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PRESENTACIÓ

H

a passat gairebé un any del primer exemplar i, desprès d’aquest
temps, arriben canvis al nostre butlletí. Aquest serà el nostre tercer
número i, com sempre estem disposades a millorar i a escoltar les

vostres propostes. Per aquest motiu hem decidit modificar alguns
apartats i l'estètica. El primer canvi és degut a la necessitat que tenim de
poder compartir amb vosaltres totes aquelles notícies que ens semblen
interessants, ja bé sigui per la seva repercussió científica o bé pel seu interès
social, sense perdre de vista que el nostre món és el mar i els nostres
objectius la divulgació, el coneixement i la preservació del medi marí. I la
segona modificació aporta més claredat i practicitat en la lectura i
utilització del butlletí. Tot i que sempre recomanem que no s'imprimeixi la
revista si no és necessari, és cert que el fons blanc permet fer-ne impressions
sense necessitat de gastar una excessiva quantitat de tinta. A més, el nou
format d'organització dels apartats és més entenedor, pràctic i facilita més
la comprensió de tot el que volem donar a entendre i transmetre.
Seguint amb el nostre costum habitual, hem escollit per la portada una de
les fotos de la sortida organitzada per l'Associació a Punta la Móra. En
l'apartat d'activitats podreu gaudir de l'explicació i, a tots aquells que no
veu poder venir, animeu-vos per la pròxima que serà d'aquí ben poc. La
Comissió d'Activitats ja està planejat les sortides per la propera primavera,
on descobrirem el camí de ronda entre l’Ametlla de mar i Amposta, i els
Colls-Miralpeix. A mb les noves incorporacions de socis a les comissions
organitzatives, de ben segur que sortiran més idees a explotar. Ens agrada
que tothom pugui participar, ACOIO és una Associació de tots i per tots els
socis, així que us tornem a convidar a formar part de les nostres comissions
organitzatives. Tota ajuda serà benvinguda, no dubteu en fer-nos arribar el
vostre interès.
A més, en aquest tercer butlletí, recuperem l’apartat d’Iniciatives,
explicant-vos

que

ACOIO

coordinarà

Catalunya.
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En aquesta edició, l'Oceanotema ha estat redactat exclusivament per la
sòcia i nova membre de la Comissió d'activitats Núria Miró. L'article tracta
sobre la praderia de fanerògames a Mataró. Hem d’agrair la feina feta per
la redactora, i volem dir-vos que ens alegra i agrada veure la motivació
que hi ha per part dels socis en escriure els articles del butlletí. L'Oceanotema va néixer com l'apartat més científic, on poder compartir els nostres
escrits, les nostres investigacions i les nostres publicacions. Així que resulta
molt satisfactori veure que va agafant la forma que n'hav íem ideat.
Amb aquest agraïment us donem la entrada al tercer butlletí d'ACOIO i
sempre esperem les vostres suggerències a comunicacio@acoio.org.
Berta Companys i Elisabet Paül
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LA FOTO DEL BUTLLETÍ
1. Sortida a Punta de la Móra
Fot ografies: Aurora Requena.

Fig. 1: Vegetació dels penya-segats

Fig. 3: Cala a Punta de la Móra

Fig. 2: Socis i sòcies d’ACOIO

Fig. 5: Zona de mar de l’Espai natural

Fig. 4: Passejada dels socis
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Fig. 8: Torre de la Móra

Fig. 7: Arenisca.

Fig. 6: Cala Fonda.

Fig. 5: Punta de la creueta.

Fig. 4: Vegetació de l’espai natural.

Fig. 9: Cala fonda i penya-segats.
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Fig. 14: Penya-segats.

Fig. 15: Pins emmarcant el mar.

Fig. 12: Oliveres pròximes al Mas Grimau.

Fig. 13: Punta de la Móra.

Fig. 10: Escoltant l’explicació del nostre
guia de DEPANA.

Fig. 11: Pins emmarcant el mar.
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CARTES DELS /DE LES SOCIS/ SÒCIES
1. Felicitacions per l’Oceano-tema del segon butlletí
Text : Pablo Sangrà
Hola
Os felicito por el útil e interesante artículo de compilación de redes
observacionales/operacionales en el mediterráneo occidental. Siguiendo
la sugerencia que se hace en el artículo, creo que hay dos links que creo
sería interesante incluir:


Mediterranean Ocean Forecasting System :
http://gnoo.bo.ingv.it/mfs/ En mi opinión es el sistema operacional
más avanzado, completo y fiable para el mediterráneo incluyendo
su parte occidental. Esta liderado por la investigadora de primera
línea Nadia Pinardi y estoy seguro que marcará la tendencia a
seguir para el resto de sistemas operacionales que en su mayoría
sólo están en fase de desarrollo.



Ocean Surface Winds:
http://manati.orbit.nesdis.noaa.gov/datasets/ASCATData.php

Es

una excelente página que proporciona datos en tiempo real de
vientos en la superficie del mar inferidos a partir de los pases de
varios scaterómetros. Aparte de la vertiente científica, la considero
particularmente útil si se quiere desarrollar alguna actividad en la
mar porqué te indica con datos en tiempo casi real (depende del
pase) cual es la situación marítima y evitar así “sorpresas”.
Desafortunadamente el QuickScat dejó de estar operativo en 2009
pero los pases del ASCAT proporcionan buena inform ación sobre las
condiciones en el mediterráneo occidental.
Saludos.
2. Oceanology Internactional 2012
Text i fotografies: Sofia Vega.
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Ocenology international, és un esdeveniment internacional que es celebra
durant 3 dies, on la indústria, els governs i els sectors acadèmics es
reuneixen per compartir coneixements i connectar amb les noves
tecnologies marines i la comunitat científica oceanogràfica, tractant de
millorar les estratègies de
operacions en els oceans.

mesuraments,

d'explotació,

protecció

i

Aquest Fòrum es va establir per primera vegada el 1969, com l'exhibició
més gran de tecnologia i ciència marina, amb conferències tècniques i
visites als vaixells, però sobretot, de lliure accés. Aquest passat març de
2012, es va celebrar a Londres, i hi va haver prop de 525 participants
internacionals, amb 7.600 visitants de més de 70 països. ACOIO va estar
present tenint l'oportunitat de veure l'últim en matèria de tecnologies
marines des mapping, satèl·lits, ROV , fins a mecanismes de neteja de
vessaments de petroli, veient les últimes innovacions dels països que més
inverteixen en tecnologia marina.
El principal objectiu d'aquesta gran trobada és conèixer i interrelacionar-se
amb les comunitats de les ciències i tecnologies marines en un sol lloc i, en
tenir un abast internacional, permetre la relació amb experts de països com
Rússia, Xina, Japó, Estats Units, Canadà, etc; concretar negocis i conèixer
les noves tecnologies.
Les conferències que es van celebrar en aquest International Oceanology
2012 van ser:


Marine renewables;




Navigation and Positioning;
UUV S;




Oil and Gas;
Marine security;



Ocean Observation and Forecasting y



Hydrography and Geophysics.

També es van fer demostracions de vaixells per poder viure l'experiència
dins un.
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Fig. 16: Roseta utilitzada com a taula de
reunions.

Fig. 17: Vaixells.

Fig. 19: Stands.

Dins de International Oceanology ,
es va dur a terme la Interspill London
2012. Aquesta és una conferència i
exhibició que es celebra cada 3
anys, focalitzada en la gestió i
Fig. 18: Vaixells.
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maneig dels vessaments de petroli.
La propera interspill es celebrarà el
2015 i el lloc encara està a confirmar.
Les

próximes

trobades

seran

"Oceanolgy International Xina 2013",
a
Xangai,
i
el
"Oceanology
International 2014, London, UK".
http://www.youtube.com/watch?v=
pBHvoUouhxc

Fig. 20: Mecanismes de mapping.

Fig. 22: Conferència interspill London 2012.

Fig. 21: ROV amb abast a grans profunditats.

3. Reunió Brussel·les coalició OCEANS 2012
Text i fotografies: Fernando Condal Domingo
Els passats 6 i 7 de juny de 2012 es va celebrar a Brussel·les la reunió
ordinària de les ONGs europees membres de la coalició. V an participar
prop de 70 representants, però en la coalició hi ha més de 100 grups de
protecció i estudi del medi marí. Els assistents provenien principalment del
Regne Unit, Dinamarca, Alemanya, França, Itàlia, Grècia, Xipre, Polònia,
Malta, Irlanda i Espanya, amb una de les representacions més nombroses.
El propòsit principal de la coalició és pressionar als parlamentaris europeus
perquè afavoreixin una reforma de la política pesquera comuna més
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sostenible,

i

aproximació
clara.

amb

ecosistèmica

Aquesta

programada

una
reforma

pel

2012

(probablement ja pel 2013)
afectarà a la política pesquera
d’Europa i per extensió a tots
els oceans del planeta.
En
Fig. 23: Peix format amb els participants de la reunió.

la

primera

jornada

de

reunions s’acorda que cada
grup promogui accions de

conscienciació de la ciutadania del seu país, i que pressioni els seus
parlamentaris per fer entendre a tothom la necessitat d’una reforma menys
agressiva amb el medi. Queda palès en tots els debats que Espanya és un
problema greu per la seva política pesquera i pel gran impacte de la seva
flota. Per altra banda, es realitzen una sèrie de workshops sobre temes
d’actualitat en la reforma, accions de divulgació a la societat i altres
qüestions més tècniques o científiques de la gestió de la pesca. A mitja
tarda, entre ruixat i ruixat, tots els participants es van congregar davant del
Parlament Europeu per a fer una foto-revindicació en forma de peix, i
reclamar una mica d’atenció per part de la classe política.
En la segona jornada d’activitats es van fer exposicions sobre les accions
de divulgació promogudes per la setmana europea de la pesca, i altres
actuacions de conscienciació social de la problemàtica de la sobrepesca.
Espanya, amb el nombre més gran de participants a la reunió, va presentar
un gran ventall d’activitats programades per aquest estiu; com per
exemple el Posidònia Fest o la foto denúncia en forma de peix al poble
pesquer de Sitges.
Per acabar les jornades es va redactar un recull de demandes dirigides a la
ONG cordinadora de la coalició (PEW Environment Group) per a millorar
l’efectivitat de la coalició.
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Com

a conclusió

final,

cal

destacar la bona acollida de
les

jornades

participants

entre
i

el

tots

els

desig

de

cooperació dels representants
de les múltiples organitzacions.
PEW-Ocean 2012 per la seva
part va plantejar l’organització
de
Fig. 24: Peix format amb els participants de la reunió.

l’esdeveniment

d’una

manera magistral.
Les

llargues

jornades

d’activitats no es van fer gens denses gràcies a l’atenció constant dels
organitzadors per ajustar cada detall del programa i resoldre les necessitats
dels assistents. Per tant, es de molt agrair l’atenció rebuda i l’ajuda
prestada en tot moment.
4. Experiències al mar mediterrani
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’Associació KETÉ,
va organitzar el curs “Experiències en el Mediterrani” on va participar
ACOIO juntament amb altres entitats.
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 Mediterrani, a càrrec
d’ACOIO. Es va parlar del fluix d’intercanvi d’aigua entre Mediterrani i
Atlàntic, dels canyons, afloraments, intentant trobar el perquè existeixen
àrees amb més presència de cetacis i dofins.
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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 neopré 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.
Esperem una segona edició d’aquest curs, la propera primavera.
Per més informació, contacteu amb info@animallattitude.org
Web d’interès:
KETE. Associació d’estudiants de V eterinària. UAB
www.submon.org
www.edmaktub.org
5. L`últim estiu per aturar la sobrepesca
Text : Aurora Requena.
Aquesta tardor, el Parlament Europeu conclourà el nou text de la Política
Pesquera Comú. Des de diversos fronts com ara la coalició OCEAN2012, de
la qual ACOIO forma part, es vol introduir criteris de sostenibilitat ambiental,
social i científica a la redacció de la nova PPC.
Amb aquest objectiu al cap, s’han pres mesures de pressió vers als
eurodiputats a Brussel·les, al comissaris de pesca i als ministres de pesca
dels estats membres. Dins d`aquest context, es desenvolupen les Setmanes
Europees de la Pesca. Durant tot l`estiu s’han fet diversos actes
(http://www.ocean2012.eu/events/144-european-fish-weeks) a tota Europa
organitzats per entitats sòcies de la coalició on es demanarà a la població
que hi participi per fer una crida d`atenció als polítics encarregats de
discutir i votar el proper futur de les poblacions de peixos d`Europa.
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A banda d`aquests actes de grup, a títol personal o familiar es van poden
fer fotografies amb forma de peix i penjar-les al Facebook d`OCEAN2012.
Des

d`ACOIO

vam

participar

en

alguna

d`aquestes

propostes

D`OCEAN2012, per exemple, el passat 6 i 7 de juny, en Fernando Condal va
participar a Brussel·les a la trobada de les coalicions d’OCEAN2012.
6. Per uns mars plens de vida i de pescadors artesanals
Text i fotografies: Aurora Requena.
Amb aquesta frase presidint l`esdeveniment, es va fer una figura de peix
molt plena de gent (pescadors i no pescadors, veïns i estrangers...) amb un
missatge senzill: recolzem la pesca artesanal respectuosa amb les
poblacions de peix i marisc
que garanteix l`explotació del
recurs

a

llarg

termini

conservant uns mars plens de
biodiversitat.
Ecologistes

en

acció,

va

organitzar aquest acte a la
platja de la Fragata a Sitges
dins del marc de la festivitat de
la Mare de Déu del Carme.

Fig. 25: Peix format pels participants a l’acte.

L`acte va ser gravat en vídeo
(http://vimeo.com/45953350) on a més de veure com es va formar el peix
es pot gaudir d`una petita i emotiva actuació del castellers de Sitges.
7. Vídeo sobrepesca
Enviat pel Fernando Condal Domingo, realitzat per la coalició OCEAN2012.
http://www.youtube.com/watch?v=F6nwZUkBeas
8. Biosòlids: un repte ambiental, una oportunitat de futur.
Text : Bert a Compan ys.
El passat divendres 5 d’octubre, es va dur a terme a Barcelona el
simpòsium “Biosòlids: un rept e ambient al, una oport unit at de fut ur”,
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organitzat per l’Institut de Recerca de l’Aigua i la Universitat de Barcelona.
En ell es van reunir professionals del sector, investigadors i estudiants, per a
tractar els biosòlids a tots nivells.
La primera part del simpòsium, es va centrar en els llots generats per la
depuració d’aigües residuals, emmarcant la seva gestió dins les diferents
normatives a les que està subjecte; de les europees fins a les nacionals.
També es van presentar diferents estudis sobre la situació actual de la
gestió dels llots i biosòlids a Catalunya i a la resta del territori. En ambdós
casos, coincidia que hi havia hagut un augment de la producció de llots
paral·lel al increment en el volum d’aigües depurades, i que en els últims
anys s’ha estabilitzat.
Per tal de fer una correcta gestió dels llots, s’ha de conèixer la seva
composició dels mateixos i a partir d’aquí es poden destinar a ser sòls
agrícoles, incineració o eliminats en abocadors. Antigament, el fet de
generar un “residu” a l’hora de depurar les aigües es veia com un
problema. En els darrers anys, aquesta visió ha canviat, i ara s’utilitza el
“residu” com a recurs.
A la segona part del simpòsium, es van presentar novetats en el tractament
de llots de depuració, interessant comentar les dues alternatives al
tractament clàssic que es porten a terme a Catalunya. La primera d’elles
es una empresa que produeix biogàs a partir dels sistemes de codigestió
anaeròbica dels llots de les EDAR. Mitjançant aquest tractament,
s’optimitza la generació d’energia, s’augmenta i optimitza la producció de
biogàs i alhora, es produeix una valorització energètica dels residus
agrícoles i industrials.
La segona alternativa es una empresa que permet la restauració de sòls i
terrenys degradats, com per exemple, els que han patit activitats
extractives, mineria. A partir de les característiques del terreny a restaurar,
s’afegeix una quantitat de llots i es mescla amb el sòl, de manera que
aportem a la terra MO i nutrients. S’han obtingut bons resultats en les zones
on s’ha aplicat aquest tractament.
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9. Presentació del documental Hugh’s Fish Fight a Barcelona.
Text : Fernando Condal.
El passat dimarts 6 de novembre va tenir lloc la presentació del
documental Hugh’s Fish Fight a al cinema Girona de Barcelona, dins el
Festival Internacional de Cine i Medi Ambient (FICMA) de Barcelona. El
documental forma part de la campanya internacional contra els descartes
de peix en la pesca, principalment d’arrossegament i arreu d’Europa. La
iniciativa està impulsada a Espanya per Ni un pez por la borda.
Més d’un milió de tones de peix són desaprofitades cada any en aigües
europees, degut a una legislació de la UE, que obliga a descartar els
excedents de peix un cop arribat a les quotes màximes autoritzades.
També permet emprar algunes tècniques poc sostenibles per l’ecosistema,
entre d’altres defectes. La campanya pretén conscienciar a la població i
exercir pressió als polítics que en el 2013 duen a terme la reforma de la
política pesquera comú (PPC) a Brussel·les, i que serà vàlida els propers 10
anys.
El documental Hugh’s Fish Fight va ser guardonat amb el premi BAFTA a la
millor sèrie documental i està dirigit per Will Anderson. En l’acte de
presentació a Barcelona van participar representants d’ONG’s del sector
de la conservació del medi ambient marí com; Oceana, Ecologist as en
Acción i Seo Birdlife. Cal destacar la presència de Mario Picazo i Jo Haslam
com a dinamitzadors de l’acte i promotors de la campanya a Espanya i
Regne Unit respectivament.
El film descriu l’activitat pesquera, centrat principalment al Regne Unit, on
el sector pateix algunes pràctiques molt insostenibles per culpa de la
legislació pesquera de la Unió Europea. El famós chef Hugh Fearnley Whittingstall amb la col·laboració del seu col·lega Jamie Oliver, investiga la
situació de les pesqueries al Regne Unit, la seva problemàtica respecte als
descartes, i planifica una sèrie d’activitats per a conscienciar a la població
i pressionar als polítics responsables de la citada reforma.
És d’agrair una iniciativa com aquesta, en uns temps tan foscos. I benvingut
sigui qualsevol esforç en defensa del medi ambient i dels escassos recursos
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naturals davant un futur tan incert com el que ens espera. I és molt d’agrair
també la forma tan amena i treballada del film al més pur estil de qualsevol
factoria del 7 art de primera classe, que no deixarà a gaire públic sense
una profunda afectació. Encara així, cal dir que la trama navega entre el
periodisme-documental i el cinema comercial. La descripció de la
lamentable situació actual i el moment decisiu en la reforma de la PPC, no
poden amagar algunes mancances de fonaments. L’anecdòtica
presència dels científics esbiaixen lleugerament la tesi argumental. Però, i
en conseqüència, d’altra manera un tema tan desconegut i àrid no hauria
pogut calar tan profundament en l’opinió pública britànica, i per extensió
en la mundial. Celebrem efusivament tan honorable iniciativa.
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CONEIX ALS MEMBRES D ’ACOIO
1. Sòcia número 8
Text i fotografia: Rosana Arizmendi
Rosana Arizmendi Mejía (Medellín, Colombia, 1982).
Soy licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Mi interés por la conservación del medio ambiente, desde muy
pequeña, me ha llevado a explorar diversos campos, que van desde la
botánica hasta la biología marina. Finalmente, fue esta última la que más
me

cautivó

y

apasionó,

llevándome a querer dedicar
mi vida profesional al mar.
Realicé el Máster de Ciencias
del Mar en la Universidad de
Barcelona, donde centré mi
trabajo de investigación en la
ecofisiología del período postmigratorio y pre-reproductivo
de aves marinas.
Actualmente, estoy realizando
mi doctorado, también en la
UB, con la ecología, genética
de

poblaciones

y

la Fig. 26: Sòcia número 8, Rosana Arizmendi.
conservación de la gorgonia
roja del Mediterráneo (Paramuricea clavata), bajo una perspectiva del
cambio climático. Además de las aves y los corales, también he trabajado
con genética de poblaciones y adaptación de crustáceos decápodos de
la región Atlanto-mediterránea. Así mismo, he participado en diversos
proyectos de conservación relacionados con reservas marinas en el
Mediterráneo y en el Caribe colombiano.
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En un futuro me gustaría crear lazos de cooperación entre Colombia y
España para realizar proyectos conjuntos que involucren la conservación
de los ecosistemas marinos tropicales, que se están viendo tan afectados
con el cambio climático que actualmente estámos viviendo.
2. Sòcia número 9
Text i fotografia: Paula Celis
Paula Celis Plá (chilena-española). Socia de la ACOIO, es Bióloga Marina,
con mención en Oceanografía y Calidad Ambiental, de la Universidad de
Concepción, Chile. Máster en Ciencias del Mar; Oceanografía y gestión
del medio marino de la Universidad de Barcelona.
Actualmente se encuentra
realizando el Doctorado en
Ciencias

del

Mar,

en

la

Universidad de Barcelona en
conjunto con la Universidad de
Málaga, en el departamento
de Ecología, con el grupo de
investigación de Fotobiología y
Biotecnología de organismos
acuáticos.
Desde pequeña participó en el
club de ciencias en su colegio,

Fig. 27: Sòcia número 9, Paula Celis.

en donde descubre su interés por el mar y las ciencias. Con el tiempo su
pasión por el mar se ve acrecentada junto a los bellos documentales de
Jack Cousteau y su interés por la naturaleza, la llevan a entrar a la
Universidad a Estudiar Biología Marina.
Se ha dedicado a la Ficología, desde el tercer año de su carrera y en su
tesis de grado de licenciatura desarrolló el “Cultivo de Macrocyst is
pyrifera” (alga Parda) desarrollando su ciclo de vida completo, a través de
la cual consiguió su primer financiamiento de proyecto a través del
gobierno de la VIII región de Chile.
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Posteriormente se dedicó a trabajar en proyectos de investigación en la
Universidad de Concepción, con macroalgas del Océano Pacífico. Ha
desarrollando trabajos con comunidades de pesca artesanal, realizando
procesos de transferencia tecnológica, apoyo en capacitaciones y
proyectos de acuicultura. También se ha dedicado a la docencia,
impartiendo cursos como ayudante durante su licenciatura y como
profesor ayudante en Botánica Marina y Química en su carrera profesional.
Ha sido beneficiada por distintas becas; para asistir a eventos científicos,
en Argentina, Uruguay, Chile y Suecia. Además ha recibido una beca de
Magister, que le permitió realizar el Máster en Barcelona y actualmente le
han otorgado una beca doctoral. Ambas a través del gobierno de Chile
(Becas Chile-CONICYT).
Su tesis doctoral se enmarca en temas de Ecofisiología de Macroalgas.
Siendo estas sujeto de investigación como bioindicadoras de Cambio
Climático y Estrés Ambiental.
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L’OCEANO-TEMA : LA PRADERA DE FANERÒGAMES DE MATARÓ
Text i fotografies: Núria Miró
1. Introducció
Davant la costa de Mataró trobem un dels alguers catalans de
fanerògames marines més importants en quant a extensió. Parlem
d’aproximadament 600 hectàrees on hi són presents les espècies Posidonia
oceanica, endèmica del Mediterrani, i Cymodocea nodosa.
La Posidonia oceanica normalment es distribueix entre els 20 y 40 m de
profunditat, ocupant els fons arenosos y en ocasions els rocosos, mentre
que la Cymodocea nodosa acostuma a distribuir-se entre la costa i el límit
superior de la posidònia (Figura
30).
Totes dues plantes, adaptades
a la vida al mar ja fa milions
d’anys,
són
de
gran
importància pel fet de generar
grans quantitats de biomassa,
producció primària i oxigen a
més de donar refugi a un gran
número d’espècies.
Fig. 28: Cartografia del 2010. Font: Diputació de
Barcelona.

Cal esmentar també el seu
paper protector envers a les

platges. Quan es trenquen les fulles, es mesclen amb els granets de sorra i
són arrossegades per les onades. La mescla en arribar a la platja forma una
bona protecció davant de temporals, evitant la regressió del litoral.
La posidònia, però, té una particularitat que la diferencia de la
Cymodocea nodosa: És molt estricte amb la qualitat i transparència de
l’aigua, cosa que la fa una gran bioindicadora. Així doncs, allà on hi hagi
posidònia podrem dir que gaudim d’una aigua clara i amb poca quantitat
de matèria orgànica en suspensió. Una prova evident és la manca
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d’aquesta espècie entre els municipis de Mataró i V ilanova i la Geltrú, just
les aigües corresponents a Barcelona.
Durant els darrers 30 anys les poblacions de fanerògames marines han patit
una forta regressió. Com de costum, l’efecte humà sumat a la fragilitat de
l’espècie han agreujat que la seva situació sigui força delicada. Per aquest
motiu des de fa uns quants anys s’està intentant protegir l’espècie. Han
sorgit diverses normatives per intentar lluitar en contra aquesta regressió:
- Ordre del 31 de Juliol de 1991, DOGC num.1479 de 12/08/91
(Catalunya). Declaració de les fanerògames marines com a espècies
protegides. Prohibició de la seva destrucció, compra, venda i
utilització.
- Llei 2/2010, del 18 de febrer (Catalunya). Protecció de les praderies de
fanerògames marines als efectes de pesca.
- BOE núm. 310, de 28 de desembre del 1995, pàg. 37310. (Espanya).
Conservació d’hàbitats naturals de flora i fauna silvestres.
- Ordre APA/254/2008 (Espanya). Prohibició de la pesca amb xarxes
d'arrossegament, dragues i cèrcol sobre els fons de posidònia
oceànica.
- Directiva 92/43 del 21/05/92 (Unió Europea). Conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestres.
- Reglament CE 1967/2006 (Unió Europea). Prohibició de la pesca de
ròssec, dragues, arts de trampa, cèrcol i altres xarxes similars per sobre
praderies de fanerògames marines.
Caldria veure però fins a quin punt aquestes normatives es compleixen.
A més, l’any 1994 el Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció Rural
va engegar la Xarxa de vigilància de la Qualitat Biològica dels Herbassars
de Fanerògames Marines amb l’objectiu de detectar l’increment o
regressió de les 35 praderies de Catalunya.
Per als que no conegueu de quines praderies es tracta, de nord a sud:
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1. Portbou

19. Canyelles

2. Cala Culip

20. Arenys de Mar

3. Cala Jugadora

21. Mataró

4. Cala Jonquet

22. V ilanova i la Geltrú

5. Portlligat
6. Montjoi

23. Masia Blanca
24. Torredembarra

7. Ferriol
8. Montgó

25. Salou
26. Cambrils

9. Pedrosa
10. Negre de Falaguer

27. Montroig
28. L’Hospitalet de l’Infant

11. L’Estartit
12. Illes Medes

29. Almadrava
30. Sant Jordi

13. Ses Negres

31. L’Atmetlla de Mar

14. Sa Tuna
15. Llafranc

32. Bon Capo
33. Podrit

16. Palamós
17. Giverola

34. L’Ampolla
35. Barra del Trabucador

18. Lloret
La praderia de Mataró a part de ser estudiada per la xarxa de vigilància de
la Generalitat,rep un control exhaustiu per part dels ajuntaments de Mataró
i Badalona (escola del mar) juntament amb la col·laboració del centre
d’immersió Blaumar, el port i el museu de Mataró.
Malauradament, com en tots els sectors, la crisi hi és present i aquest any
2012 ha deixat de poder col·laborar l’ajuntament de Badalona. Tot i que
s’ha

continuat

amb

les

tasques

previstes,

esperem

que

aquesta

col·laboració pugui tornar en un futur no massa llunyà.
2. Estudi de l’alguer de Mataró: Campanya 2010
Des de l’any 1997 científics i voluntaris, han estat treballant plegats per a
mantenir actualitzades les dades de la praderia. Per aconseguir-ho, s’han
pres mesures de densitat, enterrament, cobertura, dinàmica del sediment,
distància al límit i floració.
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Actualment, hi ha en estudi tres estacions de l’alguer anomenades Mataró
I, Mataró II i Mataró III (figures 31 i 32). Cada una d’elles són analitzades un
cop l’any.
Mataró I

Mataró II

Mataró III

Any d’inici

1997

1998

2010

Profunditat (m)

12

19

16

Fig. 29: Taula de les estacions d’estudi de l’alguer de Mataró.

Fig. 30: Cartografia del 2002 amb les posicions de les estacions. Font: Ajuntament
de Mataró.

Cada estació està delimitada per barres que permeten saber quina
evolució ha tingut la praderia durant el temps. La figura 33 mostra
clarament un retrocés des de l’última immersió.
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Degut

a

l’extensió

de

les

estacions es fa indispensable la
col·laboració de voluntaris. En
dues

ocasions,

una

a

la

primavera i l’altra a la tardor,
es
reuneixen
amb
els
responsables de l’estudi i se’ls
hi fa una xerrada informativa
sobre els mètodes per a fer el
Fig. 31: Estació Mataró I, barra 5B. Font: Informe
campanya 2010.

recompte.

Són

molts

els

voluntaris i cal transmetre bé la

manera de prendre les dades. Cada parella de submarinistes se li
encarrega una barra, identificada amb brides blanques i negres.
La barra serà el punt de partida per a prendre 6 mesures:
1. Densitat: Número de feixos (agrupacions de 6 a 8 fulles) dins d’una àrea
determinada.
Material: Quadrant de PV C (útil en figura 34). S’haurà de col·locar
sobre la zona amb posidònia i comptar el nombre de feixos que hi
caben.
20 cm
40 cm

Fig. 34: Quadrant format per
quatre subquadrants.

2. Enterrament: Distància des de la lígula fins al sediment. Un enterrament
positiu indica que la lígula està per sobre del sediment i un de negatiu
que està per sota.
Material: Regle de plàstic.
3. Cobertura: Percentatge de posidònia present en un transsecte
determinat (entre barres).
Material: Quadrant de PV C (útil en figura 34).
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4. Dinàmica del sediment (alçada barra): Distància de la barra des de la
sorra fins al punt més alt d’aquesta. Ens dóna una idea del volum de
sorra que es mou en un any.
Material: Regle de plàstic.
5. Distància al límit: Distància des de la barra al feix més proper (figura 33).
Material: Regle de plàstic.
6. Floració: Càlcul de les flors observades per m 2. Aquesta dada només
serà possible obtenir-la en la immersió de la tardor.
Tots els resultats s’anotaran en una pissarra de PV C que se’ls hi subministra
als voluntaris. Els resultats que no siguin coherents amb les dades d’altres
anys seran corroborats pels responsables en una immersió futura.
3. Resultats de la campanya 2010
A la figura 35 es mostren les mitjanes de cadascun dels paràmetres
mesurats durant la campanya del 2010.
Paràmetre

Mataró I

Mataró II

Mataró III

Densitat (feixos/m3)

431

185

274

Enterrament (cm)

5,0

3,0

0,4

Cobertura (%)

25

33

25

- 6,82

- 3,1

-

No s’observa

No s’observa

Retrocés: 22,5

-

Dinàmica
sediment (cm)

del

Floració (flors/m2)

7,29

(fruits

incipients)
Distància límit (cm)

Retrocés: 48,2

Fig. 35: Taula amb les mitjanes recollides en campanya 2010. L’estació Mataró II està formada en
realitat per dues estacions, la nova i la vella. Els resultats de la taula corresponen a la mitjana
d’ambdues estacions.
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4. Resultats en el temps
S’analitzen les dades recollides després de 14 anys d’estudi. Només és
possible fer-ho amb Mataró I i II (no es disposa d’històric per a l’estació
Mataró III).
1. Densitat.
 Mataró I: 363 feixos / m 2 de mitjana. Els valors més grans s’han
assolit els darrers 6 anys.
 Mataró II: 185 feixos / m2 de mitjana. Tendència a disminuir des del
2005.
2. Cobertura.
 Mataró I: 28,9 %. Disminució des del 2007.
 Mataró II: 29,2 %. Tendència a augmentar tot i enregistrar una
disminució al 2002 fins a un 20 % de cobertura. Al 2010 s’obté el
valor més elevat.
3. Enterrament.
 Mataró I: 3,3 cm positius.
 Mataró II: 4,04 cm positius.
4. Dinàmica del sediment.
 Mataró I: Tendència a recuperar sediment (5,76 cm acumulat ), a
excepció de l’any 2009 degut a un fort temporal que va patir la
costa catalana a finals del 2008 (pèrdua 19 cm de mitjana en tota
l’estació). Al 2010 va entrar 6,8 cm de sediment.
 Mataró II: Tendència a perdre sediment; un total de 17,18 cm.
S’espera que la relació entre enterrament i dinàmica del sediment sigui
directament proporcional (en augmentar l’entrada de sediment hauria
d’augmentar l’enterrament i viceversa). Però en realitat només es compleix
en l’estació Mataró I. En la II, els anys que s’ha observat entrada de
sediment no ha augmentat l’enterrament (figures 36 i 37). El fet que existeixi
un esglaó erosiu pot ser-ne el motiu.
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Fig. 36: Representació de la dinàmica del sediment envers l’enterrament. Estació
Mataró I. Font: Informe campanya 2010.

Fig. 37: Representació de la dinàmica del sediment envers l’enterrament. Estació
Mataró II. Font: Informe campanya 2010.

5. Floració.
 Mataró I: Fenomen observat en les campanyes: 2003, 2005, 2006,
2009 i 2010. Observació de fruits incipients (oliva de mar) en el
2010.
 Mataró II: Fenomen observat en les campanyes: 2001, 2004, 2006 i

29

 TERMOCLINA

2009.
En 7 campanyes d’un total de 14; observació per tant en un 50 % de
les immersions.
6. Evolució del límit. Retrocés en ambdues estacions. V eure figura 38.
Mataró I

Mataró II

2009 (cm)

37,2

40,5

2010 (cm)

48,2

22,5

Total (cm)

85,4

63,0

Fig. 38: Taula de regressió promig per ambdues estacions.

L’any 2009 es van canviar totes les barres al límit d’aquella campanya. Els
forts temporals de finals de desembre del 2008 i de l’octubre del 2010
expliquen en part aquesta regressió que s’observa a la taula, sobretot a
l’any 2010.
5. Conclusions
En edicions anteriors a la campanya del 2010 es podia concloure que la
praderia romania estable, però arran dels temporals mencionats que han
desembocat en una regressió dels dos límits suma’t a la sobre sedimentació
observada en l’estació Mataró I (possible causa de la disminució en la
cobertura), es posa en dubte aquesta estabilitat. Els responsables es
pregunten fins a quin punt aquest aspecte negatiu natural és agreujat per
l’efecte antropogènic del municipi mataroní.
És cert que també s’han obtingut aspectes positius, com és el cas de
l’augment en la densitat de l’estació I, d’una recuperació de la cobertura
de l’estació II, de l’observació de flors en diverses campanyes i per primera
vegada de fruits incipients.
Per tant, cal esperar a les dades recollides del 2011 (a punt de ser
publicades) i a les que s’acabin de recollir al 2012 (actualment ja s’ha
realitzat la primera immersió), per veure si realment s’estabilitza l’alguer i
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alguns dels aspectes negatius són realment només atribuïbles als efectes
naturals.
Aprofito per agrair la col·laboració d’en Josep Lloveres (ajuntament de
Mataró) i d’en Gregori Muñoz-Ramos (ajuntament de Badalona). Tant les
fotos com els apartats de resultats i conclusions són extrets de l’estudi de la
campanya 2010. Sense les dades que ens han fet arribar no hagués estat
possible escriure aquest article.
6. Articles i documentació d’interès
Muñoz-Ramos, G.; Manzanera, M.; Romero, J. Estudi de l’alguer de Mataró.
Presentació d’objectius i resultats de la campanya de 1997. L’at zavara.
Manzanera, M.; Cardell, M. J.; Cartografia de la Posidònia oceánica
davant de les costes de Mataró. L’at zavara.
Garcia-Rubies, A.; Corbera, J. Els peixos de l’alguer de Posidònia oceánica
de Mataró. L’at zavara.
Peñas, A.; Almera, J. (2001). Malacofauna asociada a una pradea de
Posidonia oceanica (L.) en Mataró (NE de la Península Ibérica). Spira, V ol. 1
Nº1 25-31.
Cabello, A., et al. (2009). Cartografia de praderas de fanerógamas marinas
en el mediterráneo mediante sensores hiperespectrales. Teledetección:
Agua y desarrollo sostenible. XIII Congreso de Asociación Española de
teledetección.
http://posidonia.mataro.org.
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SABIES QUÈ ?
... sabies que el Bluefin tuna pesa més
que una vaca, accelera més ràpid que
un cotxe de carreres, és dues vegades
l’altura mitjana d’una persona, és més
car que
Fig. 39: Dos exemplars de Bluefin tuna.

la plata pura,

i està més

amenaçat que l’ós polar?

... sabies que el Peix Napoleó té la seva
pròpia senyal entre els submarinistes? Si mai
en veiem un a un escull, no hem de dubtar
de dir-li als companys situant el puny sobre
el nostre front.
Fig. 40: Exemplar de Peix Napoleó. Font:
juanmorta.com.

... sabies que el Peix lluitador siamès
construeix un niu de bombolles sota
l’aigua a l’època de reproducció?

Fig.
41: Exemplar de Peix lluitador
siamès. Font: http://www.alaquairum.net.

...

sabies

que la muntanya més gran del món es
troba sota el mar? Es tracta del volcà
Mauna Kea, a Hawaii, que mesura 10.203
metres des de la seva base fins al cim,
encara
que
només
4.213
metres
emergeixen del mar.

Fig.
42: Volcà Mauna Kea. Font:
http://www.the-vu.com.
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NOTÍCIES
1. Article de la revista el Temps
Text : Laia Peirón
Els oceanògrafs volen veu i vot en la planificació costanera
L’associació que agrupa els especialistes catalans en ciències de la mar es
lamenta que hi hagi àmbits en què s’ignori el seu parer i lluita per intervenir
en la concepció d’infrastructures del litoral català a fi d’evitar problemes
com ara la regressió de la costa.
L’Associació Catalana d’Oceanògrafes i Oceanògrafs (ACOIO) és un grup
de llicenciats en ciències de la mar units sota l’objectiu de fer conèixer i
promoure la seva professió i els seus estudis. Ara l’ACOIO comença a
concertar reunions amb ajuntaments de costa per a explicar les seves
competències i procurar que hi hagi més presència d’especialistes en el
medi marí a l’hora de fer la planificació de costes. La portaveu de
l’associació, Eli Bonfill, afirma que qui duu a terme aquesta tasca són
“enginyers, que saben molt de posar ciment i de construir infrastructures”, i
no

pas

els

“especialistes

que

tenen

coneixements

més

generals

d’ecosistemes i que tenen en compte si aquestes infrastructures afecten el
medi marí, l’entorn i la fauna i flora”.
Els membres de l’ACOIO són partidaris que en el disseny , la planificació i la
concepció d’infrastructures de la façana marítima es creïn equips de
treball multidisciplinaris que puguin abordar els problemes mitjançant punts
de vista diferents per a garantir la protecció, la conservació o la
recuperació del litoral.
Segons Bonfill, “si els oceanògrafs haguessin format part dels grups que
gestionen la planificació costanera del Maresme no tindríem aquestes
platges tan petites que s’han de regenerar amb sorra cada any, un fet
que, a part de perjudicar el medi, afectar espècies marines i enterbolir
l’aigua, té un cost econòmic molt elevat, sobretot quan es requereixen
mesures com ara retirar passeigs marítims malmesos o tombar edificacions
costaneres per a mantenir les dunes”.
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Els membres de l’ACOIO són conscients que la seva professió encara no té
prou reconeixement social. Tot i que la portaveu no ho atribueix a una
manca de sensibilitat envers el medi, explica que, “així com les ciències
terrestres són molt desenvolupades, les de la mar no han tingut la mateixa
fortuna”.
El biòleg Santiago Hernández León, que des de l’any 1980 treballa a l’àmbit
de l’oceanografia, hi afegeix que aquesta professió és molt normalitzada
als Estats Units, però que aquí encara és recent i no gaude ix de la mateixa
importància social: “Pel nostre nivell econòmic hauríem d’anar més
avançats i l’oceanografia hauria de tenir més pes.”
Hernández León fou, des del 2004 al 2009, degà de la Facultat de Ciències
de la Mar de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, la primera a
impartir aquests estudis, ara fa trenta anys. Posa èmfasi en el gran buit de
coneixement al voltant de mars i oceans i recorda que tenen un valor que
va molt més enllà dels seus recursos, perquè influeixen en el clima i, per
tant, “preservar-los és clau per a permetre la vida”.
Bonfill hi coincideix: “L’estat espanyol ha viscut sempre d’esquena a la mar:
la Mediterrània sempre s’ha vist com un espai on es pot pescar sense
limitacions o com una gran piscina on vénen els turistes a banyar-se, però
mai com una font de recursos ni com un ecosistema a protegir, i per això
ara tenim problemes, com unes costes deteriorades i mal gestionades.”
La portaveu de l’ACOIO atribueix la sobrepesca, un altre dels principals
problemes actuals, a la manca d’una gestió prèvia d’investigació i d’estudi
del medi marí. “No ens hem preocupat d’analitzar quins recursos teníem i
què es pescava, i ara ens trobem que se n’ha abusat i que costarà de
redreçar la situació... I si hi haguéssim reflexionat abans?”, es demana
Bonfill.
Canvi de concepció. De la percepció de la mar com una mera atracció
turística o com un espai on practicar-hi la pesca il·limitadament es va
passant a un reconeixement del potencial del medi marí. “La societat se’n
va conscienciant i els polítics també, tot i que potser no a la velocitat
òptima”, afirma Hernández León. Alhora, cada vegada es descobreixen
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més recursos que pot oferir el medi i que es tradueixen en oportunitats
econòmiques: “A més de l’extracció de petroli o de minerals amb interès
comercial, es va veient que molts animals marins són importants per al
sector

farmacèutic

perquè

permeten

d’obtenir

productes

anticancerígens”, explica la presidenta de l’ACOIO.
Un bon exemple d’aquest canvi de tendència és la proliferació de beques
per a la investigació oceanogràfica. Tanmateix, Bonfill puntualitza que
cada vegada van més enfocades a estudis molt aplicats: “Es fa recerca
per a obtenir un resultat tangible i un retorn de la inversió a curt termini. No
es tracta d’investigació pura que cerqui el coneixement pel coneixement.”
La presidenta de l’ACOIO exemplifica aquesta realitat amb l’augment
d’investigacions sobre meduses arran de la proliferació d’aquesta espècie
a la Mediterrània: “Com que es tracta d’una preocupació per al turisme,
sembla que hi ha més interès a finançar-ho.”
Accés a la funció pública. Una de les nombroses tasques de l’Associació
Catalana d’Oceanògrafes i Oceanògrafs és mirar de defensar l’accés dels
professionals a les ofertes d’ocupació públiques. Bonfill explica que
l’ACOIO, recentment, ha hagut de presentar una queixa formal a la
Generalitat de Catalunya perquè es van convocar unes places del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
en què no s’acceptava la llicenciatura ni el grau de ciències de la mar
com a requisit per a optar-hi, tot i tractar-se d’uns estudis adients a la
naturalesa d’aquests llocs de feina. “Com que a Catalunya no hi ha una
universitat de suport que imparteixi els estudis i dugui a terme una certa
pressió a les administracions, aquesta tasca recau sobre nosaltres”, diu la
presidenta de l’associació.
Hernández León també es queixa que l’accés a la funció pública els sigui
tan complicat, i subratlla que és important que, un cop els oceanògrafs
disposen d’un càrrec a l’administració, vetllin pel patrimoni i pel bé comú:
“Els criteris tècnics i la preservació de la legalitat haurien d’estar per sobre
dels interessos polítics o econòmics.”

35

 TERMOCLINA

Punts clau per al futur. Josep Lluís Pelegrí és oceanògraf físic i investigador a
l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona, un centre de recerca del
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) que estudia, d’una
manera integrada i pluridisciplinària, el medi marí i els organismes que hi
viuen. Per a Pelegrí, en l’actual situació de crisi econòmica hi ha tres
elements importants a tenir en compte per al futur del sector oceanogràfic.
En primer lloc, considera que cal prioritzar la inversió en el capital humà per
a evitar la fuga de cervells i el consegüent desaprofitament dels recursos
esmerçats en formació, i vaticina que “costarà que tornin els professionals
que actualment se’n van a l’estranger”. A més, també creu que cal
desenvolupar la pròpia tecnologia perquè a la llarga no s’hagi d’anar a
buscar fora, com podria passar a l’hora de cercar personal qualificat.
Un altre element a potenciar és l’augment de l’associacionisme, que als
Estats Units, per exemple, té una gran força. “Cal crear xarxes per a tenir
més influència social i donar-nos suport els uns als altres, amb l’objectiu
d’assumir fites i dur a terme projectes comuns per a optimitzar els recursos”
explica Pelegrí. És per aquests motius que Josep Lluís Pelegrí assegura que
una iniciativa com l’ACOIO pot fer agafar embranzida als professionals
catalans i al sector.
L’últim punt a considerar és la necessitat de lluitar per la recerca i la
divulgació, amb els objectius d’educar la societat i propiciar la creació
d’eines útils. “Cal saber aprofitar més les mars i els oceans, perquè hi ha
moltes riqueses encara no descobertes.” Tot i que actualment l’única
manera de dur-ho a terme és a través dels governs, segons l’oceanògraf
físic, les associacions també han de ser capaces d’investigar. Per a
possibilitar aquesta tasca, Pelegrí obre la porta a les ajudes d’empreses
privades que puguin col·laborar-hi finançant la recerca.
2. Les Illes Cies analitzen les seves dunes amb un avió no tripulat
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2012/06/26/islas-cies-midendunas-avion-tripulado/00031340720716340416215.htm
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3. Vídeo: enlairament cap al cel
http://www.lavozdegalicia.es/video/vigo/2012/06/26/despeguecielo/00311340721992874984949.htm
4. Àlbum: A vista de gavina
http://www.lavozdegalicia.es/album/vigo/2012/06/26/vistagaviota/01101340722905703417761.htm
5. Número especial de Scientia Marina
Ja està disponible el número especial de Scientia Marina amb els articles
que varen resultar de la primera trobada d’oceanògrafs físics espanyols:
http://www.icm.csic.es/scimar/index.php/secId/7/Id/43
http://www.icm.csic.es/scimar/index.php/secId/7/IdArt/4115/
http://www.icm.csic.es/scimar/index.php/secId/7/IdNum/43/
6. The State of World Fisheries and Aquaculture
La organització de menjar i agricultura de les Nacions Unides ha publicat
l'edició 2012 de "The State of World Fisheries and Aquaculture". Es pot
consulta a http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e00.htm.
7. Agua y Territorio
Surt la revista “Agua y Territorio” patrocinada pel “Seminario Permanente
Agua,
Territorio
y
Medio
Ambiente”
(Escuela
de
Estudios
Hispanoamericanos, CSIC) i estarà editada electrònicament per la
Universitat de Jaén. Es publicaran dos números a l'any, coincidint amb els
mesos de gener i juny.
8. Es presenta a Canàries una nova associació d'oceanògrafs
El pasado día 18 de octubre, a las 19:00, tuvo lugar en el Salón del Real
Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria el acto de presentación
oficial de La Sociedad Oceanográfica CARIBDIS. Con esta Asociación
pretendemos, además de desarrollar actividades encaminadas a la
protección de los océanos y apoyar las acciones de

investigación y

educación orientadas a este fin, crear una entidad que sirva de referencia
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a la sociedad en todos aquellos temas y proyectos relacionados, directa o
indirectamente, con el mar y, en particular, publicitar las capacidades de
los licenciados en ciencias del mar en dicho ámbito. Creemos que después
de 25 años constituimos un colectivo (los licenciados en Ciencias del Mar)
que cuenta con amplia experiencia en diferentes campos (i.e.
investigación, educación, empresarial, etc.) y que podemos aportar a la
Sociedad una visión fundamentada sobre las formas de afrontar muchos
de los problemas que aquejan a nuestros océanos, con propuestas más
respetuosa con el medio natural. Para ello necesitamos contar contigo y
con tu experiencia, independientemente del campo de trabajo en el que
te muevas cotidianamente.
Molta sort !
9. Creació de la sectorial “Recerca per la Independència
S’ha creat la sectorial “Recerca per la Independència” de l’Assamblea
Nacional
Catalana.
www.assemblea.cat

La
i

pagina
la

web
de

de
la

la

Assemblea
sectorial

es
es

www.assemblea.cat/?q=ca/node/1709 .
Com veureu per la seva pagina web hi han diverses modalitats per
participar a l'Assemblea, com membre, col.laborador o simpatitzant. Si
esteu interessats en rebre informacio o col.laborar amb les activitats de la
sectorial podeu adreçar-vos directament a recerca@assemblea.cat.
10. Panorama da Conservação dos Ecossistemas Costeiros e Marinhos
no Brasil
Ho podeu consultar a:
http://www.mma.gov.br/estruturas/205/_publicacao/205_publicacao27072
011042233.pdf
11. Sexta edició de la revista FOSSGIS Brasil
En aquesta edició la revista tracta com a tema el desenvolupament GIS,
amb l’objectiu de donar una visió general, avantatges i inconvenients, i
presentar al lector les eines més utilitzades en el moment a Brasil.
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Podeu descarregar-vos la revista a: http://fossgisbrasil.com.br/download/
12. Desapareixeran les platges d’Aveiro?
Un simulador revela que d’aquí 30 anys hi haurà moltes menys platges a
Aveiro
(Portugal).
Podeu
veure
la
notícia
a:
http://exameinformatica.sapo.pt/noticias/ciencia/2012/11/08/simuladorrevela-que-dentro-de-30-anos-havera-muito-menos-praias-em-aveiro
13. Marea Blanca, un documental d’Isabel Coixet.
Deu anys desprès d’un dels pitjors desastres ecològics de les costes
espanyoles, encara hi ha dubtes sobre la responsabilitat de l’accident del
Prestige. V olem recomanar-vos aquest homenatge que parla sobre els
voluntaris que varen participar en la neteja de les marees negres que van
arribar a la costa gallega. El documental està produït per l’Isabel Coixet i el
podeu veure al següent enllaç:
http://www.coronasavethebeach.org/marea-blanca/site.php
14. Magazine Oceano
Ha sortit una nova revista de ciències del mar que us podeu descarregar a:
http://magazineoceano.com/wp-content/files_mf/unicobaja75.pdf
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INICIATIVES
1. Coastwatch
Estimats socis i sòcies,
Us volem explicar un nou projecte en el què participarà l'ACOIO. Des de fa
poc hem assumit la coordinació catalana del projecte Coastwatch, un
projecte europeu de vigilància del litoral en el qual participen quasi tots els
països europeus que tenen mar, a través de mostrejos fets per grups de
voluntaris al llarg de les diferents zones. Esperem que us engresqui i volgueu
participar en el primer mostreig Coast watch que organitzem des de
l'associació el proper diumenge 2 de desembre, a les 10h, a la platja de
Sant Sebastià de Barcelona (Lloc de trobada: Plaça del Mar, veure
mapa adjunt ) És una activitat en la què podeu venir en família o amb
amics i que pot ser divertida i interessant. Us esperem!
El projecte Coastwatch divideix la costa en blocs, i cada bloc de costa es
divideix en unitats de 500 m que seran mostrejades i s'omplirà un qüestionari
de dades de l'estat del litoral, tot fet per un grup de voluntaris procedents
de centres escolars o col·lectius sense ànim de lucre, i es fa a tota Espanya
durant el mes de novembre.
El programa té com a objectius


Augmentar l'atenció i protecció públics del territori costaner.



Proporcionar opinions sobre problemes i amenaces de la línia de
costa, demanant mesures protectores.



Crear una extensa base de dades amb informació de l'estat
del litoral europeu amb criteris d'interpretació homogenis entre



diferents països.
Crear i desenvolupar una xarxa internacional que pot servir per
recollir altres dades medioambientals.



Col·laborar en l'educació ambiental dins i fora dels centres
educatius.

Podeu
saber
més
sobre
el
http://www.acoio.org/ca/coastwatch
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Per més informació a nivell espanyol a :
http://cocn.tarifainfo.com/coastwatch_and/inicio_coastwatch.html i sobre
I a nivell europeu a :
http://www.coast watch.org/Coast watch.org/Home.html
Esperem la vostra confirmació per a comptar l'assistència.
Atentament,
Junta Directiva d'ACOIO - Coastwatch Catalunya
coastwatch.catalunya@gmail.com
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ACTIVITATS
Des d’ACOIO estem interessats en dotar d’eines que puguin esser d’utilitat
pels nostres socis, i pensem que una eina molt important és la formació. A
continuació us detallem quatre cursos que es duran a terme el primer
trimestre de 2013.
1. Curs de R bàsic i avançat:
Ambdós cursos es realitzaran al mateix temps. Del 21 de febrer al 15 de
març, els dijous i divendres, de 18.00 a 21.00 del vespre. A la Facultat de
Biologia de la Universitat de Barcelona.
2. Curs de SIG per a oceanògrafs, modalitat online i presencial:
El curs telemàtic es realitzarà a principis del proper any, amb una data
d’inici estimada del 7 de gener.
La modalitat presencial, es durà a terme del 4 d'abril al 3 de maig, els dijous
i divendres del mes d'abril i el primer dijous del mes de maig. L’horari és de
tarda, de 18.00 a 21.00. La formació s’impartirà al costat de Plaça
Universitat de Barcelona.
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AGENDA
2012
Novembre
19

26

20
International
WorshopEffects of Marine
Renewables and other
marine
uses
on
Biodiversity
–
Atlantic
Area
(Lisboa)
http://www.fameproject.
eu/pt/noticias/programa
-final-do-workshopinternacional-fame/
27

21

22

23

28

29

30
Dia de l’aqüicultura
Jornadas sobre Gestión de Especies
Ibéricas Amenazadas: técnicas de
estudio y herramientas de
conservació (V alencia)
Sessió técnica “Expediciones
científicas. Fuente de conocimiento
del pasado y del futuro” (Madrid)
http://www.conama2012.conama.
org
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Desembre
1
Jornadas sobre Gestión de Especies Ibéricas
Amenazadas: técnicas de estudio y herramientas
de conservació (V alencia) www.najiru.org
Assemblea general
ACOIO 2012.
8

3

4

5

6

10

11

12

13
14
15
16
Primer congrés Sector
Ambiental de Catalunya
(Barcelona) www.najiru.org
The 8th International Conference on Geo-information for Disaster
Management (Holanda)
http://www.gi4dm.net/2012/submission/
20
21
22
23

17
18
The 8th International
Conference on Geoinformation for Disaster
Management (Holanda)

24/31

19

7

2
Primer mostreig
Coastwatch
organitzat per
ACOIO.

Introducción a las macros para Excel
(Granada)
http://www.transmittingscience.org/excel.htm
25
26
27
28
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2013
Gener
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30
Técnicas de análisis de imagen:
tratamiento y cuantificación de la imagen
digital (Sabadell)
http://www.transmittingscience.org/analisis
_imagen.htm
5th Conference on EU Space
Policy
(Brusel·les)
www.spaceconference.eu
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Febrer
1
Técnicas de análisis de imagen: tratamiento y cuantificación de la imagen
digital (Sabadell) http://www.transmittingscience.org/analisis_imagen.htm

4
5
6
7
8
33rd Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation
(Baltimore Maryland, Estats Units)
http://iconferences.seaturtle.org/
Introducción a los SIG. El sistema gvSIG (Sabadell)
http://www.transmittingscience.org/gis.htm
11
12
13
14
18

25

15

19
20
21
22
8th International Multi-Purpose Reef Symposium (Puerto Rico)
http://www.imprsymposium.org/
26
27
28
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2
3
33rd Annual Symposium on
Sea Turtle Biology and
Conservation
(Baltimore Maryland, Estats
Units)
http://iconferences.seaturtle.or
g/
9
10

16

17

23

24
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Abril
1

2

3

8
9
10
11
12
EGU 2013 - General Assembly (V iena)
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/session/12218
15
16
17
18
19

13

7
EGU 2013 - General
Assembly (Viena)
http://meetingorganizer
.copernicus.org/EGU201
3/session/12218
14

20

21

22

23

27

28

29

30

24

4

5

25

26
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Maig
1

2

3

4

5

9

10

11

12
4º Congresso
Brasileiro de
Biologia
Marinha
(Florianópolis)
http://www.ab
bm.net.br/apre
sentacaocbbm
19

6

7

8

13

14

15
16
17
VI Conferencia Internacional de Manejo Integrado de Zonas
Costeras (Santiago de Cuba)
http://www.cemzoc.uo.edu.cu/index.php/caricostas-2013

18

3D Geometric Morphometrics, 3 rd edition (Els Hostalets de
Pierola, Catalunya)
http://www.transmittingscience.org/3d_gm.htm
4º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha (Florianópolis) http://www.abbm.net.br/apresentacao-cbbm
20
21
22
23
24
25
26
4º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha (Florianópolis)
http://www.abbm.net.br/apresentacao-cbbm
27
28
29
30
31
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Juliol
1

2

8

9

3
4
5
XIV Conferencia Iberoamericana de Sistemas
de información Geográfica (CONFIBSIG)
(Honduras)
http://faces.unah.edu.hn/confibsig14/index.html
10
11
12

15
16
17
18
19
XI Simposio de Biología del SCAR (Barcelona)
http://www.icm.csic.es/XIthSCARBiologySymposium/index.php
22
23
24
25
26
29

30

31
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