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PRESENTACIÓ 

es d’ACOIO es va decidir realitzar un butlletí per tal de mantenir 

informats als socis i a les sòcies de les novetats en el camp de 

l’oceanografia, a més de poder crear un mitjà de comunicació 

entre tots els membres. 

Un dels aspectes que més ens atreia compartir eren les iniciatives dels 

membres de l’Associació, les noves idees que es proposen i es volen dur a 

terme, amb la finalitat d’informar i fer més fàcil la participació de tots. A 

més, aquests nous projectes posen de manifest necessitats en el camp de 

les ciències del mar; de forma que sembla realment interessant relacionar-

los amb un tema transcendent del nostre camp laboral i formatiu. El 

contingut serà conegut dins del butlletí com l’Oceano-tema.  

ACOIO és una associació activa i això es demostra en l’organització de 

sortides, entre d’altres activitats, per als seus socis i sòcies. Per aquest motiu, 

en el butlletí hi ha dos apartats que s’hi relacionen: l’explicació de les 

activitats realitzades en els últims mesos per part de membres de la Junta 

Directiva, i l’aproximació als nostres membres d’una agenda actualitzada 

amb dates d’interès pels oceanògrafs. 

La relació entre els companys de professió és bàsica i necessària en l’àmbit 

científic, en constant actualització i evolució. D’aquesta forma, resulta 

indiscutible la presencia d’un espai de comunicació entre tots nosaltres, on 

poder dir la nostre, donar la nostra opinió en matèries marines. A més, per 

facilitar la interacció, a cada butlletí, presentarem els diversos membres de 

l’associació, de forma endreçada. 

Per mantenir actualitzat el tracte amb el/la soci/sòcia, es va decidir 

incloure un capítol notificant de les novetats en el web d’ACOIO 

(http://www.acoio.org/).  

L’última introducció en el butlletí ha estat un apartat més de col·laboració 

dels socis: la foto del butlletí. La vena artística i els dots fotogràfics de tots els 

membres ens permet incloure un capítol per gaudir dels paisatges 

costaners i submarins del nostre litoral. Podrem veure totes les estampes que 

D 

http://www.acoio.org/
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ens vulgueu fer arribar i, a cada publicació, una d’elles serà l’escollida per 

mostrar-se a la coberta del butlletí. En aquest primer, hem escollit una 

fotografia de l’Elisenda Navarro Ripoll (elisendanavarro@gmail.com) d’un 

espirògraf, realitzada durant una immersió a Aiguafreda el passat estiu. Tot i 

que l’Elisenda no és actualment sòcia d’ACOIO, li volem agrair que hagi 

compartit la seva feina amb nosaltres i per això es podran veure les seves 

fotografies en les següents pàgines.  

L’encarregada de fer el butlletí és l’Elisabet Paül i Carril amb la 

col·laboració de Berta Companys Oliva, ambdues sòcies d'ACOIO des del 

principi.  

L’Elisabet (Barcelona, 1985) és llicenciada en Ciències del Mar per 

l’Universitat de V igo, amb l’especialitat de Contaminació marina i Medi 

ambient. Ha estat investigadora del mètode d’aplicació de la Gestió 

Integrada de les Zones Costaneres a Galícia i tècnica especialista del 

Departament de Geociències marines i Ordenació del territori de la 

Universitat de V igo, a més d’Educadora ambiental a l’Escola del Mar Altina, 

i del que treballa actualment al Consorci El Far de Barcelona. 

La Berta (Igualada, 1986) també és llicenciada en Ciències del Mar per 

l’Universitat de V igo, en aquest cas, amb l’especialitat d’Oceanografia del 

medi. Ha participat en diverses campanyes oceanogràfiques entre les 

quals destaquen Zona Económica Exclusiva Española 2009 i la MALASPINA 

2010. I recentment, ha col·laborat en el projecte LIFE+ CUBOMED. 

Per finalitzar la presentació del butlletí, es volen explicar els motius d’haver 

disposat parlar de la Degradació Litoral com el primer oceano-tema. Es pot 

destacar la necessitat d’una implicació més directa en solucionar aquest 

problema, ja sigui amb la conscienciació com en la realització d’activitats 

a escala local per intentar preservar el medi. A més, com es podrà llegir 

més endavant, s’han relacionat les activitats realitzades per l’Associació i 

les iniciatives que es deliberen per portar a terme en un futur dins d’ACOIO 

amb l’Oceano-tema, fent una connexió entre els diversos apartats del 

butlletí.  

http://l.com/
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Esperem que els/les socis/sòcies gaudeixen dels continguts i siguin d’utilitat. 

Qualsevol comentari o suggeriment serà benvingut i podeu contactar amb 

nosaltres al correu electrònic comunicacio@acoio.org. 

Berta Companys i Elisabet Paül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comunicacio@acoio.org
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LA FOTO DEL BUTLLETÍ 

Fotografies de l’Elisabet Bonfill de la Primera Diada del Socis a Muntanyans. 
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Fotografies de la Berta Companys: 

Coma-ruga       Sant Andreu de Llavaneres 

 

Torredembarra     Altafulla 
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Fotografies submarines de la Elisenda Navarro1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Contacte elisendanavarro@gmail.com. 

http://l.com/
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CARTES DELS/DE LES SOCIS/SÒCIES 

- El 27 d’octubre en Pol Libori va ser entrevistat per la publicació 

Regió7 com oceanògraf. Ell mateix ens ha fet arribar la seva 

aparició. 
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- El 4 d’octubre en Fernando Condal Domingo ens 

va fer arribar els links on es veu filmat un corb marí a 

20m de fondària bussejant per pescar a V ilanova i 

la Geltrú. 

Podeu veure els vídeos a: 

http://www.youtube.com/watch?v=rLzVDbUHl5w&f

eature=related i 

http://www.youtube.com/watch?v=vb0tZGuWGQ8

&noredirect=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rLzVDbUHl5w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rLzVDbUHl5w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vb0tZGuWGQ8&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=vb0tZGuWGQ8&noredirect=1
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CONEIX ALS MEMBRES D’ACOIO 

Sòcia número 1 

Elisabet Bonfill i Molina (Sant Celoni, 1983) és Llicenciada en Ciències del 

Mar per la Universitat d'Alacant, i Màster en Ciències del Mar per la 

Universitat de Barcelona, i , actualment viu a Roquetes (Terres de l'Ebre).  

Ha fet investigació sobre 

fongs en algues marines al 

Departament de Ciències 

del Mar de la Universitat 

d'Alacant, sobre ecosistemes 

aquàtics centrat en l'Ebre i el 

Delta de l'Ebre a l'IRTA i en 

temes d'ecologia 

d'organismes bentònics a 

l'Institut de Ciències del Mar 

de Barcelona. Durant molts 

anys s'ha dedicat a 

l'educació ambiental i ha 

treballat en el món de 

l'aigua, tant fent projectes 

d'estalvi d'aigua com en 

educació ambiental i 

divulgació. Al 2010 va fundar 

ACOIO juntament amb 3 companyes oceanògrafes i des de llavors és 

Presidenta de l'associació i es dedica a presentar-la a tot arreu on va de 

visita pel territori espanyol.  

Actualment col·labora a l'Institut de Ciències del Mar en un projecte 

d'ecologia de comunitats bentòniques, cosa que combina amb altres 

activitats voluntàries com gestionar ACOIO, un programa de ràdio sobre el 

mar a una emissora local i la gestió de l'Associació Casa de l'Aigua a 

Tortosa. 
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Des de ben petita li agradava molt anar a la platja i sols sortia de l'aigua 

per a menjar. Va descobrir que volia fer Ciències del Mar als 14 anys veient 

un documental de l'Imax on va descobrir que existia la professió de 

l'oceanògraf i va tenir clar que allò era el què volia. Es sent molt orgullosa 

de poder dir que és oceanògrafa i li encanta ensenyar coses sobre el mar. 

Sòcia número 2 

Marina Hernández Mora (Barcelona, 1983). Es Sòcia fundadora de ACOIO, i 

l’actual secretaria. Oceanògrafa especialitzada en gestió litoral. 

Llicenciada en ciències del mar per la Universitat de Cadis, va cursar l’últim 

curs com alumna SICUE-SENECA a la Universitat d’Alacant. Allà va conèixer 

a la Elisabet, i acabats els estudis en un viatge de tornada, va ser quan 

parlant del futur i de com es plantejaven les coses en acabar la carrera, 

varen decidir crear una associació d’oceanografia, l’ACOIO.  

 

Recentment, ha  realitzat el Màster Internacional de Gestió Costanera i 

Estuàrica fet a La Universitat Politècnica de Catalunya. El projecte final de 

màster  tractava sobre: Análisis de la inundabilidad costera en Tossa de Mar 

mediante modelos numéricos.  
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Ha treballat també per l’Aquari de Saragossa, desenvolupant el rol 

d’aquarista, i en els darrers anys com a educadora ambiental per Bios 

educació i per B-luga. 

Sempre li ha agradat el mar, sentiment condicionat per la família, li van 

posar Marina! amb aquest nom el seu destí estava fixat... viatges al mar tots 

plegats, documentals del fons marí, llibres temàtics...  a mida que et fas 

gran t'obliguen a decidir sobre que vols estudiar i a pensar en el futur, ella 

tenia clar que el batxillerat que escolliria seria de ciències, per aquella 

època no sabia de cap carrera que estigués relacionada amb el mar, i va 

ser una professora que la va assessorar i dir que existia, en saber-ho ho va 

tenir clar, volia fer oceanografia, encara que això suposes marxar a 1300 

kilòmetres de casa. 
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L’OCEANO-TEMA: LA DEGRADACIÓ LITORAL I DE LES PLATGES 

Un problema a gran escala   

La degradació del litoral actualment afecta a platges d’arreu del món, de 

ben segur que sense anar gaire es poden conèixer molts exemples propers. 

Diverses entitats ecologistes (Greenpeace, Ecologistas en Acción, entre 

altres) han denunciat casos de tot el litoral espanyol.  

Fa set anys, el litoral català només tenia 62km de costa sense urbanitzar 

(aproximadament un 11% del litoral), i en els darrers anys, ha continuat el 

creixement urbanístic i la construcció d’infraestructures a la franja costera 

(ports esportius, espigons, etc.) no ha tingut límits. No obstant, les dades 

oficials destaquen que més d’un 57’8% del litoral català es troba protegit2.  

En el següent escrit, s’intenta resoldre aquesta controvèrsia i donar una 

pinzellada de la degradació del litoral a partir d’una sèrie d’exemples.  

Girona 

Girona rep una gran afluència de turistes atrets pel sol i les platges 

confinades entre penya-segats rocosos. En els darrers anys, s’ha promogut 

la conservació i promoció dels 

espais naturals, com  a reclam 

d’un turisme més sostenible.  

Hi ha ajuntaments que han 

impulsat plans de protecció 

per tal de pal·liar l’impacte 

que genera sobre el medi la 

construcció a la franja costera 

litoral. Un bon exemple n’és 

l’ajuntament de Torroella de 

Montgrí, que l’any 2003 va 

                                                 
2 Destrucción a toda costa – Greenpeace 

(http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/100713-19.pdf) 

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/100713-19.pdf
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revisar el PGOU3 i va passar 400.000m2 a sol no urbanitzable. No obstant, la 

tendència general segueix sent la de transformar el sol no urbanitzable en 

urbanitzable.  

El Parc Natural d’Aigüamolls de l’Empordà4 té 4.730 hectàrees de les quals 

825 ha són reserva natural integral. Degut a la gran riquesa ecològica, el 

parc gaudeix de figures de protecció internacionals: es troba dins de la 

Xarxa Natura 2000 (Regió Mediterrània), és una Zona d'Especial Protecció 

per a les Aus (ZEPA), des de 1987; i el 1993 és va incloure a la llista del 

Conveni de Ramsar de zones humides d’importància internacional. Tot hi 

això, es va proposar un projecte d’urbanisme i la construcció d’un port 

esportiu a la desembocadura del riu Fluvià. Aquest projecte no va tirar 

endavant gràcies a la Conselleria de Política territorial i Obres públiques, 

que el va anular. 

Cal afegir un altre nota negativa, i es que el nombre més elevat d’amarres 

per a embarcacions esportives de Catalunya es concentra a Girona, 

repartits en 17 ports esportius. Dada que segueix augmentant segons el Pla 

de Ports5, on es cita la remodelació o ampliació del Port de Blanes, la 

Marina de Port d’Aro, el Port de l’Estartit o el de l’Escala, entre d’altres.  

L’elevat transit de vaixells recreatius de la zona suposa un impacte negatiu 

sobre el medi, ja que fondegen a aigües someres arrossegant amb les 

ancores el fons mar.  

Barcelona  

Barcelona és la província amb menys espai lliure del litoral mediterrani 

espanyol i la tendència segueix en augment.  

Al marge de la Llei de Costa, l’any 2004 és va construir el Fòrum Universal de 

les Cultures que va guanyar al mar una gran extensió. Arrel d’aquesta 

                                                 
3 Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) a Torroella de Montgrí (http://www.torroella-

estartit.cat/pgou.html) 
4 Parc Natural d’Aigüamolls de l’Empordà 

(http://www.castello.cat/upload/File/mediambient/AIGUAMOLLS%2014.06.05.pdf) 
5 Pla de Ports de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques (2007).  Capítol 3: Inventari d’instal·lacions nàutiques del litoral català, 

pàgines consultades 44-46.  

http://www.castello.cat/upload/File/mediambient/AIGUAMOLLS%2014.06.05.pdf
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construcció, va canviar la dinàmica sedimentaria de les platges situades al 

nord del complex, suposant la pèrdua de sorra de les platges i la 

consegüent regeneració, amb la inversió que comporta. 

A l’altre costat de la capital catalana trobem el Delta del Llobregat, que 

compta amb 20 hàbitats naturals d’interès europeu, d’alt valor ecològic 

degut a la gran biodiversitat que alberguen. Cal fer menció a les més de 

350 espècies d’aus que es troben al Delta, al llarg de l’any, per això la 

Comunitat Europea ha declarat ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les 

Aus) més de 900 hectàrees, protegides dins la Xarxa Natura 20006.  

No obstant, la desembocadura del Llobregat està sotmesa a una gran 

pressió antropogènica. La contaminació de les seves aigües planteja 

problemes per la formació de trihalomentans (THM), compostos orgànics 

de clor i brom que es formen al desinfectar l’aigua amb cloro per eliminar 

virus i bactèries, i que poden causar càncer. La contaminació del riu amb 

                                                 
6 Per a més informació sobre els Espais Naturals del Delta del Llobregat, consultar: 

http://www.deltallobregat.cat/ 

http://www.deltallobregat.cat/
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sals de potassa condiciona un predomini de THMs bromats a l’aigua per 

beure procedent del Llobregat, a més de salinitzar el riu, d’on s’abasteix la 

meitat de la població de Barcelona. 

A més, la conca del riu Llobregat va ser la primera conca espanyola en la 

que es va posar de manifest l’existència de fenòmens de feminització de 

peixos ocasionats per la presencia de compostos disruptors endocrins amb 

activitat estrogénica. Estudis realitzats amb posterioritat en aquesta conca 

han evidenciat, la presencia de cloroparafinas de cadena curta, drogues 

d’abús, fàrmacs i productes per el cura i la higiene personal, y plaguicides 

polars. En el cas dels plaguicides, els nivells trobats no es consideren un risc, 

no obstant, en els altres casos, especialment en el de les drogues i els 

fàrmacs i productes per la cura i higiene personal, la falta d’informació 

toxicològica ambiental no permet descartar efectes adversos en el medi 

ambient aquàtic a llarg termini7. 

I, per altre banda, el creixement del Port de Barcelona (Pla Delta) i 

l’ampliació de l’Aeroport del Prat, han contribuït a la reducció de l’espai 

natural del Delta del Llobregat. A l’any 2004, la llera del riu Llobregat va ser 

desviada 2 kilòmetres al sud en el seu tram final, des del pont de 

Mercabarna, per permetre l’ampliació del port de Barcelona. Però, les 

obres d’ampliació del Pla Delta no només han desviat el Llobregat, s’han 

de tenir en compte també els problemes mediambientals i de gestió que 

sorgeixen arrel de l’ampliació i construcció d’aquest tipus de complexes. 

Aquests problemes, no solament apareixen durant les obres si no també 

durant tot el període d’explotació posterior: alteració de la dinàmica litoral, 

modificació del medi marí i de la qualitat de les aigües, reducció de la 

productivitat biològica i ocupació del domini públic marítim-terrestre8.  

 

 

                                                 
7 BARCELÓ, D., LÓPEZ DE ALDA, M. J.: Contaminación y calidad química del agua: el 

problema de los contaminantes emergentes. Instituto de Investigaciones Químicas y 

Ambientales-CSIC (Barcelona). 
8 RIVERA MATEOS, M. (2010): Los puertos deportivos como infraestructuras de soporte de las 

activ idades náuticas de recreo en Andalucía. Boletín de la Asociación de Geógrafos 

Españoles número 54 pàgines 335-360. 
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Tarragona  

La zona que està sotmesa a major degradació a la província de Tarragona 

són les terres de l’Ebre. En els darrers anys, ha experimentat un creixement 

urbanístic molt agosarat que es reflexa en l’augment de població a la zona 

(entre els anys 2000 a 2006, més de 27.000 persones). Cal destacar una altre 

dada negativa, i es que el delta de l’Ebre es troba en regressió. Això es 

degut a que el balanç sedimentari és negatiu, si ve segueix sotmès a 

l’erosió per part de les onades, corrents marines i del vent; l’aportació de 

sediments ha minvat, per la retenció de llims que es produeix als 

embassaments de Flix, Mequinesa i Riba-

Roja9.   

Els Muntanyans (Torredembarra)es un Espai 

d’Interès Natural que compren una gran 

quantitat de flora i fauna entre la seva 

platja, el cordó dunar i els seus estanys.  

Malgrat la seva importància ecològica, 

encara hi ha zones que es mantenen com a 

zona urbanitzable dins del pla urbanístic de 

Torredembarra (revisat l’any 2008)10. 

Un altre punt delicat del litoral tarragoní es 

la reserva marina de la Masia Blanca 

(Coma-ruga, el Vendrell). Aquesta reserva 

marina d’interès pesquer, compren 321,5 ha i esta protegida des de 1999; 

també esta inclosa a la Xarxa Natura 2000, catalogada com a espai marí. 

No obstant, la remodelació del Port Esportiu de Coma-ruga11, que es durà 

a terme en els propers anys, tindrà un efecte negatiu a la reserva marina, 

                                                 
9 Pla de Ports de Catalunya. Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques (2007). Capítol 2: Estudi del Medi Costaner, pàgina 10. 
10 Per a més informació, consultar el Pla General d’Ordenació Urbana i les modificacions 

puntuals realitzades. (http://www.torredembarra.cat/categorias/index/general/894/pla-

general-i-modificacions-puntuals) 
11 Pla de Ports de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques. (2007).  Capítol 3: Inventar i d’instal·lacions nàutiques del litoral català, 

pàgines 44-46. 

http://www.torredembarra.cat/categorias/index/general/894/pla-general-i-modificacions-puntuals
http://www.torredembarra.cat/categorias/index/general/894/pla-general-i-modificacions-puntuals
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degut a la proximitat entre ambdues (el límit de la zona d’amortiguació de 

la reserva es troba a l’actual port)12.    

Una visió local 

Després de veure certs exemples de conflictes al litoral català i de mostrar 

diverses actuacions que s’estan portant a terme, es deixa obert aquest 

apartat del butlletí per convidar als lectors a realitzar un debat amb si 

mateixos i amb la resta de socis, on es centri l’atenció en la possible 

existència d’un compromís entre el desenvolupament econòmica de 

Catalunya i la conservació dels espais naturals, per tal de que en un futur 

es pugui seguir gaudint del territori litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  Veure imatge aèria de la zona: 

http://www.mapa.es/rmarinas/lasreservas/masia/MasiaBlanca.pdf. 

http://www.mapa.es/rmarinas/lasreservas/masia/MasiaBlanca.pdf
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NOU EN EL WEB 

Sabies que... 

S’ha afegit una bombolla de curiositats on tothom pot fer arribar una 

singularitat i anar omplint la web de l’associació. 

Apartat personal 

Ja funciona la informació restringida pels/per les socis/sòcies. Escrivint 

l’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’apartat personal amb: 

- Beques: d’una línia més genèrica que les de PhD i postdoc.  

- Ofertes laborals: s’està acabant de decidir si s’elimina l’enviament 

via correu electrònic, de forma que es penjaran al web. Sigui quin 

sigui el nou sistema d’enviament, es seguirà treballant per fer arribar 

el major nombre d’ofertes als socis i les sòcies. Durant l’últim any 

s’han enviat 125 beques PhD, 138 beques postdoctorals i 397 ofertes 

de feina. 

- Base de dades d’empreses 

 

Explica’ns la teva experiència 

A la columna esquerra 

hi ha el link per 

explicar experiències 

d’estudis o laborals a 

l’estranger.  

L’1 de desembre, la 

Maria Rubio Brotons 

ens va parlar de la 

seva experiència al 

màster Marine 

Biodiversity and 

Biotecnology a la 

Heriot Watt University d'Edimburg, Escòcia. Podeu consultar els seus 

comentaris al web. 
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INICIATIVES 

Recuperació Posidonia 

Després de la sortida a Torredembarra, el soci Fernando Condal, va estar 

realitzant una recerca sobre els possibles sistemes de recuperació de la 

Posidonia oceanica a la zona. La idea bàsica era plantejar un projecte i 

demanar finançament a nivell europeu. 

En una primera instancia, el 

guia (Ramón Farré) va 

suggerir la realització d’un 

cultiu invit ro, però després 

d’una recerca 

bibliogràfica, es va arribar 

a la conclusió que les 

possibilitats d’èxit eren 

escasses. Per aquest motiu, 

en Fernando, va proposar 

l’elaboració d’un estudi de 

la presencia d’aquesta fanerògama, amb un seguiment dels condicionants 

de la seva desaparició. 

Tot i l’interès demostrat pels membres d’ACOIO, aquesta iniciativa s’ha vist 

paralitzada per incompatibilitats laborals i manca de temps. Des del butlletí 

volem fer conèixer que hi ha hagut una recerca bibliogràfica exhaustiva 

per part del Fernando i ens agradaria que aquest temps invertit no hagi 

estat en va, per això deixem la porta oberta per si algú vol seguir la citada 

iniciativa. 
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OCEAN2012 

Des del passat mes de juny, ACOIO es part integrant d’OCEAN2012 

(http://ocean2012.eu/), coalició europea en defensa de l’aprofitament 

equitatiu dels recursos pesquers des del punt de vista ambiental i social. 

OCEAN2012, es una aliança formada por 144 organitzacions de diversos 

països europeus i no europeus, creada pel grup PEW Medi Ambient 

(http://www.pewenvironment.eu/PEW/). El principal objectiu de la coalició 

és el de transformar la política pesquera europea sobre pesqueries per 

aturar la sobrepesca, acabar 

amb les practiques pesqueres 

destructives i garantir un ús just i 

equitatiu dels recursos pesquers. 

Per aconseguir aquests 

objectius la coalició i els seus 

membres pressionen 

directament a la Comissió 

Europea a través dels canals de 

consulta pública per aconseguir 

que la pròxima Política 

Pesquera Comú del 2012 estigui 

basada en criteris científics, es prioritzi l’accés al recurs a aquells que facin 

servir les pràctiques menys destructives, i que hi hagi una gestió més local 

dels recursos. 

En moltes ocasions la seva lluita es silenciosa i poc reconeguda als medis, 

però afortunadament una vegada al any es realitza la Setmana Europea 

de la Pesca, on es dona a conèixer la seva activitat i es consciencia a la 

ciutadania de la insostenibilitat de la gestió actual de las pesqueries. 

Des de ACOIO, com a membres de la coalició, som responsables de la 

difusió de les seves activitats i de mobilitzar a socis i simpatitzants per que 

facin us dels canals per pressionar als legisladors i prenedors de decisions. 

http://ocean2012.eu/
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El passat 1 d’octubre de 2011 

un grup de socis i algun 

membre de la Junta 

d’ACOIO va assistir a la 

Trobada de grups OCEAN 

2012 que es va dur a terme a 

Barcelona. En aquesta 

trobada van participar moltes 

de les organitzacions que 

formen part de la Coalició 

arreu de l’Estat Espanyol, 

entre les quals hi havia 

presents organitzacions ecologistes, del món de la recerca, l’empresa 

privada i la pesca artesanal. Des d’ACOIO van assistir-hi Carles Molina, 

vocal de l’associació i Fernando Condal i Max Galind, com a socis actius. 

A la reunió es va fer un resum dels objectius més concrets que té la coalició 

entre els qual destaquen la potenciació de la pesca artesanal com a 

alternativa i la utilització de criteris científics a l’hora de gestionar els estocs 

pesquers basant la gestió en criteris ecosistèmics, fent plans de gestió 

sostenible a llarg termini. 

Després de marcar les línies bàsiques i fer una valoració de les activitats 

realitzades fins al moment es van proposar diverses línies d’actuació cara 

els propers mesos en les que ACOIO participarà de manera activa.  

L’aprovació de la futura PPC està prevista per a l’any 2012, de manera que 

aquest any vinent és el decisiu per poder aconseguir els objectius fixats per 

la coalició, i aconseguir així que el marc legal sigui l’adient per fer de la 

pesca una activitat sostenible, tant des del punt de vista ambiental com 

social i econòmic. En les nostres mans està el futur dels nostres mars.  
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Enquesta observadors pesquers 

D’acord amb les directrius d’ACOIO, la 

Comissió de Pesca i Recursos Marins 

Renovables ha planificat un estudi per 

l’obtenció de dades referents a les feines 

desenvolupades per els observadors 

pesquers i l’estat dels caladors a nivell 

mundial. 

Per aquesta línia de treball es demana la 

col·laboració de tots els observadors 

pesquers, de les diferents nacionalitats, i 

que treballen a qualsevol calador 

mundial, que vulguin col·laborar omplint una petita enquesta de 10 minuts 

de duració aproximadament. Les dades que s’extreguin de les enquestes, 

seran tractades amb el major rigor per part de la comissió. Amb les 

conclusions recollides s’elaborarà un informe de divulgació entre els socis 

de l’ACOIO, simpatitzants, entitats i coalicions amb les que col·labora 

l’associació.  

S’espera que aquest informe augmenti el coneixement sobre les pesqueries 

mundials, aportant dades reals i independents al debat dels investigadors i 

consumidors. 
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ACTIVITATS 

Presentacions d’ACOIO arreu 

Una de les tasques de l’associació és donar-se a conèixer entre els i les  

professionals de les Ciències del Mar, de manera que s’ha anat realitzant 

una sèrie de presentacions a diversos centres 

d’investigació i universitats. 

Les primeres dues presentacions foren a la 

Universitat de Barcelona el dia 20 i 26 de maig 

de 2010 en català i castellà respectivament, i 

ambdues foren vinculades a una conferència 

sobre temes marins – “La biodiversitat marina a 

l’Antàrtida”, a càrrec del Dr. Josep Mª Gili, i 

“SMOS: Mesures de salinitat per satèl·lit” a 

càrrec del Dr. Jordi Font. Les xerrades van tenir 

una bona acollida, sobretot entre els alumnes 

del màster de Ciències del Mar que es cursa a 

la Facultat de Biologia. 

La següent presentació fou a l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona e l 

dia 6 de maig de 2011, ja que vam veure que és difícil fer venir als 

investigadors a la universitat, i vam decidir apropar-nos nosaltres a ells. La 

presentació va tenir una bona rebuda, sobretot entre els investigadors més 

joves, i vam rebre diverses 

aportacions i idees d’altres més 

experimentats. Tot i així trobem 

en falta la implicació en 

l’associació d’investigadors 

amb experiència per donar 

idees i consells per als què 

comencen. 

Un cop havíem presentat 

l’associació per casa, vam 

decidir aprofitar viatges de 
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membres de la Junta per anar-la donant a 

conèixer a altres terres. En aquest cas, la 

primera parada fou Palma de Mallorca, on 

ACOIO es va presentar al Centre Oceanogràfic 

de Balears de l’IEO el dia 1 de juny de 2011. Els 

investigadors balears van assistir encuriosits a la 

nostra xerrada, d’on van sorgir forces idees i 

recursos interessants, així com vam poder 

descobrir que hi havia una Associació Balear 

de llicenciats en Ciències del Mar, que malgrat 

estar inactiva ara mateix, té la intenció de 

reprendre la seva activitat, en part motivats per 

saber de la nostra existència.  

I per últim també es va fer una altra incursió a Balears i es va presentar a 

l’IMEDEA, centre d’investigació del CSIC a Esporles (Mallorca) on vàrem 

rebre consells i propostes de millora per a la web que ens han estat molt 

útil. 

Esperem en breu poder fer la presentació al Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes i altres centres d’investigació propers on puguin rebre’ns amb 

interès. 

I Curs d’Introducció a la Recerca Oceanogràfica 

Arrel de les inquietuds d’alguns socis i fins i tot fans que tenim per la xarxa, 

vam decidir organitzar un curs d’introducció a la recerca oceanogràfica 

amb diversos objectius: per una banda, donar-nos visibilitat com a 

associació; en segon lloc, oferir formació als nostres socis i en tercer lloc, 

donar a conèixer la investigació marina a estudiants d’altres carreres que 

en podrien estar interessats i no hi tenen accés.  

El curs fou categoritzat com a Postgrau de Curta durada de la Universitat 

de Barcelona, cosa que genera un reconeixement a la nostra tasca. Vam 

tenir una vintena de persones assistents que el van valorar molt 

positivament ja que va donar-los una visió multidisciplinària del mar. En 
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aquest curs volíem donar una pinzellada dels diferents aspectes a estudi en 

temes marins, així com posar en pràctica aquests coneixements adquirits.  

 

 

 

 

 

 

Actualment estem preparant la segona edició del curs, que farem 

millorant-lo gràcies als suggeriments dels anteriors assistents, així com 

incorporant noves activitats com un mòdul pràctic amb sortida en vaixell.  

L’oasi de “Els Muntanyans” 

Per celebrar la primera Diada dels Socis i 

Sòcies, el 22 de maig, vam anar 

d’excursió a conèixer la zona dels 

Muntanyans a Torredembarra. Al matí 

vam gaudir d’una visita guiada pel 

GEPEC (Grup d'Estudi i Protecció dels 

Ecosistemes Catalans) per aquest espai 

declarat d’interès natural. Ens van fer una 

interpretació del medi natural i urbà de 

l’espai i ens van explicar la lluita d’aquest 

grup ecologista per aconseguir i mantenir 

la seva protecció front a la gran pressió 

urbanística de la zona. A la tarda, vam 

aprofitar per fer snórkel al Roquer dels 

Muntanyans de Torredembarra. 

El GEPEC realitza visites guiades tots el 

primers diumenges de cada més. Com 
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agraïment per la visita i l’atenció rebuda per part d’aquesta entitat, el 

següent mes de juliol, ACOIO i més concretament la seva tresorera, la Sofia 

Vega, va conduir la visita guiada anomenada “Fons del mar”, on es va 

explicar i identificar fauna i flora del bentos rocós amb tots els visitants que 

havien acudit i que estaven molt interessats amb la problemàtica 

ambiental.  

Snórkel a Masia Blanca 

Per conèixer una mica més el nostre litoral català, ACOIO va organitzar el 

juliol passat una sortida per fer snórkel. El lloc triat va ser la Reserva de Masia 

Blanca, al Vendrell, Tarragona, l’única reserva de pesca del Ministeri de 

Medi Ambient, Medi Rural i Marí a Catalunya. Només es pot gaudir del  

bany a la Reserva apuntant-se a les visites que organitza el patronat de 

Turisme del Vendrell. La visita va durar unes tres hores: primer ens van 

explicar quines espècies ens hi trobaríem i després vam submergir-nos per 

veure´ls a prop. Tot i que la visibilitat no va ser gens bona, vam poder veure 

exemplars grans de peixos d’interès comercial, com ara el mero, que 

s’amagaven entre les roques sense risc de ser pescats. 

 

 



 TERMOCLINA 

 

 

 29 

AGENDA 

7 d’octubre del 2011 – 8 de gener del 2012 

Casa de la Ciencia de Sevilla (CSIC). 

- Projecció: Sur Polar 3.0. De Antártida a Sevilla. La Sala dels 

Continents del Fòrum de la Biodiversitat acull en aquesta mostra la 

projecció de diferents vídeos de varis artistes que han treballat a 

l’Antàrtida argentina desenvolupant projectes de contingut 

ambiental i social. 

- Conferencia: Sur Polar: Arte y Ciencia en la Antártida. La xerrada 

versarà sobre la campanya portada a terme per la Direcció 

Nacional de l’Antàrtic i la Cancelleria Argentina a través de l conveni 

de cooperació institucional “Sur Polar, Arte en la Antártida”. Serà 

oferida per Andrea Juan, llicenciada en Arts V isuals i artista 

argentina relacionada des de fa més de 10 anys amb l’Antàrtida, 

amb una trajectòria de més de un centenar d’exposic ions i una 

dotzena de premis internacionals. 

Més informació a http://www.csic.es i http://www.casadelaciencia.csic.es/. 

 

14 de desembre del 2011 

Assemblea General de socis i sòcies d’ACOIO de 2011. 

http://www.csic.es/
http://www.casadelaciencia.csic.es/
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18’45h. Tindrà lloc a Aula 20 de l’Aulari de la Facultat de Biologia de la 

Universitat de Barcelona. Plànol (http://g.co/maps/7w9mb ).  

Com arribar? L3 i Baix Tram Palau Reial. Busos: 7, 33. 

14 de desembre del 2011 

Nova temporada del Programa de Xerrades Divulgatives (2011-2012) de les 

Càtedres UNESCO. 

19’30h. Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. “La conservació 

de mars i costes: un segur per al nostre benestar futur”. Dr. Ricardo Haroun 

Trabaue. Professor titular de l’ULPGC. Departamento de Biologia / BIOGES, 

Facultad de Ciencias del Mar / Facultad de Veterinaria. 

Més informació a http://www.unescograncanaria.com/wp-

content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf. 

10 de gener del 2012 

Els dimarts de l’Oceanogràfic. 

10 de gener. Parcs marins per la 

pau en el Mar Mediterrani – una 

recent proposta de la CIESM –. Dr. 

Frederic Briand, director General de 

la CIESM, The Mediterranean 

Science Commission. Mònaco.  

Més informació a 

http://www.cac.es/losmartes11/val

/index.jsp. 

24 de gener del 2012 

Els dimarts de l’Oceanogràfic. 

24 de gener. El Chocó: un paradís 

de la Biodiversitat en la costa 

Pacífic colombiana. Dra. Hicela 

http://www.unescograncanaria.com/wp-content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf
http://www.unescograncanaria.com/wp-content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf
http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp
http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp
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Msoquera, Universitat Tecnològica del Chocó. Diego Luis Córdoba, Quibdó 

– Chocó. Colombia. 

Més informació a http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp. 

24-27 de gener del 2012 

Dins dels actes organitzats per la facultat de Ciències del Mar i Ambientals 

de la Universitat de Cadis amb motiu de la celebració del “I Encuentro 

Iberoamericano en Ciencias del Mar”, tindrà lloc el “Internacional Simposio 

in Marine Science 2012”, que desenvoluparà les seves sessions entre els dies 

24 i 27 de gener del 2012. 

Aquest simposi, que té caràcter bianual, s’organitza per l’Associació de 

Degans de Ciències del Mar de les Universitats Espanyoles des de l’any 

2007, en col·laboració amb diversos centres d’investigació marina de 

diferents àmbits.  

Més informació a http://www.eicmcadiz.com/isms12/inicio_s.html 

25-27 de gener del 2012 

Els dies 25, 26 i 27 de gener del 2012 es celebrarà a la ciutat de Cadis el 

Primer Congrés Iberoamericà de Gestió Integrada d’Àrees Litorals (GIAL), 

organitzat per la Universitat de Cadis i la Red Iberoamericana de Manejo 

Costero Integrado (IBERMAR). 

Els representants de més de 90 institucions, públiques i privades, que 

pertanyen a 13 països iberoamericans, integrats en la xarxa IBERMAR 

(CYTED), es sumen a aquesta convocatòria, aprofitant l’oportunitat que 

suposa la comunitat iberoamericana de nacions com marc del trobament. 

Més informació a http://www.uca.es/grupos-

inv/HUM117/grupogial/paginas/cursosymaster/icongresogialiberoamerica/

congresogialiberoamerica 

 

 

http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp
http://www.eicmcadiz.com/isms12/inicio_s.html
http://www.uca.es/grupos-inv/HUM117/grupogial/paginas/cursosymaster/icongresogialiberoamerica/congresogialiberoamerica
http://www.uca.es/grupos-inv/HUM117/grupogial/paginas/cursosymaster/icongresogialiberoamerica/congresogialiberoamerica
http://www.uca.es/grupos-inv/HUM117/grupogial/paginas/cursosymaster/icongresogialiberoamerica/congresogialiberoamerica
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25-28 de gener del 2012 

Dins dels actes organitzats per la facultat de Ciències del Mar i Ambientals 

de la Universitat de Cadis amb motiu de la celebració de la “Setmana del 

Mar”, tindrà lloc el “Internacional Simposio in Marine Sciencie 2012”, que 

desenvoluparà les seves sessions entre els dies 25 i 28 de gener del 2012. 

Més informació a http://www.campusdelmar.es/esp/agenda/iii-simposio-

internacional-de-ciencias-del-mar-2012-isms12-4/ 

28 de gener del 2012 

El dissabte 28 de gener del 2012, al Centre d’Estudis de Sitges es realitzaran 

unes xerrades sobre gestió marina i esculls artificials. 

El programa de les xerrades és el següent: 

19.00 h. “L’EXPERIENCIA DEL CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX-COSTA DEL 

GARRAF”. Enric Garriga, Director Tècnic del Consorci 

19.30 h. Taula rodona “EL PARC D’ESCULLS ARTIFICIALS DEL GARRAF”  Mª 

Jose Pedragosa, Cap de Comunicació d’Acció Natura; Fernando Condal, 

Msc, Ciències del Mar; Josep Lopez, president de Pro-Mar 

8-10 de febrer del 2012 

El Secretariat de GBIF en col·laboració amb GBIF Espanya organitza a 

Madrid el primer Taller sobre Identificadors persistents per a dades de 

biodiversitat. El node espanyol ha estat seleccionat en una convocatòria 

internacional per acollir dit esdeveniment, que tindrà lloc a l’aula 

d’informàtica del Real Jardí Botànic (CSIC). Gracies a això, s’ofereixen 

quatre places per Espanya, en lloc d’una com a la resta de nodes de GBIF. 

El curs s’impartirà en anglès. El formulari de sol·licitud ha de ser omplert en 

anglès i s’ha d’enviar per e-mail a  info@gbif.es abans del 9 de desembre 

del 2011, acompanyat del CV del candidat, carta de recomanació en cas 

de ser pertinent i qualsevol altre informació relevant. 

http://www.campusdelmar.es/esp/agenda/iii-simposio-internacional-de-ciencias-del-mar-2012-isms12-4/
http://www.campusdelmar.es/esp/agenda/iii-simposio-internacional-de-ciencias-del-mar-2012-isms12-4/
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Més informació a 

http://www.gbif.org/participation/training/events/training-event-

details/?eventid=120 

15 de febrer del 2011 

Programa de Xerrades Divulgatives (2011-2012) de les Càtedres UNESCO. 

19’30h. Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. “Hacia un 

nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje experimental de la Biología”. 

José Luis Barba Gutiérrez. Profesor de Enseñanza Secundaria. Presidente de 

la Olimpiada Española de Biología. Colegio Garoé. Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

Més informació a http://www.unescograncanaria.com/wp-

content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf. 

21 de febrer del 2012 

Els dimarts de l’Oceanogràfic. 

21 de febrer. Punts calents de Biodiversitat 

Marina i les mesures de protecció en esculls 

de coral. Dr. Callum Roberts, University of 

York. Environment Department, York. UK. 

Més informació a http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp. 

28 de febrer del 2012 

Els dimarts de l’Oceanogràfic. 

28 de febrer. Santuaris de cetacis. Juan José 

Areces, Àrea d’Accions de Conservació del 

Medi Marí. Direcció General de Biodiversitat. 

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 

España. 

Més informació a http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp. 

http://www.gbif.org/participation/training/events/training-event-details/?eventid=120
http://www.gbif.org/participation/training/events/training-event-details/?eventid=120
http://www.unescograncanaria.com/wp-content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf
http://www.unescograncanaria.com/wp-content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf
http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp
http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp


 TERMOCLINA 

 

 

 34 

5-9 de març del 2012 

“Biomechanics and Finite Elements Analysis", aquest curs tindrà lloc en el 

Museu del ICP a Sabadell del 5 al 9 de març del 2012. Els professors que 

realitzen el curs son el Dr. Richard Fariña (Universidad de La República, 

Montevideo) i el Dr. Jordi Marcé-Nogué (Universitat Politècnica de 

Catalunya, Barcelona). 

El curs està dirigit a preparar als alumnes per realitzar una aproximació 

interdisciplinària a la biomecànica, amb una introducció al mètode 

d’Anàlisis d’Elements Finits amb la finalitat de modelitzar estructures 

biològiques i comprendre com treballaven en el cas dels fòssils i les 

limitacions d’estructures actuals. 

Les places son limitades i s’ocuparan per estricte ordre d’inscripció. Data 

límit: 20 de desembre. 

Més informació a 

http://www.icp.cat/index.php/en/activities/courses/biomechanics-fea  o 

escrivint a courses@icp.cat 

11-17 de març del 2012 

32 Internacional sea turtle 

symposium 

El Simpòsium Anual sobre la 

Biologia i la Conservació de 

Tortugues Marines, realitzat 

cada any per la Societat 

Internacional de Tortugues 

Marines, és un 

esdeveniment únic que 

atrau a participants de tot 

el món, des de les diferents 

disciplines i cultures a una 

plataforma comú: la conservació de les tortugues marines. El simpòsium 

promou el debat, la discussió i l’intercanvi de coneixements tècnics 

http://www.icp.cat/index.php/en/activities/courses/biomechanics-fea
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d’investigació i lliçons de conservació per abordar qüestions sobre la 

biologia i la conservació de les tortugues marines i els seus hàbitats.   

El 32è simpòsium es portarà a terme a Mèxic per tercer vegada però 

aquest cop serà la primera visita a l’estat d’Oaxaca. En aquesta ocasió el 

simpòsium es centrarà en els aspectes innovadors de la conservació de les 

tortugues marines: noves tècniques, nous enfocaments i nous actors.  

Més informació a http://iconferences.seaturtle.org/. 

14 de març del 2011 

Programa de Xerrades 

Divulgatives (2011-2012) de les 

Càtedres UNESCO. 

19’30h. Gabinete Literario de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

“El Plancton: un Universo en 

miniatura”. Dra. May Gómez Cabrera. Profesora Titular de Universidad, 

Departamento de Biología/IOCAG, Facultad de CC del Mar – ULPGC. 

 

Més informació a http://www.unescograncanaria.com/wp-

content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf. 

27 de març del 2012 

Els dimarts de l’Oceanogràfic. 

27 de març. La vida a l’oceà canviant: el desafiament de la biodiversitat 

abissal. Dr. Roberto Danovaro, Università Politecnica delle Marche. 

Dipartamento Scienze del Mare. Ancona. Italia. 

Més informació a http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp. 

14 de març del 2011 

Programa de Xerrades Divulgatives (2011-2012) de les Càtedres UNESCO. 

http://iconferences.seaturtle.org/
http://www.unescograncanaria.com/wp-content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf
http://www.unescograncanaria.com/wp-content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf
http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp


 TERMOCLINA 

 

 

 36 

19’30h. Gabinete Literario de Las 

Palmas de Gran Canaria. “Génesis y 

evolución de las dunas de 

Maspalomas”. Dr. Ignacio Alonso 

Bilbao. Profesor Titular de Universidad 

. Departamento de Física. Facultad 

de Ciencias del Mar - ULPGC. 

 

Més informació a 

http://www.unescograncanaria.com

/wp-

content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf. 

24 d’abril del 2012 

Els dimarts de l’Oceanogràfic. 

24 d’abril. El Mediterrani com punt calent de bioinvasors. Dra. Bella Galil, 

Israel Oceanographic and Limnological Research. National Institute of 

Oceanography. Haifa. Israel. 

Més informació a http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp. 

8 de maig del 2012 

Els dimarts de l’Oceanogràfic. 

8 de maig. L’exploració de la Biodiversitat Global. Dr. Carlos Duarte, Institut 

Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC-UIB). Palma de Mallorca. España- 

Més informació a http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp. 

15 de maig del 2012 

Els dimarts de l’Oceanogràfic. 

15 de maig. Fi del món: Patagonia xilena i últim reducte primitiu de la 

biodiversitat marina. Dr. Juan Carlos Castilla, Departament d’Ecología. 

Facultad de Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Santiago. Chile. 

http://www.unescograncanaria.com/wp-content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf
http://www.unescograncanaria.com/wp-content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf
http://www.unescograncanaria.com/wp-content/uploads/2011/11/Programa-2011-2012.-Charlas-Divulgativas.pdf
http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp
http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp
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Més informació a http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp. 

15-19 de maig del 2012 

Second International Symposium on “Effects of climate change on the 

world's oceans” a la Expo 2012 de Yeosu Corea. 

Més informació a 

http://www.pices.int/meetings/international_symposia/2012/Yeosu/sci_prog

ram.aspx i 

http://www.pices.int/meetings/international_symposia/2012/Yeosu/schedul

e.aspx. 

22-24 de maig del 2012 

V I Foro científico de pesca ribereña, a Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, Mèxic). 

Organitza l’Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), la Dirección General 

de Investigación Pesquera en el Pacífico Sur y el Programa de Pesquerías 

Ribereñas. 

Més informació contactar amb pescariberenia@gmail.com. 

30 de juliol-10 d’agost del 2012 

Amb motiu de la sisena “EO Summer School” sobre Sistemes de 

Monitoratge de la Terra i Modelatge que es portarà a terme del 30 de juliol 

al 10 d’agost del 2012 a l’ESRIN (Frascati, a prop de Roma, Italia), la 

Agencia Espacial Europea (ESA) vol convidar als joves investigadors a unir-

se als principals experts en Observació de la Terra, Modelatge i Assimilació 

de Dades, en conferencies magistrals, pràctiques en ordinadors i sessions 

de pòsters.  

Més informació a http://earth.eo.esa.int/eosummerschool/envschool/. 

 

 

 

http://www.cac.es/losmartes11/val/index.jsp
http://www.pices.int/meetings/international_symposia/2012/Yeosu/sci_program.aspx
http://www.pices.int/meetings/international_symposia/2012/Yeosu/sci_program.aspx
http://www.pices.int/meetings/international_symposia/2012/Yeosu/schedule.aspx
http://www.pices.int/meetings/international_symposia/2012/Yeosu/schedule.aspx
mailto:pescariberenia@gmail.com
http://earth.eo.esa.int/eosummerschool/envschool/


 TERMOCLINA 

 

 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


