·lectiu amb teories diverses sobre el 

destí humà, i de la biosfera, però no tant per a enllestir la reforma de la 

PPC, i com si de la guerra dels cent anys es tractés, Ocean 2012, ACOIO, i 

la resta d'entitats continuem involucrades en una reforma de la PPC, on es 

tingui en compte el criteri científic i la veu dels petits pescadors artesanals. 

Per tant, la batalla duta a terme entre el Parlament i el Consell de 

Ministres Europeu continua en les trinxeres de Brussel·les, Estrasburg i en 

qualsevol racó amagat on hi hagi un interès pesquer industrial, o un grup 

ecologista compromès en la defensa dels esgotats recursos marins.  

Respecte a ACOIO, com una gota d'aigua en un oceà, i des d'una de les 

seves molècules anomenada Comissió de Recursos i Medi Ambient Marí, 

s’han desenvolupat algunes iniciatives, a priori molt ambicioses, però en la 

pràctica prou eficaces. En primera instància, el gener passat, es va 

redactar un manifest científic on els grups de recerca d'universitats i centres 

d' investigació espanyols, podien recolzar uns criteris científics que 

consideràvem imprescindibles a tenir en compte en la reforma, i en la 

futura gestió de la pesca. Per exemple, el Rendiment Màxim Sostenible 

(RMS), el criteri de precaució en absència de dades reals o la participació 

de la ciència en la gestió pesquera. Donada la bona acceptació de la 

iniciativa es va decidir ampliar l'abast amb una segona versió del manifest, 

dirigit al ministre espanyol competent en temes de pesca, Arias Cañete, 

afegint més criteris científics imprescindibles per a una reforma satisfactòria, 
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i que podia ser signat a títol individual per qualsevol científic relacionat 

amb la pesca, els ecosistemes marins o la gestió de recursos naturals. 

Aquest segon manifest va tenir una gran acollida, i conseqüència de tot 

això són els articles apareguts en la premsa nacional (veure recull 

d’articles). 

 

Després d’aquest llarg recorregut fins al dia d’avui, d’haver travessat 

literalment l’aparell administratiu de la, de vegades qüestionada, Unió 

Europea, hem de dir que els efectes finals, i en relació als seus objectius 

inicials, d'aquesta petita molècula d'aigua d'una gota en un oceà no són 

encara visibles, perquè l'any 2013 podria presentar sorpreses, com la 

possible i final resolució de la Reforma de la PPC. Però les intencions d'una 

petita molècula d'aigua d'una gota en un oceà sempre són les d'ajuntar-se 

amb d'altres i crear corrents de circulació oceàniques.  
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L’OCEANO-TEMA: EXPEDICIÓ OCEANOGRÀFICA CHALLENGER  

(1872-1876). 

Text i fotografies: Sofia Vega. 

Il·lust raciones i fotografies: John James Wild.  

El 21 de desembre de 1872, 84 anys més 

tard de la reconeguda Expedició 

científica Malaspina del tinent Alejandro 

Malaspina, salpava l'NHS Challenger des 

del Port de Portsmouth, Regne Unit, a 

càrrec dels naturalistes escocesos John 

Murray i Charles Wyville Thompson, que 

es van proposar explorar el fons dels 

oceans recopilant informació de 

diferents zones, profunditats, climes, 

prenent mostres d'organismes, de 

sediments, fent un recull de la 

temperatura, salinitat i moviment dels 

corrents al llarg d'una campanya 

oceanogràfica que va durar gairebé 4 

anys i que va permetre a la ciència 

començar a recopilar alguns dels coneixements bàsics de l'oceanografia, 

deixant també un model de campanya Oceanogràfica per al futur.  

L'objectiu principal d'aquesta expedició va ser l'exploració del fons marí per 

cartografiar, estudiar els moviments i el contingut de l'aigua de mar, 

comprovar l'existència de vida en les seves profunditats, estudiar els 

fenòmens climàtics i recol·lectar minerals. Per això al llarg del viatge es van 

prendre mostres per analitzar en cadascuna de les 362 estacions de 

mostreig. Es va modificar un vaixell de guerra del govern Britànic per 

instal·lar un hospital, laboratoris, habitació de revelat de fotografies, 

plataforma per prendre mostres de sediments, cabines amb recipients per 

espècimens i alcohol per a la preservació de les mostres, mic roscopis i 

aparells per a anàlisis químics, termòmetres i ampolles per a mostres 
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d'aigua, correntímetres, etc. Fins i tot es va instal·lar un calabós a manera 

de presó. Molts dels equips van ser inventats o modificats exclusivament per 

a aquesta expedició. 

Al ser una expedició de gairebé 4 anys, sense els mitjans de comunicació 

amb els que avui es compta, passant per zones i condicions climàtiques 

molt dures d'enfrontar, 26 dels 243 tripulants van desertar quedant-se en 

algunes de les ciutats visitades, alguns d'ells a causa de malalties sense 

poder continuar amb el viatge i altres 7 van morir durant la campanya. 

Aquesta campanya va donar les proves de l'existència de vida marina a 

grans profunditats, en un moment en què es pensava que les condicions no 

ho permetrien. Es va descobrir també la zona més profunda de la Fossa de 

les Mariannes a més de la cadena muntanyosa en l'Oceà Atlàntic, donant 

lloc a la teoria de la tectònica de plaques. El descobriment de més de 

4.000 espècies d'animals, diferències de salinitat, temperatura i corrents 

oceànics, van ser la clau de la revolució de l' interès britànic general i 

científic en els oceans i la seva importància molts anys després començant 

una línia d'investigació i model de campanya oceanogràfica que seguirien 

els científics fins molt temps després. 
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Al llarg de l'expedició es van recol·lectar una enormitat de mostres de 

sediment i d'espècimens animals i vegetals, i moltes d'elles es poden veure i 

consultar al Museu Marítim Nacional, al Museu de Ciències i al Museu 

d'Història Natural de Londres juntament amb diaris de viatges, fotografies, 

dibuixos, instruments oceanogràfics, rèpliques del vaixell i plànols del 

mateix. Avui dia aquestes mostres se segueixen consultant i recopilant 

dades d'elles. 

Si bé aquesta no va ser la primera expedició oceanogràfica, té una gran 

importància en dades aportades a l'oceanografia. 

En el seu diari de viatge, "At Anchor: A narrat ive of experiences afloat and 

Ashore during the Voyage of HMS Challenger from 1872 to 1876", John 

James Wild, il·lustrador i secretari de l'expedició va escriure:  

"Un cop deixades enrere les costes d'Anglaterra, al dia més 

curt  de l'any, ens t robem amb grans onades, un enbravecido 

mar i vent, que van continuar durant diversos dies, portant a 

que la meva primera impressió de la vida marina sigui reduïda 

a mostrejos diaris i nocturns t ravessant grans onades. El Nadal 

ens va t robar en la mateixa situació, prop de la costa oest 

Scilly Island. I en direcció al sud, experimentem els terrors de la 

badia de Biskaia. " 

Lisboa, Gibraltar, Madeira.  

“Un dels dies del mes de gener, durant una nit  fosca i 

tempestuosa, un mariner pertanyent a la t ripulació va caure a 

l'aigua. Un dels oficials, el tinent A. Carpenter, es va llançar a 

l'aigua i va aconseguir portar l'home a la superfície, però, per 

desgràcia, tots els esforços per retornar a la vida van ser 

infructuosos. Al dia següent vam navegar a Berkeley Sound, 

situada al nord de Stanley Harbor, i ens vam aturar a Port 

Louis, un assentament fundat pels francesos al segle passat, 

les ruïnes de la qual encara es poden veure. Aquí, a l'ant ic 

cement iri que enterrem el mariner ofegat.” 

Illas Malvinas. 
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NOTÍCIES 

1. Bitácora: La expedición Malaspina - Vivac documentales.  

Dos anys desprès de la campanya de circunnavegació Malaspina 2010, 

tve2 ha emès els divendres a la nit, al llarg del mes de gener, quatre 

documentals de l’expedició amb el nom de Bitácora: Expedición 

Malaspina, produits per Vivac 

documentales.  

En ells hem pogut veure la feina 

que es va dur a terme al llarg 

dels 7 mesos de navegació, de 

la ma dels científics que hi van 

participar. Pels qui no hagin 

tingut la oportunitat de veure’ls,  

us deixem el link a sota.  

1. Oceano profundo. 

2. La Cantera. 

3. Circunnavegación. 

4. Expedición Malaspina. 

http://www.rtve.es/alacarta/vide

os/la-expedicion-

malaspina/circunnavegacion-

bitacora-expedicion-malaspina-

oceano-profundo/1639075/ 

 

2. Política Pesquera Comunitària 

Al llarg dels darrers mesos i arrel de la política pesquera comunitària, 

gràcies a la comissió de pesca, hem aparegut a diversos mitjans de 

comunicació.  

Us deixem el recull de les notes de premsa a continuació:  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-expedicion-malaspina/circunnavegacion-bitacora-expedicion-malaspina-oceano-profundo/1639075/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-expedicion-malaspina/circunnavegacion-bitacora-expedicion-malaspina-oceano-profundo/1639075/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-expedicion-malaspina/circunnavegacion-bitacora-expedicion-malaspina-oceano-profundo/1639075/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-expedicion-malaspina/circunnavegacion-bitacora-expedicion-malaspina-oceano-profundo/1639075/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-expedicion-malaspina/circunnavegacion-bitacora-expedicion-malaspina-oceano-profundo/1639075/
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 31 de gener. “Cient íficos españoles promueven un manifiesto a favor 

de la PCP”. Industriaspesqueras.com  

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/26640/cie

ntificos_espanoles_promueven_un_manifiesto_a_favor_de_la_pcp.ht

ml 

 4 de febrer, “Cient íficos españoles piden a la UE una reforma 

sostenible de la polít ica pesquera”, El País. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/04/actualidad/13599

99473_303408.html 

 29 d’abril, “Más de 200 cient íficos piden a Cañete cambios en la 

polít ica pesquera comunitaria”, El mundo. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/29/natura/1367236210.ht

ml 

 13 de maig, “Nuestro pescado se está quedando en la raspa”, El 

País.  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/13/actualidad/13684

74623_079870.html 

3. Llei de costes 

I el passat 29 de maig, van publicar al BOE els canvis en la Llei de Costes. 

Per si voleu fer-hi una ullada, teniu l’enllaç a continuació. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5670.pdf 

 

 

  

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/26640/cientificos_espanoles_promueven_un_manifiesto_a_favor_de_la_pcp.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/26640/cientificos_espanoles_promueven_un_manifiesto_a_favor_de_la_pcp.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/26640/cientificos_espanoles_promueven_un_manifiesto_a_favor_de_la_pcp.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/04/actualidad/1359999473_303408.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/04/actualidad/1359999473_303408.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/29/natura/1367236210.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/29/natura/1367236210.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/13/actualidad/1368474623_079870.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/13/actualidad/1368474623_079870.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5670.pdf
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INICIATIVES 

ACOIO escriu als europarlamentaris per fer pressió en la votació de la 

reforma de la Política Pesquera 

Com ja sabeu ACOIO, des de la Comissió de Recursos Pesquers, és 

membre actiu de la coalició Ocean2012 que lidera Ecologistes en Acció 

de Catalunya. Des de la nostra comissió es va elaborar una carta-manifest  

firmada per la Asociación de Oceanógrafos de Galicia, la Federación 

Española de Oceanógrafos, i la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos, a 

banda d'ACOIO. 

Aquesta carta va ser enviada a tots els europarlamentaris que el passat 6 

de febrer van tenir l’oportunitat de votar en plenari la Reforma de la 

Política Pesquera Comuna, per tal de cridar l'atenció sobre la importància 

d'aplicar Criteris Científics (com el Rendiment Màxim Sostenible i el Criteri 

de Precaució) en la gestió pesquera per a l'obtenció d'un benefici social, 

ambiental i econòmic. 

Podeu consultar la carta aquí: 

http://ocean2012cat.files.wordpress.com/2012/11/cita-clave.pdf 

Comissió de Pesqueries d'ACOIO, pesqueries@acoio.org 

 

 

  

http://www.acoio.org/es/noticies/107-acoio-escriu-als-europarlamentaris-per-fer-pressio-en-la-votacio-de-la-reforma-de-la-politica-pesquera
http://www.acoio.org/es/noticies/107-acoio-escriu-als-europarlamentaris-per-fer-pressio-en-la-votacio-de-la-reforma-de-la-politica-pesquera
http://ocean2012cat.files.wordpress.com/2012/11/cita-clave.pdf
mailto:pesqueries@acoio.org
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ACTIVITATS 

1. Primer mostreig Coastwatch organitzat per Acoio.  

Text : Angie García. 

El domingo 2 de diciembre de 2012, varios miembros de ACOIO y otros 

voluntarios nos ofrecimos a participar en el primer muestreo para el 

proyecto Coastwatch. Se trata de un programa europeo de vigilancia del 

litoral en el que voluntarios son los encargados de tomar los datos. En este 

caso hemos sido los colaboradores del muestreo piloto en la costa 

Catalana. 

El frío de la mañana no impidió que los voluntarios nos dirigiéramos a la 

Playa de Sant Sebast ià de Barcelona, donde nos reunimos y comenzamos 

a conocernos unos a otros. Berta nos dio una charla sobre el proyecto y el 

procedimiento a seguir, y comenzamos juntos a recorrer la orilla de la playa 

en busca de todo tipo de basuras y biodiversidad que encontráramos a 

nuestro paso.  En el camino tropezamos con todo tipo de metales, 

plásticos, papeles y vidrios que fuimos recogiendo, y en las rocas del 

extremos de la playa sí que pudimos encontrar más biodiversidad que en el 

tramo de arena; observamos  organismos como el alga verde 

Enteromorpha sp. y el gasterópodo Littorina sp. 

Durante el camino charlábamos dinámicamente sobre aquello que 

encontrábamos y se intercalaban conversaciones sobre nuestros estudios, 

inquietudes e ilusiones. A medida que avanzaba la mañana, nos 

encontramos con viandantes curiosos a los que pudimos dar alguna charla 

y hacer un poco de divulgación sobre el proyecto y algo de educación 

ambiental, a lo que los más pequeños respondían alegremente con su 

aporte a la limpieza de la playa.  

Fue una mañana productiva, didáctica y divertida. Al final, 5 km de costa 

dieron para un agradable rato. ¡Esperaremos nuevas convocatorias de 

muestreos para seguir colaborando con este proyecto! 

 



 TERMOCLINA 

 

 

 22 

2. Curs d’Introducció al gvSIG.  

Text : Susana Arnau. 

El passat mes de gener, des del departament de cursos d’ACOIO es va 

organitzar el I Curs online d'Introducció al gvSIG per a oceanògrafs, impartit  

per professorat de l’associació GvSIG. Aquesta va ser una gran oportunitat 

de conèixer el funcionament d’una de les versions espanyoles dels sistemes 

d’informació geogràfica que actualment s’utilitzen en diferents àmbits, 

entre ells, l’oceanografia. 

Durant les 6 setmanes de curs, 

varem descobrir els diferents 

formats en que 

s’emmagatzema, visualitza i 

processa  la informació 

geogràfica; i a la vegada, 

varem aprendre a treballar, 

editar i manipular amb dita 

informació per tal de visualitzar-

la de forma integrada i més 

senzilla. 

D’aquesta manera, varem 

poder resoldre diversos casos 

pràctics tals com esbrinar l’àrea 

total de Zones d’Especial 

Conservació marina afectades 

per una taca de quitrà o 

l’evolució d’una platja al llarg 

del temps o calcular la longitud 

d’un cable de telecomunicacions entre dues illes, així com, la profunditat 

màxima,... 

Per tant, tot una experiència que ens va aportar uns coneixements bàsics i 

molt útils pel nostre àmbit laboral, i que a més a més, la seva versió on-line, 
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va fer possible compaginar-ho amb altres responsabilitats i anar cadascú al 

seu ritme. 

3. Experiències en el Mediterrani amb Animal Lattitude i Associació 

KETÈ 

Text: Aurora Requena 

L’entitat Animal Lattitude, dins del seu programa de formació sobre 

biologia i etologia de fauna salvatge i domèstica, junt a l’Associac ió KETÉ, 

va organitzar el curs Experiències en el Mediterrani on va participar ACOIO 

junt a altres entitats diverses. 

L’objectiu principal del curs era conèixer la situació actual de cetacis, 

pinnípedes i tortugues al Mediterrani mitjançant els testimonis d’entitats que 

treballen en la investigació i protecció dels seus habitats i de les seves 

poblacions, com són SUBMON, EDMAKTUB, PROMAR, Projecte NINAM, i 

Xarxa d’Observació i Rescat d’Animals Marins al litoral Mediterrani.  

La part teòrica del curs, va començar amb una petita xerrada, per 

contextualitzar des del punt de vista oceanogràfic el mar Mediterrani a 

càrrec d’ACOIO. Es va parlar del flux d’intercanvi d’aigua entre Mediterrani 

i Atlàntic, dels canyons, afloraments, intentant trobar el perquè existeixen 

àrees amb més presència de cetacis i dofins.  

Es va continuar amb unes xerrades de caracterització i biologia de 

espècies i es va aprofundir en l’activitat de recuperació i rehabilitació de 

fauna marina tant a Catalunya, com a Andalusia (PROMAR).  

La part pràctica, conduïda per PROMAR, es va dur a terme a la platja de 

Gavà. Amb neoprè i xancletes, els estudiants, utilitzant maquetes a mida 

real, van aprendre les tècniques bàsiques i el protocol per recuperar 

animals varats i alliberar-los posteriorment. 

Segons les avaluacions finals, el curs va tenir molt bona rebuda i es van 

assolir els objectius de tots els assistents. 

Per més informació, contacteu amb info@animallattitude.org 

mailto:info@animallattitude.org
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Webs: 

 KETE. Associació d’estudiants de Veterinària. UAB 

 www.submon.org 

 www.edmaktub.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.submon.org/
http://www.edmaktub.org/
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ANUNCIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barcelona Otolith Reading Services (BORS) és la solució global per a totes 

les necessitats relacionades amb els otòlits. Amb quasi dues dècades 
d’experiència en l’extracció, procesament i anàlisi dels otòlits, BORS 

anima i possibilita als biòlegs i ecòlegs marins a obtenir totes les respostes 
referents als otòlits sense l’exigència que implica la tasca del 

processament i anàlisi de la microestructura dels otòlits. 
 
BORS és molt més que un servei de laboratori; també proporcionem 

consell sobre les tècniques més adequades per aconseguir els vostres 
objectius de recerca. Us podem assistir en qualsevol de les etapes del 

procés d’investigació o avaluar la viabilitat de les vostres mostres.  
 

Serveis que oferim:   
 Extracció i conservació d’otòlits tant d’estadis larvaris com 

d’adults  

 Estoratge: en sec, sobre porta o inclós en resines termoplàstiques 
 Dades observacionals de la micro i macro estructura:  

o Edat (en dies i/o anys)  
o Duració planctònica larvaria  

o Edat d’eclosió retrocalculada  
o Edat en l’assentament  
o Edat en data de captura  

o Mida en l’eclosió  
o Mida en l’assentament  

o Retrocàlcul del creixement diari  
 

Per més informació, si us plau contactar a: borsbarcelona@gmail.com o 
visita: otolithservices.com  

mailto:borsbarcelona@gmail.com
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