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El	grupo	de	alumnos	con	Fran	Olivas	y	Ricardo	Santos.	
Colecciones	Biológicas	de	Referencia	del	ICM-CSIC		



Maribel	Lloret	presenta	el	Servicio	de	
Instrumentación	Oceanográfica	del	ICM-CSIC	



Mara	Abad	presenta	el	Servicio	de	Instrumentación	Oceanográfica	del	ICM-CSIC	



Institut de Ciències del Mar (ICM) 

www.icm.csic.es 

•    

És el centre de recerca marina en R+D 
més gran de l’Estat Espanyol 
 
Es funda al 1951 com “Institut 
d’Investigacions Pesqueres” 
 
Al 1987 s’incorporen els Departaments 
de Geologia Marina i Oceanografia Física 
i es canvia el nom a ICM 
 
El nou edifici s’inaugura al 2001 i acull 
també la Unitat de Tecnologia Marina 
(UTM). Així es crea el Centre 
Mediterrani d’Investigacions Marines i 
Ambientals (CMIMA)  
  
 
Unes 300 persones, entre els quals hi ha 

•  Científics de plantilla 
•  Post-docs 
•  Estudiants de doctorat 
•  Personal de serveis 



Institut de Ciències del Mar (ICM)  
Director 

Serveis 
Técnics 

 Observatori 
costaner I+D 

•  Zona d’Aquaris Experimentals (ZAE)   
•  Microscopi Electrònic 
•  Servei d’Instrumentació Oceanogràfica 
•  Servei d’Anàlisis Químiques 
•  Col·leccions Biològiques de Referència 
•  Col·lecció de Testimonis de Sediments Marins 
•  Col·lecció de Perfils Sísmics de Reflexió 
•  Servei de Comunicació i Divulgació 

Scientia Marina  

 Oceanografia 
Fisica 

 Geologia 
Marina 

 Biologia Marina i 
Oceanografia 

 Recursos 
Marins 

Renovables 

Organització 



Descriu i explica el comportament físic de 
l’oceà i el seu paper en el clima de la Terra, 
utilitzant els principis de la mecànica i la 
termodinàmica de fluids. 

Línies de Recerca           Física i Clima de l'Oceà 



Línies de Recerca           Geociències marines 

Estudia la geomorfologia, 
la dinàmica sedimentària, 
els fluxos geoquímics, 
l’estratigrafia i la 
tectònica de les regions 
costaneres, els 
marges continentals i les 
conques oceàniques, a 
totes les escales espacials 
i temporals. 



Línies de Recerca           Cicles Biogeoquímics 

Estudia la funció dels oceans com a 
transportadors i transformadors 
d’elements químics essencials per al 
funcionament del planeta, com són el 
carboni, el nitrogen, el fòsfor, 
l’oxigen, el sofre, el silici o el ferro. 



Línies de Recerca   Estructura i dinàmica dels 
     ecosistemes marins 

Estudia els principals mecanismes 
de retroalimentació entre variables 
ambientals (el clima, la radiació UV, 
l’hidrodinamisme...) i els factors 
biològics (la reproducció, el cicle de 
vida, la xarxa tròfica, ...) per 
tal de quantificar la productivitat, 
diversitat i estabilitat dels 
ecosistemes. 



Línies de Recerca     Ciència per a la conservació 
     dels recusos marins 

Pretén millorar el coneixement bàsic sobre 
l’ecologia d’espècies explotades i a 
determinar les interaccions entre els 
diversos components de les xarxes tròfiques. 
Treballa també en la identificació 
d’indicadors d’impacte en l’ecosistema, i en el 
desenvolupament i aplicació de models 
mitjançant aproximacions ecosistèmiques i 
bioeconòmiques. 



Es t a c i ó d e V í d e o de l 
Sistema ARGUS, amb 5 
càmeres que monitorean la 
costa de Barcelona cada 
hora 

Estació Meteorològica 

Centre de Imatge 
de Satèl·lit  

Serveis ICM    Observatori oceanogràfic costaner 

Adquisició, gestió i visualització en temps real de sèries temporals de paràmetres 
oceanogràfics.  
 
Inclou  mesuradors de corrent (velocitat i direcció), sensors de temperatura, salinitat, 
turbulència i pressió, una estació de recepció EUMETCast, dues estacions de monitoratge de 
vídeo, una estació meteorològica i un petit vaixell. 



Biològiques. 
Més de 1000 espècies de peixos, crustacis i 
cefalòpodes de tot el món 

Testimonis de sediments marins 
Més de 1000 testimonis de sediment  

de tots els oceans 

Perfiles de Reflexió Sísmica. 
Obtinguts usant diversos sistemes (perfiladors de 

sediment, sparkers, boomers, canons d'aire i sònars), 
cobreixen àrees de diverses regions marines 

Serveis ICM      Col·leccions de referència 



Zona d’Aquaris  i  
Cambres Experimentals (ZAE)  
 
650 m2, una dels infraestructures més modernes a 
l’àrea del Mediterrani,dissenyada per a mantenir 
diversos tipus d’organismes aquàtics  
150 aquaris, 11 cambres termoregulades, 2 labs 
 
9 règims d’aigua disponibles per experiments 
Control per ordenador de 6 variables ambientals 
(intensitat de la llum i el fotoperíode, temperatura i 
salinitat de l’aigua, l’oxigen dissolt i nutrients)  

Microscopi Electrònic 
 
2 microscopis electrònics de rastreig, un de  
convencional (SEM) i un altre de pressió variable 
(VPSEM).  
 
Fins a 300.000 augment, resolució fins a 3 nm 

Serveis ICM       Suport a la recerca 



Anàlisis químiques bàsiques   
 
Determinacions habituals en oceanografia 
química i control de qualitat d’aigües, 
bàsicament nutrients inorgànics, carboni 
orgànic dissolt, i nitrogen i fòsfor totals. 

Instrumentació   
 
Adquisició i instal·lació d’instruments 
oceanogràfics, disseny i construcció.  
 
Manteniment dels equips existents i controls 
de calibratge dels instruments de mesura 
oceanogràfica al tanc d’Experimentació i 
Calibratge de l’ICM 

Serveis ICM       Suport a la recerca 



Biblioteca 
 
Oberta al públic, forma part de la xarxa de biblioteques 
del CSIC. Una de les col·leccions més importants de l’Estat 
espanyol de literatura científica en oceanografia i ciències 
marines 
 
v dipòsit de prop de 8.300 llibres  
 
v 1.800 revistes 
 
v fins a 9.000 revistes electròniques per a consultar 

Organitza activitats i jornades dirigides 
al públic adult i infantil. 

v Portes Obertes a l’ICM 

v Dia Mundial dels mars i Oceans 

v Fires de Ciència  
v Exposicions itinerants  
v Material didàctic per a escoles 

Página web ICMDivulga 
www.icm.csic.es/icmdivulga  

Serveis ICM      Comunicació i Divulgació 

ICMDivulga  



Sarmiento de Gamboa 

 García del Cid 

Hespérides 

Base J. Carlos I 

Base G. de Castilla  

Vaixells oceanogràfics i Bases Antàrtiques     



Què són i com estudiem les 
algues microscòpiques 

marines? 
 
 

Magda Vila 

Poeta Maragall  
(4rt ESO) 
16 març 2016 



Alexandrium	taylori	bloom	

Bloom	of		
A.	taylori		+	Gymnodinium	sp.	

>1.000.000	cèls/l	

<100	cèls/l	

Photos:	ACA 



Acoplamiento	físico-biológico	
-	estrategias	adaptativas	-	

SEA LAND 

Coastal flow Nutrients 

Offshore wind Evening 

SEA LAND 

Coastal flow Nutrients 

Onshore wind Morning 

Seasonal 
scale 

Daily 
scale 





Port Tarragona, estiu 2001 
L Cros/ JM 
Fortuño 

Calyptrosphae
ra 

sphaeroidea 

Noctiluca scintillans 

ACA 



MODIS image of the Sea of Marmara, 
acquired on June 25, 2003, showing a 
bloom of coccolithophorids covering 
the entire sea basin 



Peli tv3 
 
HIPOTESI:  
DURANT LA PROLIFERACIÓ, LES CELS PASSEN 
A L’AIGUA, I AMB EL VENT QUE BUFA DE MAR A 
TERRA, LES GOTES D’AIGUA DEL AEROSOL 
QUEDEN PLENES DE CELS O TOXINA QUE AL 
SER RESPIRADA POT AFECTAR A LA GENT 
PROPERA A LA PLATJA 

Si en voleu saber més: 
 
-  Recerca en acció: “El litoral Mediterrani” 
-  http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/projecte/

20120913-el-litoral-medit.jsp 
-  ICMdivulga 
-  http://www.icm.cat/icmdivulga/ca/index.htm 



Geociències Marines… Què és això? 
Ciència multidisciplinar que engloba la geologia, geofísica i 
geoquímica amb la particularitat que estudiem la part 
submergida de la Terra i el seu subsòl, des de la línia de costa 
fins als fons abissals. 



Què estudiem? 
Processos geològics: sedimentaris, tectònics, volcànics i 
hidrotermals que ocorren en el fons i en el subsòl marí. 
 

2/3 parts de la superfície de la Terra es troben sota el mar! 
 



Per què serveix estudiar el sòl i subsòl marí?  
 
 
Coneixement del nostre 
planeta: Des de l’estructura 
interna fins al paleoclima. 
El passat és la clau del futur! 

Font de recursos 
energètics i minerals: 
Reservori de combustibles 
fòssils (petroli i gas) i de 
minerals: diamants, Au, 
sulfurs (Ni, Zn, Fe, Mn, Ag...)    

Mitigar els riscos naturals: 
Terratrèmols, erupcions 
volcàniques, esllavissades, 
tsunamis…50% població 
mundial viu a la z. costanera 


