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Ritme de 
publicació

Les dates destacades 
indiquen els dies en què 
es van publicar notícies. 
El ritme de publicació és 
desigual al llarg de l’any. 

RESUM

37 notícies
publicades

33 notes de premsa 
enviades a mitjans de 
comunicació i
4 notícies publicades 
online al web.
*Totes les notes de premsa 
també estan publicades a la 
web.

Publicacions per 
departament

Biologia Marina i Oceanografia

Recursos Marins Renovables

Geociències Marines

Oceanografia Física i Tecnològica

*Algunes notícies impliquen a més d’un 
departament.

Publicacions vinculades 
a altres àrees

Institut de Ciències del Mar
Inclou les notícies institucionals que 
impliquen a tot el centre

Comitè de Cultura Marina
Inclou les notícies relacionades 
amb accions i projectes de divulgació 
científica
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05/02/2019 | NOTA DE PREMSA 
Més de 700 persones expertes en ecologia es troben en el 
1r congrés de SIBECOL
Institut de Ciències del Mar (Cèlia Marrasé)

30/01/2019 | NOTA DE PREMSA 
Estudien la possible mortalitat per arts de pesca en juvenils 
d’aus marines
Recursos Marins Renovables (Joan Navarro, Marta Coll)

01/02/2019 | NOTA DE PREMSA 
Finalitza el primer projecte de col·laboració entre científics i 
pescadors per recuperar les gorgònies pescades de manera 
accidental
Biologia Marina i Oceanografia (Josep María Gili, Andreu Santín)

08/02/2019 | NOTA DE PREMSA 
Finalitza MITICAP, un projecte de col·laboració entre 
científics i pescadors artesanals del Cap de Creus 
Biologia Marina i Oceanografia (Josep María Gili, Andreu Santín)

11/02/2019 | NOTA DE PREMSA 
El Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals 
es vesteix d’art 
Institut de Ciències del Mar (Josep Lluís Pelegrí)

26/02/2019 | NOTÍCIA WEB 
Investigadors de l’ICM participen en el llibre Sex Control in 
Aquaculture
Recursos Marins Renovables (Francesc Piferrer, Mercedes Blázquez)

28/02/2019 | NOTA DE PREMSA 
Troben nivells alts de plastificants organofosforats en 
mamífers marins
Recursos Marins Renovables (Joan Giménez)

12/03/2019 | NOTA DE PREMSA 
Els models de canvi climàtic actuals subestimen l’efecte 
d’esdeveniments climàtics extrems
Recursos Marins Renovables (Marta Coll)
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14/03/2019 | NOTÍCIA WEB 
L’ICM treballa per l’ètica animal amb el curs “Biologia i Cura 
de Cefalòpodes”
Recursos Marins Renovables (Mercedes Blázquez, Roger Villanueva)

28/03/2019 | NOTA DE PREMSA 
Rafel Simó aconsegueix una Advanced Grant a l’última 
convocatòria de l’ERC
Biologia Marina i Oceanografia (Rafel Simó)

10/04/2019 | NOTA DE PREMSA 
Les orques subantàrtiques inclouen en la seva dieta el lluç 
negre com a presa natural
Recursos Marins Renovables (Joan Giménez)

22/05/2019 | NOTA DE PREMSA 
Canvi climàtic i invasions biològiques: la mirada dels 
pescadors artesanals de la Mediterrània
Biologia Marina i Oceanografia (Joaquim Garrabou)

29/05/2019 | NOTA DE PREMSA 
Uns dos-cents alumnes, protagonistes del III Congrés 
de Petits Oceanògrafs a l’Institut de Ciències del Mar 
del CSIC
Comitè de Cultura Marina (Carine Simon)

04/06/2019 | NOTA DE PREMSA 
Les àrees marines protegides enfront el canvi climàtic: 
oportunitats i desafiaments
Biologia Marina i Oceanografia (Joaquim Garrabou)

12/06/2019 | NOTA DE PREMSA 
L’escalfament de l’oceà podria portar a un 17% menys de 
biomassa d’espècies marines a nivell global a finals de 
segle
Recursos Marins Renovables (Marta Coll)

01/07/2019 | NOTA DE PREMSA 
L’ICM-CSIC ret homenatge a Josefina Castellví, 
investigadora i pionera de l’Antàrtida
Institut de Ciències del Mar
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10/07/2019 | NOTA DE PREMSA 
Descriuen els canvis epigenètics que expliquen la 
“síndrome de domesticació” dels animals
Recursos Marins Renovables (Dafni Anastasiadi, Francesc Piferrer)

11/07/2019 | NOTA DE PREMSA 
Què fer si et pica una medusa
Biologia Marina i Oceanografia (Josep María Gili)

17/07/2019 | NOTÍCIA WEB 
L’ICM-CSIC i el National Space Science Center de la Xina 
signen un acord per impulsar la teledetecció oceànica
Oceanografia Física i Tecnològica (Marcos Portabella)

18/07/2019 | NOTA DE PREMSA 
La brossa pot ser fins gairebé el 40% de la captura 
pesquera en àrees properes a ciutats
Recursos Marins Renovables (Eve Galimany, Elena Marco-Herrero)

23/07/2019 | NOTA DE PREMSA 
Monitoratge de gavines mitjançant GPS per mesurar el risc 
de transmissió de patògens
Recursos Marins Renovables (Joan Navarro)

08/08/2019 | NOTA DE PREMSA 
La major part de l’energia solar en els oceans és captada 
per bacteris i no per algues
Biologia Marina i Oceanografia (Laura Gómez-Consarnau, Pep Gasol)

13/08/2019 | NOTA DE PREMSA 
Un estudi de l’ICM-CSIC defineix i classifica els refugis 
davant l’acidificació oceànica
Biologia Marina i Oceanografia (Lydia Kapsenberg)

27/08/2019 | NOTA DE PREMSA 
Els esquelets de les esponges són importants embornals de 
silici a l’oceà global
Geociències Marines (Gemma Ercilla)
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19/09/2019 | NOTA DE PREMSA 
Científics del CSIC detecten increments inesperats de 
carboni orgànic dissolt a l’oceà Atlàntic
Biologia Marina i Oceanografia (Cristina Romera-Castillo)

20/09/2019 | NOTA DE PREMSA 
El vaixell oceanogràfic García del Cid del CSIC compleix 
40 anys
Institut de Ciències del Mar & Unitat de Tecnologia Marina

23/09/2019 | NOTA DE PREMSA 
Investigadors del CSIC participen en la major expedició 
científica a l’Àrtic
Oceanografia Física i Tecnològica, Biologia Marina i Oceanografia  
(Carolina Gabarró, Manuel Dall’Osto)

03/10/2019 | NOTA DE PREMSA 
El veler d’investigació científica Tara torna a Barcelona i 
obre les portes al públic
Biologia Marina i Oceanografia, Comité de Cultura Marina (Silvia Acinas)

22/10/2019 | NOTA DE PREMSA 
L’Oceà Austral va esdevenir una font de CO2 al final de la 
desglaciació, fa 12.000 anys
Biologia Marina i Oceanografia (Carles Pelejero, Eva Calvo)

15/11/2019 | NOTA DE PREMSA 
El catàleg global del plàncton marí de Tara Oceans arriba 
als pols
Biologia Marina i Oceanografia (Silvia Acinas, Pep Gasol)

14/11/2019 | NOTÍCIA WEB

Francesc Piferrer ingressa a la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona
Recursos Marins Renovables (Francesc Piferrer)

02/09/2019 | NOTA DE PREMSA 
Una crisi sísmica revela el creixement de falles al mar 
d’Alborán
Geociències Marines (Eulàlia Gràcia)
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28/11/2019 | NOTA DE PREMSA 
Un nou model conceptual prediu característiques clau dels 
grans terratrèmols i tsunamis
Geociències Marines (Valentí Sallarés, César Ranero)

09/12/2019 | NOTA DE PREMSA 
L’ICM desenvolupa el primer rellotge epigenètic en peixos
Recursos Marins Renovables (Dafni Anastasiadi, Francesc Piferrer)

18/01/2019 | NOTA DE PREMSA 
Cristina Romera-Castillo rep el premi Lindeman 2020
Biologia Marina i Oceanografia (Cristina Romera-Castillo)

27/11/2019 | NOTA DE PREMSA 
Cristina Romera-Castillo, galardonada con el premio 
L’Oreal-UNESCO For Women in Science
Biologia Marina i Oceanografia (Cristina Romera-Castillo)

21/11/2019 | NOTA DE PREMSA 
Cartografiades en alta resolució les estructures geològiques 
del Golf de Cadis
Geociències Marines (Eulàlia Gràcia, Roger Urgeles)
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Tornar 
a l’índex

Departament:
Recursos Marins Renovables

Personal implicat:
Joan Navarro, Marta Coll

Article de referència:
Maiden voyage into death: 
are fisheries affecting seabird 
juvenile survival during the first 
days at sea? Isabel Afán, Joan 
Navarro, David Grémillet, Marta 
Coll, and Manuela G. Forero. Royal 
Society Open Science. https://doi.
org/10.1098/rsos.181151

Estudien la possible mortalitat per arts 
de pesca en juvenils d’aus marines  

30/01/2019 | NOTA DE PREMSA

- Científics del CSIC i del CNRS de França han seguit amb emissors per satèl·lit a 
10 juvenils i 5 adults de baldriga cendrosa.

- Es va poder descriure la migració de les aus adultes durant tres mesos, però el 
80 per cent dels juvenils van desaparèixer durant la seva primera setmana de vida 
al mar en una àrea amb molta activitat pesquera il·legal.

- El treball, publicat a Royal Society Open Science, incideix en la necessitat d’es-
tudiar el risc de captures accidentals per les arts de pesca per a les aus marines.

Els ocells marins oceànics viuen en mar obert durant la major part de l’any. Tan sols 
s’acosten a terra ferma durant l’època de la reproducció, després de la qual inicien una 
llarga migració per arribar a les zones on passaran l’hivern. Un dels aspectes més des-
coneguts d’aquest grup de depredadors marins de llarga vida són els moviments i les 
estratègies dels individus més joves durant la migració.

Per obtenir dades en aquest sentit, científics de l’Estació Biològica de Doñana i de l’Institut 
de Ciències del Mar, dos centres del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), 
en col·laboració amb el Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS) de França, 
han estudiat els moviments de juvenils d’uns exemplars de gavina baldriga cendrosa (Ca-
lonectris diomedea), durant els primers mesos d’independència després de deixar el niu. 
El treball es publica aquesta setmana a la revista Royal Society Open Science.

Per a això, van marcar amb emissors satelitals de mida petita a uns 10 juvenils i 5 adults 
d’aquesta espècie, en la colònia de cria de les Illes Chafarinas, un petit arxipèlag situat en 
aigües mediterrànies i molt proper a la costa nord del Marroc i a la frontera amb Algèria. 
Els dispositius proporcionen la localització en temps real via satèl·lit dels individus marcats. 
D’aquesta manera, es pot conèixer la posició exacta dels individus en cada moment.

Gràcies a aquesta tecnologia, es va poder descriure la ruta migratòria de les aus adultes 
cap al sud de les costes africanes durant uns tres mesos, que és el temps en què el dis-
positiu roman fixat a l’au fins que es desprèn. No obstant això, de manera inesperada per 
als investigadors, el 80% dels juvenils van deixar de proporcionar senyal abans de finalitzar 
la seva primera setmana de vida al mar.

“El fet que la majoria d’ells desaparegués en un radi de 50 quilòmetres al voltant de la colò-
nia de cria, i en una àrea amb una de les concentracions més altes d’activitat pesquera 
il·legal a la Mediterrània, ens fa pensar que van poder haver estat víctimes de les arts de 
pesca”, diuen Isabel Afan, primera autora, i Manuela G. Forero, responsable del projecte, 
ambdues de l’Estació Biològica de Doñana del CSIC.

 

Una baldriga cendrosa (Au-
tor: Pep Arcos) i científics 
marcant amb emissors 
aquests ocells / EBD-CSIC
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Tornar 
a l’índex

Una hipòtesi a demostrar

Els juvenils són molt vulnerables al risc de patir danys per les arts de pesca, principalment 
d’embarcacions de palangre, diuen els científics. No obstant això, en no tenir evidències 
directes, cal tenir en compte altres factors com a possible causa d’aquesta mortalitat, 
diuen els científics. Per exemple, una possible causa seria que, en no tenir encara les ha-
bilitats necessàries per aconseguir aliment de manera òptima, els juvenils no hagin pogut 
sobreviure als primers dies sense atenció parental. Fins i tot, podria tractar-se d’esdeve-
niments de mortalitat associada a l’impacte lumínic. Aquest segon fenomen s’ha descrit 
com a principal causa de mortalitat de juvenils en altres zones on nidifica l’espècie, com 
és el cas de l’Arxipèlag Canari.

Joan Navarro i Marta Coll, de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC afegeixen: “El nostre 
treball posa de manifest la necessitat de dur a terme un major nombre d’estudis encami-
nats a conèixer la distribució i les estratègies de moviment durant els primers mesos en 
aus marines de llarga vida. Només així podrem arribar a avaluar la interacció d’aquesta 
part de la població amb activitats humanes, principalment amb l’activitat pesquera “.

I afegeixen: “Per les evidències que tenim fins ara, sabem que hi ha tipus de pesca, com és 
el cas del palangre de superfície, que afecten de manera negativa a nombroses d’aques-
tes espècies, ja que les capturen de manera accidental en les llargues línies d’hams que 
utilitzen “.

Tot i que es tracta d’una hipòtesi a demostrar, perquè no hi ha prou dades directes, els 
investigadors apunten que estan “bastant segurs” que aquesta mortalitat té a veure amb 
les pesqueres i incideixen en la necessitat de nous estudis. “L’ús de nous aparells de 
seguiment remot, amb càmeres digitals o detectors de radars d’embarcacions, podrien 
ajudar a interpretar molt millor aquests resultats”.
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Tornar 
a l’índex

Departament:
Biologia Marina i Oceanografia

Personal implicat:
Josep Maria Gili, Andreu Santín

Més informació:
Projecte ResCap, programa 
PLEAMAR

Finalitza el primer projecte de col·laboració 
entre científics i pescadors per recuperar les 
gorgònies pescades de manera accidental
01/02/2019 | NOTA DE PREMSA

- El projecte ha replantat 450 gorgònies a les mateixes àrees on van quedar atra-
pades a les xarxes, per restaurar el fons marí. També s’han determinat les con-
dicions per maximitzar el creixement en aquari de fragments de gorgònies, per 
així poder generar noves gorgònies per a la resturació de poblacions impactades.

- Liderat per l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, en coordinació amb les con-
fraries del Port de la Selva i de Cadaqués, el Parc Natural del Cap de Creus, i amb 
el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológi-
ca, a través del Programa pleamar del Fons Europeu Marítim i de Pesca.

- Les gorgònies són organismes creadors d’hàbitat, i juguen un paper essencial 
en la protecció de les larves i juvenils de peixos i crustacis.

Investigadors de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC) han finalitzat el 
projecte “Conservació i Recuperació de Poblacions de Gorgònies de Profunditat mit-
jançant Restauració Ecològica i Mitigació dels impactes de la Pesca” (ResCap 2018).

La iniciativa es desenvolupa amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad del Minis-
terio para la Transición Ecológica, a través del Programa Pleamar, cofinançat pel FEMP.

L’objectiu principal del projecte ha estat el de recuperar els fons marins profunds de la 
plataforma continental al Cap de Creus (Girona), declarada recentment com a Lloc d’In-
terès Comunitari (LIC) en el marc de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. Treballant 
conjuntament, científics i pescadors, s’han recollit i replantat 450 gorgònies capturades 
accidentalment a les seves xarxes durant la temporada de pesca d’abril a setembre.

També s’han determinat experimentalment les condicions òptimes per al creixement de 
fragments de gorgònies a utilitzar en accions de restauració de poblacions impactades. 
Les gorgònies trasplantades en els fons de la plataforma continental del Cap de Creus 
entre 60 i 85 m de profunditat, han estat inspecionadas i mapejades al novembre 2018 
utilitzant un robot submarí, per així poder monitoritzar la seva supervivència a mitjà i llarg 
termini.

Gorgònies de profunditat 
del gènere Eunicella / 
ICM-CSIC

https://www.programapleamar.es/proyectos/rescap-conservacion-y-recuperacion-de-poblaciones-de-gorgonias-de-profundidad-mediante
https://www.programapleamar.es/proyectos/rescap-conservacion-y-recuperacion-de-poblaciones-de-gorgonias-de-profundidad-mediante
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Tornar 
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Departament:
Institut de Ciències del Mar

Personal implicat:
Celia Marrasé

Més informació:
Web oficial de SIBECOL 
(sibecol.org)

Més de 700 persones expertes en 
ecologia es troben en el 1r congrés 
de SIBECOL  

05/02/2019 | NOTA DE PREMSA

- La Societat Ibèrica d’Ecologia (SIBECOL), celebra del 4 al 7 de febrer a Barcelo-
na el primer congrés que reuneix a ecòlegs de totes les disciplines per a afrontar 
els reptes actuals de l’ecologia.

Els ecosistemes marins i terrestres davant el canvi global, els efectes dels contaminants 
en el medi natural, les espècies invasores en un entorn canviant, i els desafiaments per a 
conservar la biodiversitat en un món global són algunes de les temàtiques científiques que 
abordarà el primer congrés de la Societat Ibèrica d’Ecologia (SIBECOL). Aquest congrés 
fundacional, que acull la Universitat de Barcelona, se celebra coincidint amb la commemo-
ració del centenari del naixement del professor Ramon Margalef (1919-2004), considerat 
“pare de l’ecologia” en tot l’Estat.

Durant aquests dies, més de 700 experts i expertes en ecologia abordaran un ampli es-
cenari de temàtiques d’interès científic —contaminació i cicles de la matèria, microbiolo-
gia ambiental, ecologia i societat, etc.— des d’una perspectiva integradora dels diferents 
àmbits de coneixement en ecologia. Els assistents podran participar en conferències, 
sessions generals, grups de treball, i presentacions orals i de pòsters. El congrés també 
dedicarà un interès especial a les iniciatives per a incentivar la participació dels joves in-
vestigadors.

En el I Congrés de SIBECOL, que coincideix amb el XIV Congrés de l’Associació Espan-
yola d’Ecologia Terrestre (AEET), hi participen l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC, la 
Universitat de Barcelona, el CREAF, la Universitat Autònoma de Barcelona,   la Universitat 
de Girona, l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i el Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes (CEAB-CSIC).

La nova Sociedad Ibérica de Ecología

SIBECOL, creada el juliol del 2018 a Barcelona, és una entitat científica impulsada per l’As-
sociació Espanyola d’Ecologia Terrestre (AEET), l’Associació Ibèrica de Limnologia (AIL), 
la Societat Portuguesa d’Ecologia (SPECO) i la Societat Espanyola d’Etologia i Ecologia 
Evolutiva (SEEEE), i té el suport del col·lectiu peninsular d’experts en l’àmbit de les cièn-
cies del mar. Està integrada per més de dos mil membres d’Espanya i Portugal, i té com 
a objectiu potenciar el coneixement sobre els ecosistemes terrestres i aquàtics i millorar la 
gestió del medi natural i la sostenibilitat ambiental.

http://www.sibecol.org/es/
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Departament:
Biologia Marina i Oceanografia

Personal implicat:
Josep Maria Gili, Andreu Santín

Més informació:
Projecte MitiCap, programa 
PLEAMAR

Finalitza MITICAP, un projecte de 
col·laboració entre científics i pescadors 
artesanals del Cap de Creus
08/02/2019 | NOTA DE PREMSA

- S’ha treballat amb els pescadors artesanals per reduir l’impacte d’algunes arts 
de pesca. 

- El 90% dels fons estudiats presenten un estat de conservació molt notable en 
comparació amb moltes altres zones de la plataforma continental mediterrània 
espanyola. 

- S’ha detectat per primera vegada a les costes espanyoles, la gorgònia endèmi-
ca de la Mediterrània Spinimuricea klaverenii.

Han acabat les activitats del primer any d’execució del projecte MITICAP. Aquest projecte 
desenvolupat entre l’Institut de Ciències del Mar (ICM) del Consell Superior d’Investiga-
cions Científiques (CSIC) i la Fundació Biodiversitat, té com a principal objectiu adequar 
les activitats de pesca artesanal a la zona del Cap de Creus (Costa Brava) per millorar la 
conservació dels fons marins de la plataforma continental. Durant el desenvolupament del 
projecte s’ha treballat conjuntament amb les confraries de Port de la Selva i Cadaqués 
(Girona).

Un dels resultats més rellevants del projecte s’ha aconseguit després d’analitzar els 25 
transsectes de vídeo gravats mitjançant ROV (vehicles amb càmeres operats per control 
remot) en fons d’uns 100 metres de profunditat.

Els fons d’aquestes àrees, en què treballen només pescadors artesanals, presenten una 
alta diversitat d’organismes, més de 25 espècies de macrofauna i amb característiques 
d’espècies estructurants (creadores d’hàbitat) i la presència reportada per primera vegada 
a les costes espanyoles de la gorgònia endèmica de la Mediterrània Spinimuricea klave-
renii.

A més, el 90% dels fons estudiats presenten un estat de conservació molt notable en 
comparació amb moltes altres zones de la plataforma continental mediterrània espanyola.

També, s’ha treballat amb els pescadors artesanals per millorar les arts de pesca, per 
reduir el seu impacte i la pesca accidental i els descarts que afecten les comunitats biolò-
giques del fons (comunitats bentòniques). Dels tres arts de pesca utilitzats, la ‘nansa’ per 
a la pesca de pop, les “suletas” (en català) per a la pesca de peixos de fons i el tresmall 
per a la pesca de llagosta i peixos de roca, és aquest últim el que causa un major impacte 
sobre les comunitats bentòniques, segons s’ha pogut esbrinar en el projecte.

Per minimitzar el seu impacte, s’han efectuat 9 sèries de pesques experimentals amb 
nanses que podrien ser una alternativa al tresmalls. Els resultats, encara provisionals, no 
han estat del tot satisfactoris ja que tan sols s’han pescat exemplars juvenils de llamàntol. 

Imatge gravada mitjançant 
ROV (vehicles amb càmeres 
operats per control remot) 
en fons d’uns 100 metres 
de profunditat / Miticap 
(ICM-CSIC)

https://www.programapleamar.es/proyectos/miticap-implementacion-de-medidas-innovadoras-de-cooperacion-entre-pescadores-y
https://www.programapleamar.es/proyectos/miticap-implementacion-de-medidas-innovadoras-de-cooperacion-entre-pescadores-y
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Per millorar l’eficiència de les nanses s’està desenvolupant millores en les mateixes per 
intentar que siguin una alternativa parcial però real al tresmall i així reduir l’impacte d’aquest 
art sobre les comunitats de fons.
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Josep Lluís Pelegrí

Més informació:
“Bosque Ancestral” en ICM 
Divulga

El Centre Mediterrani d’Investigacions 
Marines i Ambientals es vesteix d’art  

11/02/2019 | NOTA DE PREMSA

- Un enorme mural de l’artista Anna Rierola envolta des d’aquest mes de febrer 
l’edifici del Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA) del 
CSIC, situat a primera línia de mar a la platja de la Barceloneta. 

- Amb més de 60 metres de longitud i titulat Bosc ancestral, el mural representa 
un immens oceà construït a partir de milers d’imatges microscòpiques d’organis-
mes marins, polímers sintètics i altres nanomaterials.

La intervenció, els treballs de la qual s’han perllongat durant dos anys, mostra el paper 
fonamental dels organismes planctònics en el funcionament global del planeta i el seu 
paper ancestral, tant en la creació de la vida al mar, fa milers de milions d’anys, com en la 
modificació de l’atmosfera primitiva de la Terra, que va fer que el planeta fos habitable per 
a nosaltres.

“No hi ha res tan fascinant com veure l’invisible”, assenyala Anna Rierola sobre els orga-
nismes planctònics, un món invisible que proporciona la meitat de l’oxigen que respirem i 
té un paper fonamental en el control del clima i la temperatura del planeta.

Divulgació científica

Per al director del CMIMA, Josep Lluís Pelegrí, el mural “dóna personalitat a l’edifici sent 
fidel al nostre ADN; fa visible la recerca marina que vam realitzar a l’Institut de Ciències del 
Mar i la Unitat de Tecnologia Marina [les dues entitats que integren el CMIMA]; i ens permet 
acostar la nostra tasca al gran públic”.

I afegeix: “la nostra investigació abasta moltes escales espacials, des de la microescala fins 
a les escales planetàries, i escales temporals, des de les fraccions de segon fins als milions 
d’anys. La gran majoria d’aquests processos, com el món microscòpic que es mostra en 
l’obra, són gairebé invisibles des de la nostra experiència quotidiana. La nostra tasca com 
a investigadors i investigadores és fer-los visibles, perquè només coneixent les costes i els 
oceans arribarem a estimar, i només estimant-farem els esforços necessaris per garantir la 
seva salut i la de tots i cada un dels éssers vius que formem el planeta Oceà”.

La intervenció és fruit del mural efímer del mateix títol que Rierola va realitzar al CMIMA 
durant la Setmana de la Ciència 2017 i que va tenir una gran acollida, així com de la 
col·laboració de l’artista amb el personal investigador del CSIC, que ha proporcionat imat-
ges i prestat assessorament científic. Bosc ancestral s’ha realitzat a partir d’imatges de 
microscòpia electrònica de microorganismes del fitoplàncton marí, cedides pel personal 
del CMIMA-CSIC, i de polímers sintètics i altres nanomaterials, cedides per membres de 
l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), centre amb participació del CSIC.

En l’acte d’inauguració del mural, que va tenir lloc el passat 5 de febrer, han participat, 
a més de Rierola i Pelegrí, la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica del CSIC, Pilar 
Tigeras; el conseller del districte de Ciutat Vella, Ferran Caymel; i el director de l’Oficina 

Participants en la inaugura-
ció del mural. Al centre amb 
jaqueta vermella, Anna Rierola, 
creadora de Bosc ancestral. A 
la seva esquerra, Pilar Tigeras, 
vicepresidenta adjunta de 
Cultura Científica del CSIC. 
El segon per l’esquerra és 
Josep Lluís Pelegrí, director 
del CMIMA / Carmen Guerrero 
(VACC CSIC)

http://icmdivulga.icm.csic.es/bosque-ancestral/
http://icmdivulga.icm.csic.es/bosque-ancestral/
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Estratègica de l’Àmbit Litoral de l’Ajuntament de Barcelona, Marc García. També han inter-
vingut Pedro Arellano, representant del Port de Barcelona, i Esther Zamora, representant 
del projecte veïnal Barceloneta Proa a la Mar.
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Blázquez

Més informació:
Editorial WILEY-Blackwell

Investigadors de l’ICM participen en el 
llibre Sex Control in Aquaculture  

26/02/2019 | NOTÍCIA WEB

Els investigadors de l’ICM Francesc Piferrer i Mercedes Blázquez han participat en la ela-
boració i edició del llibre Sex Control in Aquaculture, publicat en gener.

Segons les darreres dades de l’Organització Mundial per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO 
2018), l’aqüicultura és el sector productor d’aliments amb el creixement més ràpid (al 
voltant del 6% anual) i aporta més del 50% dels productes d’origen aquàtic consumits a 
tot el món. D’entre les espècies cultivades, destaquen el peixos (54,1 milions de tones) i 
els crustacis (7,9 milions de tones), amb un valor de mercat conjunt aproximat de 175.000 
milions de euros.

El control de la proporció de sexes en peixos i crustacis, el tema que tracta el llibre, perse-
gueix diferents objectius. En primer lloc, moltes espècies presenten un dimorfisme sexual 
en quant al creixement. Per tant, hi ha interès en afavorir la producció del sexe de major 
creixement. Tanmateix, en algunes espècies cal prevenir la maduració precoç i la repro-
ducció, mentre que en d’altres cal prevenir els efectes que aquests fenòmens poden tenir 
en la salut dels animals i la qualitat del producte. A més, en hermafrodites el control  de la 
proporció de mascles i femelles facilita el maneig dels reproductors. Finalment, hi ha algu-
nes espècies on les gònades o els ous tenen un valor econòmic especial, com el caviar. 
Per tant, el control de la proporció de sexes és molt important en aqüicultura per millorar la 
producció, reduir el consum d’energia i eliminar una sèrie de problemes associats a la re-
producció. A més, alguns dels mètodes emprats es poden fer servir també per a la gestió 
de poblacions naturals i per eliminar espècies invasores, un aspecte també tractat al llibre.

Sex Control in Aquaculture està dirigit a científics interessats en els mecanismes de deter-
minació del sexe en animals, a biòlegs que treballen en l’estudi de diferents aspectes de la 
reproducció de peixos i crustacis, incloent l’endocrinologia reproductiva i del creixement, 
la genètica, biologia molecular i genòmica; responsables de I+D i personal tècnic d’empre-
ses del sector de l’aqüicultura; gestors de recursos naturals, i estudiants.

Sex control in Aquaculture reuneix el coneixement bàsic actual sobre la determi-
nació del sexe i la diferenciació sexual

En la redacció d’aquest llibre han col·laborat prop de 90 especialistes que treballen en 
centres de recerca de 19 països diferents. Amb vuit capítols, la primera part tracta de 
la base teòrica i pràctica de la determinació diferenciació sexual i el control del sexe en 
l’aqüicultura. Aquests capítols mostren els coneixements actuals sobre aspectes bàsics 
dels mecanismes genètics, endocrins i ambientals per a la determinació del sexe i la dife-
renciació sexual, inclosa la regulació epigenètica. Diversos capítols també proporcionen 
informació sobre les tècniques de manipulació de cromosomes, la hibridació i les noves 
tècniques de CRISPR d’edició de genomes. Els apartats II a XI (capítols 9 a 41) contenen 
l’estat de l’art pel que fa a 35 espècies i grups d’espècies de peixos i crustacis d’elevada 

https://www.wiley.com/en-us/Sex+Control+in+Aquaculture-p-9781119127260
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importància comercial, amb protocols detallats i informació clau resumida en caixes de 
text. El llibre acaba amb un índex d’espècies, índex de continguts i làmines a color.

Sex Control in Aquaculture ha estat publicat per John Wiley & Sons Ltd. i editat per Han-
Ping Wang, director del Aquaculture Research Center, Aquaculture Genetics and Breeding 
Laboratory, The Ohio State University, Piketon, Ohio, USA;  Francesc Piferrer, cap del Grup 
de Biologia de la Reproducció i Professor d’Investigació a l’ICM, del CSIC, a Barcelona;  i 
per Song-Lin Chen, Professor i Director del Laboratory for Aquaculture Biotechnology and 
Genomics, Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, 
Qingdao, Xina. El llibre consta de 41 capítols, dividit en 11 parts, amb un total de 900 pà-
gines dividides en dos volums per un maneig més còmode.
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Article de referència:
First determination of high 
levels of organophosphorus 
flame retardants and plastici-
zers in dolphins from Southern 
European waters. B.Sala, 
J.Giménez, R.de Stephanis, D.Bar-
celó, E.Eljarrat.  Environmental Re-
search. https://doi.org/10.1016/j.
envres.2019.02.027

Troben nivells alts de plastificants 
organofosforats en mamífers marins  

28/02/2019 | NOTA DE PREMSA

- Aquests compostos, que es fan servir com a retardants de flama i com a plasti-
ficants, s’acumulen en el greix, múscul, fetge i cervell dels animals, segons revela 
aquest treball liderat pel CSIC.

- Troben majors nivells del que s’esperava, molt probablement perquè els com-
postos provenen en part del gran nivell de contaminació del mar per plàstics.

Un estudi revela l’acumulació de compostos organofosforats en els teixits de mamífers 
marins, concretament en dofins del Mar d’Alborán. Els científics han trobat aquests con-
taminants en el cent per cent dels individus analitzats, i en diferents teixits com el greix, el 
múscul, el fetge o el cervell dels dofins, arribant a concentracions de fins a 25 micrograms 
per gram de greix. Aquests nivells de contaminació són similars als trobats per altres tipus 
de contaminants ja legislats, com els PCB (bifenils ploriclorados) o els PBDE (polibromo-
difenil èters).

El treball, que compta amb la participació de Joan Giménez de l’Institut de Ciències del 
Mar i ha estat liderat per Ethel Eljarrat, científica de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Es-
tudis de l’Aigua (IDAEA), s’acaba de publicar a la revista Environmental Research i és el 
primer que troba l’acumulació d’aquests compostos usats com plastificants i retardants 
de flama en dofins. També hi han participat l’associació CIRCE (Conservació, Investigació 
i Estudi sobre els cetacis), i l’Institut Català per la Recerca de l’Aigua (ICRA).

Els compostos organofosforats es van començar a utilitzar en els anys 60. El seu ús va 
augmentar quatre dècades més tard, quan van ser proposats com a alternativa als PBDE, 
altres retardants de flama que van ser prohibits per la Convenció d’Estocolm l’any 2009 
per la seva toxicitat. Tot i ser menys tòxics que els seus predecessors, hi ha estudis que 
mostren que els compostos organofosforats poden causar danys neurològics, disrupció 
endocrina, càncer i problemes de fertilitat.

En l’estudi que es publica ara, els majors nivells de compostos organofosforats han estat 
trobats en el greix i els menors en el fetge. Tal com destaquen els científics, dels 12 com-
postos detectats en el greix, 7 s’han detectat també en les mostres de cervell, el que in-
dica la seva capacitat de travessar la membrana hematoencefàlica i penetrar en el cervell.

Això preocupa perquè, a més, s’ha vist que tenen més tendència a acumular-se al cer-
vell que en altres teixits. Se sap que alguns d’ells, com el TCEP (tricloroetilfosfato) o el 
TNBP (tributilfosfat), posseeixen potencial per provocar danys neurològics.  Així doncs, 
“la presència d’aquests contaminants es suma a la llarga llista d’amenaces que presenta 
aquesta subpoblació de dofí comú de la Mediterrània, entre les quals destaquen la sobre-
pesca i els canvis ambientals”, destaca Joan Giménez, de l’ICM-CSIC.

Dofins al Mar de Alborán 
/ CIRCE
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Contaminació per organofosforats, major de l’esperada

A l’estudi, els científics han comparat la quantitat de compostos organofosforats amb una 
altra família de compostos, els halogenats, que també es fan servir com a retardants de 
flama.

“Si tenim en compte que els compostos organofosforats suposen el 15% de la producció 
global de retardants de flama i els halogenats al voltant del 30%, la incidència ambiental 
d’aquests últims hauria de ser més gran, diuen els científics. A més, afegeixen, els haloge-
nats presenten un major potencial de bioacumulació i biomagnificació al llarg de la cadena 
tròfica. Tot això suggereix que els nivells de retardants de flama halogenats en dofins hau-
rien de ser superiors als dels organofosforats.

No obstant això, després d’analitzar i comparar els resultats, s’ha observat que els nivells 
són similars per a les dues famílies de contaminants. Aquest fet podria estar indicant que 
hi ha una font addicional de contaminació per organofosforats, al marge del seu ús com 
a retardants de flama.

Aquests compostos organofosforats també s’utilitzen com a plastificants. Eljarrat diu que 
“precisament, el seu ús com plastificants i la gran quantitat de residus plàstics marins 
podrien explicar aquests nivells elevats de organofosforats en els teixits de dofí”. De fet, 
el Mar Mediterrani està considerat una zona d’acumulació de deixalles plàstics flotants 
important (uns 423 grams de plàstic per quilòmetre quadrat, segons estimacions).

“Si ens centrem a la zona de la mar d’Alborán”, explica Renaud de Stephanis, de CIRCE, 
“cal tenir en compte l’impacte del cultiu en hivernacles, que utilitzen gran quantitat de ma-
terials plàstics, molts dels quals acaben flotant a la costa marina “.

“Precisament”, explica Eljarrat, “dos dels quatre compostos amb nivells de concentra-
ció més elevats corresponen a compostos que únicament s’utilitzen com plastificants: el 
TNBP (tributilfosfat) i el IPPP (triisopropilfenilfosfato)”. Els científics creuen que probable-
ment la major presència de compostos organosfosforados en els dofins es degui al fet 
que el seu organisme acumula els additius plastificants després de la ingestió del plàstic “. 
Així doncs, conclou Eljarrat, “cal avaluar no tan sols els danys físics, sinó també l’impacte 
químic de les escombraries plàstica marina als diferents organismes marins”.
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Els models de canvi climàtic actuals 
subestimen l’efecte d’esdeveniments 
climàtics extrems  

12/03/2019 | NOTA DE PREMSA

- Molts models sobre canvi climàtic usats per projectar escenaris futurs subesti-
men la gravetat dels impactes en importants sectors. 

- Una investigació internacional, amb la participació del CSIC, ha posat a prova 
els models usats actualment. 

- El mig centenar de signants afirmen que els riscos a què s’enfrontarà la huma-
nitat per futurs esdeveniments climàtics extrems podrien ser majors del que es 
pensava fins ara.  

La mayoría de los modelos sobre cambio climático usados para proyectar escenarios 
futuLa majoria dels models sobre canvi climàtic usats per projectar escenaris futurs sub-
estimen la gravetat dels impactes en importants sectors com l’agricultura, la vegetació 
terrestre i la mortalitat humana causada per les onades de calor. És una de les conclusions 
d’un treball internacional que acaba de publicar a la revista Nature Communications, i que 
té com a coautora Marta Coll de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, a Barcelona.

En aquest treball, signat per mig centenar de científics de 42 institucions, i que té com a 
primer autor a Jacob Schewe, de la Universitat de Postdam (Alemanya), s’ha avaluat, sis-
temàticament i per primera vegada, com els models actuals que avaluen el impacte climà-
tic per sectors són capaços de reflectir l’impacte de les condicions climàtiques extremes.

Per a això, han pres com a cas d’estudi l’onada de calor i sequera ocorreguda a Europa 
el 2003, l’esdeveniment climàtic més extrem dels observats fins ara. Aquest esdeveniment 
va afectar de manera intensa a l’est i centre d’Europa, i els seus impactes estan ben do-
cumentats.

A l’estiu de 2003 es van registrar temperatures anormalment altes, especialment durant 
juny i agost, que van afectar a àmplies zones del centre i l’oest d’Europa. La temperatura 
mitjana a Europa va pujar a 2ºC, arribant a ser 5º C per sobre de la mitjana a nivell regional.

Aquesta onada de calor va anar acompanyada de greus sequeres causa de l’escassetat 
de pluges, el que va augmentar la intensitat de l’onada de calor, que va tenir nombrosos 
impactes sobre el medi ambient, l’economia i la salut.

Els resultats mostren que les dades d’impacte documentats de l’onada de calor no ne-
cessàriament coincideixen amb els impactes que s’obtenen en les projeccions dels mo-
dels sectorials. La majoria d’aquests models sectorials models subestimen la gravetat 
dels impactes en importants sectors com l’agricultura, la vegetació terrestre i la mortalitat 
humana. Altres models sobreestimen els efectes sobre els recursos hídrics i l’energia hi-
droelèctrica en algunes conques. A més, hi ha una gran variabilitat entre els models d’im-
pacte climàtic.

Esculls de coral a Tailandia 
/ Marta Coll (ICM-CSIC)
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Marta Coll, investigadora de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) explica que aquests 
resultats s’observen també en els ecosistemes marins. En aquest cas, la literatura, les 
dades i els models semblen coincidir en què l’esdeveniment extrem de 2003 va afectar els 
paràmetres físics de l’oceà, així com a la producció primària, però els efectes no es van 
propagar cap als nivells tròfics superiors a gran escala de forma immediata. Això podria ser 
també perquè l’esdeveniment va ser massa breu o massa feble com per causar un canvi 
significatiu en els nivells tròfics superiors.

Una altra raó podria ser el fet que l’escalfament pot actuar sobre la biomassa de peixos i 
altres organismes marins de dues maneres oposades: d’una banda, les temperatures més 
altes tendeixen a augmentar la quantitat d’aliment que els peixos necessiten per mantenir 
les taxes de creixement, així com la seva mortalitat per depredació, malaltia o senescència. 
D’altra banda, a curt termini l’escalfament augmenta el creixement del fitoplàncton, que té 
un efecte positiu sobre la biomassa de peixos. Així doncs, l’efecte net pot haver estat petit.

Les diferències entre el que s’observa i el que projecten els models tenen importants im-
plicacions per a les avaluacions econòmiques basades en aquestes projeccions. Significa, 
també, que els riscos a què s’enfrontarà la societat per futurs esdeveniments climàtics 
extrems podrien ser més grans del que s’havia pensat fins ara.

Encara que l’onada de calor del 2003 va ser un esdeveniment excepcional en el registre 
històric, l’augment de l’escalfament global pot fer que esdeveniments com aquest es tor-
nin més freqüents en el futur. Per aquesta raó, que els models siguin capaços d’estimar 
encertadament els danys derivats d’esdeveniments extrems és essencial per avaluar els 
futurs impactes del canvi climàtic, diuen els investigadors.
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L’ICM treballa per l’ètica animal amb el 
curs “Biologia i Cura de Cefalòpodes”  

14/03/2019 | NOTÍCIA WEB

- De l’11 al 15 de març, l’ICM i CephRes coorganitzen el curs “Biologia i cura dels 
cefalòpodes com animals experimentals”, acreditat per la Federació de Labora-
toris Europeus de l’Associació de Ciència Animal (FELASA).

Els cefalòpodes són un grup de mol·luscs que inclouen espècies com el pop, el calamar i 
la sípia. Aquests animals estan inclosos en la Directiva Europea sobre protecció i maneig 
d’animals d’experimentació amb fins científics des de 2013. Això suposa un avanç signi-
ficatiu en el camp del laboratori de ciències animals, ja que és l’únic grup d’invertebrats 
inclosos en aquesta directiva i representa una classe completa de mol·luscs amb aproxi-
madament 800 espècies descrites.

En aquest nou marc legislatiu, CephRes i ICM col·laboren per oferir el curs “Biologia i cura 
dels cefalòpodes”, amb l’objectiu de capacitar a tècnics i investigadors en l’experimen-
tació amb aquests animals. L’edició actual és la segona que té lloc a l’ICM, celebrada 
anteriorment en 2016. Es tracta de la primera vegada que la Federació de l’Associació 
Europea de Ciències d’Animals de Laboratori (FELASA) acredita un curs sobre la cura de 
cefalòpodes.

Els investigadors de la ICM Mercedes Blázquez i Roger Villanueva manejaran l’organitza-
ció i la gestió científica en col·laboració amb Patrocinio Vergara, de la Unitat de Fisiologia 
Animal, Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona,   i Graziano Fiorito, 
de la Stazione Zoologica Anton Dohrn de Nàpols. Especialistes internacionals en experi-
mentació de diferents països també realitzaran el curs.

Els cefalòpodes com animals de laboratori

La decisió d’incloure als cefalòpodes com l’únic grup representatiu d’invertebrats a la llis-
ta d’animals de laboratori es deu al complex desenvolupament del seu sistema nerviós i 
sensorial. Les seves habilitats cognitives els fan capaços de desenvolupar comportaments 
elaborats i tasques d’aprenentatge, per la qual cosa es considera que aquests animals 
poden experimentar dolor, patiment i angoixa.

L’objectiu del curs és aplicar el principi de les Tres R durant les experimentacions per a un 
ús ètic adequat dels animals: refinament, reducció i reemplaçament.

Continguts del curs

El curs està dissenyat per proporcionar 40 hores de formació adreçades a: i) persones 
directament involucrades en el maneig i execució de procediments experimentals, ii) per-
sones involucrades en projectes experimentals que inclouen l’ús de cefalòpodes, iii) ve-
terinaris i personal a càrrec d’animals benestar treballant amb aquestes espècies. Aquest 
curs combina sessions teòriques amb classes pràctiques estretament relacionades.

Imatge de Cocoparisienne 
a Pixabay
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Les conferències diàries proporcionaran un marc teòric per realitzar els procediments ex-
perimentals que es desenvoluparan a l’àrea experimental d’aquaris i cambres (ZAE) de 
l’ICM. Les assignatures es complementaran amb aspectes d’anatomia i biologia relacio-
nats amb els procediments pràctics, tenint en compte la formació prèvia del personal. 
Cada conferència inclourà informació sobre la planificació i preparació de la sessió pràcti-
ca; la informació a tenir en compte a l’observar l’animal; els possibles efectes secundaris 
esperats d’un tractament particular; i les tècniques adequades per manejar aquests ani-
mals sota diferents condicions experimentals.

El curs està dissenyat específicament per omplir el buit tècnic i de capacitació que existeix 
en la comunitat de tècnics i investigadors que utilitzen els cefalòpodes amb fins científics 
i de conformitat amb la Directiva 2010/63 / UE i la seva transposició als Estats membres 
(Espanya, RD53 / 2013).
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Rafel Simó aconsegueix una Advanced 
Grant a l’última convocatòria de l’ERC  

28/03/2019 | NOTA DE PREMSA

- Rafel Simó, investigador l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC), 
és un dels 222 científics que ha aconseguit una Advanced Grant de l’European 
Research Council (ERC) en l’última convocatòria, els resultats de la qual s’han 
donat a conèixer avui. És el primer projecte ERC que aconsegueix l’ICM.

Les Advanced Grants són ajuts que dona l’ERC a investigadors sèniors per a projectes de 
recerca innovadors.  És una convocatòria molt competitiva. Enguany s’hi han presentat 
2.052 propostes de projecte a tot Europa, de les quals se n’han seleccionat un 11%.

El projecte SUMMIT liderat per Rafel Simó, que serà finançat amb 2,5 milions d’euro, 
persegueix desvetllar el comportament associatiu de microalgues i bacteris que viuen en 
zones pobres dels oceans

Estudiar la cooperació en la naturalesa

“La natura és complexa. El que passa es que per explicar-la i reduir-la a models matemà-
tics tendim a simplificar-la”, explica Simó. “Diem que hi ha productors primaris que fan la 
fotosíntesi, herbívors, carnívors i descomponedors, i que els que pertanyen a la mateixa 
categoria competeixen entre ells. Però estem descobrint que l’evolució ha optat per solu-
cions més complexes, en què els uns depenen dels altres de formes insospitades, també 
cooperatives, i molts organismes tenen pluriocupació i es fa difícil classificar-los”.

Algunes microalgues del fitoplàncton, per exemple, excreten substàncies que permeten 
sobreviure altres microalgues. A més, Simó s’arrisca a pronosticar que alguns depreda-
dors prefereixen capturar microalgues afectades per un excés de radiació solar o infecta-
des per virus i que, de no ser engolides, tindrien un èxit reproductiu incert. “Això encaixa 
amb la teoria d’ecologia terrestre que apunta que els depredadors mantenen sans els 
ramats a base d’eliminar preferentment els individus més dèbils”, afirma Simó. El projecte 
es fixa en el sofre com un element clau perquè els organismes del plàncton es reconeguin 
entre ells i es beneficiïn mútuament.  

En les dotze convocatòries d’ajuts ERC que hi ha hagut des que el programa es va iniciar 
el 2008, el projecte SUMMIT és el quart obtingut a l’Estat Espanyol amb temàtiques am-
bientals.

Rafel Simó, en una cam-
panya científica recent a 
l’illa de Moorea / ICM-CSIC

https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects/results?search_api_views_fulltext=rafel+sim%C3%B3
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Les orques subantàrtiques inclouen en la 
seva dieta el lluç negre com a presa natural
10/04/2019 | NOTA DE PREMSA

- Un estudi amb participació de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC ha investi-
gat per primera vegada la dieta de la població d’orques de l’arxipèlag de les Illes 
Crozet.

- El lluç negre, de gran valor comercial i objectiu de les pesqueries, és una presa 
natural d’aquestes orques, dada que ha de servir per gestionar millor la pesca 
d’aquest recurs. 

- Les orques aprofiten el fàcil accés a les preses atrapades en arts de pesca, però 
els biòlegs no sabien si és un comportament oportunista o si el lluç negre forma 
part de la seva dieta natural. 

Un estudi amb participació de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC ha investigat per 
primera vegada la dieta de la població d’orques de l’arxipèlag de les Illes Crozet (illes su-
bantàrtiques situades a 45 ° S; 50 ° E).

Publicat a la revista Marine Ecology Progress Series, i liderat per la Universitat de Deakin 
(Austràlia), el treball confirma que el lluç negre és una presa natural important per a aques-
tes orques, que també s’alimenten d’una àmplia gamma de preses, incloent foques, cries 
d’elefant marí, pingüins i balenes.

El lluç negre (Dissostichus eleginoides) és un gran peix d’aigües profundes. També cone-
gut  com a bacallà de profunditat o bacallà austral, és de coloració gris fosc al dors i flancs, 
i més clara a la zona ventral. Molt longeve, pot arribar a viure fins a 50 anys i mesurar 2,5 
metres. Té un alt valor comercial i és objectiu de les pesqueries de la zona, la principal 
activitat socioeconòmica en aigües antàrtiques. Per a una correcta gestió d’aquest recurs 
pesquer, són essencials resultats com els d’aquest treball.

Paul Tixier de la Universitat de Deakin i líder del treball, explica que s’han observat recent-
ment “immersions extremadament profundes de les orques subantàrtiques, de més de mil 
metres de profunditat, el que suggereix que les orques interaccionen amb les pesqueres”. 
La interacció es dóna principalment durant les fases de recuperació del palangre, que és 
quan les orques es submergeixen i depreden directament sobre l’art de pesca, tot i que 
estudis recents indiquen que també poden depredar quan el palangre està en el fons.

Joan Giménez, coautor del treball i investigador postdoctoral de l’ICM, explica: “volíem es-
brinar si el lluç negre formava part de la dieta natural de les orques o només era important 
per a aquelles que depreden directament de les pesqueres i era , per tant, un fenomen 
artificial causat per la presència de preses més fàcils “.

Els científics han analitzat els isòtops estables de nitrogen i carboni. “S’extreu un petit tros 
de pell a través d’una fletxa disparada amb una ballesta. En aquest teixit s’analitzen els 
isòtops estables de nitrogen i carboni, tant en les orques com en les seves preses poten-

Orca subantàrtica / Paul 
Tixier (Deakin University)
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cials. Gràcies a aquestes biòpsies podem estimar la dieta d’aquests animals “, explica 
Joan Giménez.

“Per a la reconstrucció de la dieta de poblacions salvatges se solen estudiar els continguts 
estomacals, però aquesta tècnica clàssica és inviable quan pretenem estudiar espècies 
marines com les orques, ja que hauríem d’esperar a la seva mort per determinar el contin-
gut estomacal. Per això es fan servir mètodes indirectes químics com els isòtops estables 
“, afegeix aquest investigador.

L’estudi aporta nous coneixements sobre la forma en què les orques responen a les opor-
tunitats d’alimentació generades per l’activitat humana, i és rellevant per a una correcta 
gestió d’aquestes pesqueres, que competeixen pel mateix recurs que la població d’orques
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Canvi climàtic i invasions biològiques: la 
mirada dels pescadors artesanals de la 
Mediterrània  

22/05/2019 | NOTA DE PREMSA

- Un projecte europeu entrevista 500 pescadors artesanals per documentar els 
canvis a gran escala a les poblacions de peixos deguts a l’escalfament i l’arribada 
d’espècies invasore. 

- En l’estudi, publicat a Global Change Biology, han participat 22 grups d’investi-
gació, entre ells científics de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, sota la coor-
dinació de l’ISPRA, National Institute for Environmental Protection and Research 
of Italy.

Els pescadors artesanals més veterans atresoren un gran coneixement sobre les zones  
on solen treballar. Per això quan detecten peixos que no havien vist, el seu testimoni és 
extremadament valuós, segons mostra un estudi que es publica a la revista Global Change 
Biology.

En aquest treball científic es presenta el resultat de les anàlisis realitzades a partir d’entre-
vistes a uns 500 pescadors de 9 països mediterranis. Aquest estudi ha permès donar veu 
a les observacions dels pescadors, observacions que mostren de manera inequívoca que 
el Mediterrani està canviant davant els nostres ulls sota la creixent pressió de l’escalfament 
global i les espècies invasores.

En l’estudi han participat 22 grups d’investigació, entre ells equips de l’Institut de Ciències 
del Mar del CSIC, i ha estat liderat per Ernesto Azzurro, investigador de l’ISPRA (National 
Institute for Environmental Protection and Research of Italy). Les entrevistes, que s’han fet 
segons un protocol estandarditzat creat per a aquesta finalitat, s’han realitzat amb pesca-
dors d’Albània, Montenegro, Tunísia, Grècia, Xipre, el Líban i Itàlia.

L’estudi s’ha realitzat en el marc del projecte europeu MPA-Adapt finançat pel Programa 
Interreg MED, que està coordinat per Joaquim Garrabou, investigador de l’ICM-CSIC, i en 
el qual participen institucions com el CIESM (Comissió de Ciència de la Mediterrània) i la 
FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació).

Han reconstruït els canvis de 75 espècies

Tal com mostra aquest treball, combinant el coneixement dels pescadors de diferents 
regions, els científics poden obtenir reconstruccions precises dels canvis recents en la 
distribució de les espècies - fins a 75 espècies en l’estudi publicat. Les dades es recullen 
en una base de dades que seguirà creixent en el futur.

Així, per exemple, es pot seguir el desplaçament d’alguns peixos natius de la Mediterrània 
que s’han expandit cap al nord a causa de l’escalfament, com el carnívor tallahams (Po-
matomus saltatrix), l’espet (Sphyraena viridensis), o Sparisoma cretenc,  que rep el nom 

Barca de pescadors / 
Ernesto Azzurro (ISPRA)
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popular de peix lloro, vieja, gorrión o tordo, en funció de la zona.

També s’ha pogut obtenir dades, gràcies a les entrevistes, d’espècies tropicals que han 
creuat al canal de Suez i han entrat a la Mediterrània, on estan causant impactes ecològics 
i socioeconòmics molt greus. Alguns exemples són el peix conill (Siganus luridus i S.rivu-
latus); el Lagocephalus sceleratus, una espècie de peix globus extremadament verinós; i 
el peix escorpí Pterois miles.

Tot i que no s’ha entrevistat pescadors de la península ibèrica, explica Joaquim Garrabou, 
moltes de les observacions són comuns al que s’ha observat a la costa espanyola. Així, 
canvis en la distribució de zones fredes, com al mar Egeu o a l’Adriàtic, també s’estan 
veient en les aigües fredes del Golf de Lleó.

La redistribució de les espècies és irreversible

El canvi climàtic i l’activitat humana són dues de les causes de la redistribució de les es-
pècies vives en tot el planeta. Els efectes dels patrons de distribució són visibles a tota 
la costa mediterrània, incloses àrees marines protegides, en les que cal posar mesures 
davant aquest problema per poder preservar els ecosistemes.

El fenomen s’estén a enormes espais naturals que són difícils de monitoritzar amb els 
mètodes i els recursos disponibles No obstant això, el coneixement dels pescadors locals 
pot ser una eina de monitoratge vàlida a gran escala. “La suma de totes les hores de treball 
dels 500 pescadors entrevistats equivalen a més de 15000 hores d’observació”, emfatitza 
Joaquim Garrabou.

Es tracta d’un coneixement reconegut recentment per la comunitat científica i referit tèc-
nicament amb el terme Coneixement Ecològic Local (LEK per les seves sigles de l’anglès 
‘Local Ecologic Knowledge’) Aquest estudi és també un excel·lent exemple de l’interès en 
projectes de cooperació per a la regió mediterrània del potencial a través de la implemen-
tació de protocols estandarditzats.
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I Congrés (2016-2017), vídeo

Retransmisions en directe:
Sesió de posters
Presentacions orals

Uns dos-cents alumnes, protagonistes del 
III Congrés de Petits Oceanògrafs a l’Institut 
de Ciències del Mar del CSIC
29/05/2019 | NOTA DE PREMSA

- Avui se celebra, a l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, la tercera edició del 
Congrés de Petits Oceanògrafs, l’esdeveniment final d’un projecte anual que 
acosta els oceans a aules de primària  Aquest any, participen 190 alumnes i alum-
nes de cinc escoles de la província de Barcelona.

Petits Oceanògrafs és un projecte divulgatiu de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, en 
col·laboració amb el Museu Marítim de Barcelona, que pretén fomentar la curiositat innata 
en nens i nenes de 10 a 12 anys, a través de la recerca dels oceans. En la seva tercera 
edició, el projecte compta amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la 
Tecnologia (FECYT).

El projecte engloba tot el curs i cerca, a través de diferents activitats, que els participants 
se sentin com a veritables oceanògrafs. D’una banda, a través de l’experimentació a l’aula 
amb científiques i científics de l’ICM, per a treballar el mètode científic de forma amena 
i vivencial. D’altra banda, mostrant com s’investiga realment l’oceà en les campanyes 
oceanogràfiques: seguint on line una campanya en directe i compartint preguntes amb 
els investigadors a bord; i participant en una excursió en el vaixell històric Santa Eulàlia 
del Museu Marítim de Barcelona, on poden experimentar una breu campanya oceano-
gràfica. Finalment, presenten els seus propis treballs de recerca en el congrés de Petits 
Oceanògrafs, complint així una de les parts més importants de la ciència: compartir els 
coneixements en comunitat.

“Els coneixements sobre l’oceà encara estan poc presents en el currículum escolar, per 
això, a més d’experimentar el mètode científic en totes les seves facetes, el projecte acos-
ta el mar a les aules i pretén sensibilitzar sobre el seu important paper en el planeta”, co-
menta Carine Simon, coordinadora del projecte en l’ICM-CSIC.

III Congrés de Petits Oceanògrafs

Durant el matí del 29 de maig, els participants presentaran els treballs de recerca que han 
desenvolupat durant el curs, en un total de 18 presentacions orals i 18 pòsters, i compar-
tiran l’ après amb els seus companys. A més, coneixeran l’ICM a través d’activitats en els 
seus laboratoris i instal·lacions, i realitzaran experiments i tallers a la platja sobre biodiver-
sitat, contaminació per microplàstics, geologia i física oceànica.

Perquè les famílies puguin veure les sessions de presentacions orals i pòsters, el congrés 
serà retransmès per streaming  a través de Youtube.

Enguany, participen l’escola Brusi (Barcelona), l’escola Montagut (Santa Susanna), l’es-
cola Sant Jordi (Vilanova-i-la-Geltrú), l’escola Josep Baltà i Elias (Vilafranca del Penedès) 
i l’escola Tanit (Santa Coloma de Gramenet). El projecte té un ampli abast en el territori, 

Escolars en una de les 
campanyes del projecte / 
Petits Oceanògrafs (ICM-
CSIC)

https://petitsoceanografs.icm.csic.es/
https://www.youtube.com/watch?v=9FCQwdHmZ6E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dMOBCLSF2Sw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCTTNIeVgUVHgCMTRq35rePQ
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arribant a escoles que, per la seva localització allunyada de la costa, no hi tenen fàcil accés 
per afegir el mar en les seves activitats educatives. Aquest projecte els dóna l’oportunitat 
d’acostar-se al mar des d’una perspectiva educativa i atractiva.
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Les àrees marines protegides enfront el 
canvi climàtic: oportunitats i desafiaments  

04/06/2019 | NOTA DE PREMSA

- Després de tres anys d’implementació, el projecte MPA-ADAPT - Guiant a les 
àrees marines protegides de la Mediterrània enfront del canvi climàtic: construint 
resiliència i adaptació - arriba a la seva conclusió amb l’organització d’una con-
ferència final, en Barcelona, els dies 4 i 5 de juny, que té per objectiu capitalitzar 
els principals resultats assolits.

El projecte MPA-ADAPT s’ha desenvolupat en 5 àrees marines protegides (AMP) de la 
Mediterrània: Parc Nacional de Brijuni (Croàcia), AMP de les Illes pelàgiques (Itàlia), AMP 
de Portofino (Itàlia), Reserva Natural de l’Estret de Bonifacio (França) i Parc Nacional de 
Port-Cros (França).

En aquests 5 espais s’ha avaluat la vulnerabilitat de la biodiversitat i els aspectes socioe-
conòmics enfront el canvi climàtic, i les àrees marines protegides han elaborat els seus 
propis plans d’acció amb mesures d’adaptació per a ser integrades seus programes de 
gestió existents.

El projecte ha estat liderat per l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) amb la participació 
de 7 socis de 4 països mediterranis: el Centre de Cooperació del Mediterrani de la UICN, 
l’Institut Nacional Italià per a la Protecció del Medi Ambient (ISPRA), i les entitats gestores 
de les cinc àrees marines participants: Parc Nacional de Brijuni, Area Marina Protegida de 
les Illes pelàgiques, Àrea Marina Protegida de Portofino, el Parc National de Port-Cros i 
l’Agència de Medi Ambient de Còrsega. Aquest projecte ha comptat amb el finançament 
del Programa Interreg Med.

Protocols estandarditzats per avaluar l’impacte del canvi climàtic

“Les AMP no podran aturar les amenaces relacionades amb el canvi climàtic que afec-
ten les comunitats, però poden servir com una eina poderosa per ajudar a reduir alguns 
d’aquests impactes i contribuir en els esforços d’adaptació de les àrees costaneres a la 
regió mediterrània”, comenta Mar Otero, experta marina del Centre de Cooperació del 
Mediterrani de la UICN.

Igualment, el projecte s’ha consolidat protocols estandarditzats de monitorització d’indi-
cadors del canvi climàtic que han permès constatar els canvis produïts en els ecosistemes 
marins.

Alguns d’aquests protocols estan dissenyats per a la participació amb pescadors i sub-
marinistes. Per exemple, l’aplicació d’un d’aquests protocols ha facilitat donar veu a les 
observacions dels pescadors gràcies a unes 500 entrevistes realitzades en 9 països me-
diterranis. Aquestes observacions, recolzades amb una bona base científica, mostren de 
manera inequívoca que la Mediterrània està canviant de manera clara i patent sota la 
creixent pressió de l’escalfament global i les espècies invasores.

Els protocols estandarditzats elaborats en el projecte MPA-ADAPT són els pilars per al 

Submarinista treballant en 
l’aplicació del protocol de 
cens visual MPA-ADAPT, al 
Àrea marina protegida de 
Portofino / Matteo Varenna
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seguiment dels impactes relacionats amb el clima a les àrees marines protegides de la Me-
diterrània i més enllà en els propers anys. A més, aquests protocols van acompanyats de 
vídeos tutorials juntament amb una plataforma-web de gestió de dades (www.t-mednet.
org) i dirigits als gestors dels espais protegits.

Observen canvis dràstics en els ecosistemes marins

“Estem observant canvis dràstics en l’estructura i en el funcionament dels ecosistemes 
marins a causa de l’augment de les temperatures. Aquests canvis són molt ràpids i tenen 
lloc a tota la Mediterrània. Hem desenvolupat una xarxa de persones entre pescadors, 
bussejadors, gestors, científics amb un sistema de treball conjunt aconseguint un preciós 
exemple de cooperació en una era molt complicada per a la regió Mediterrània”, comenta 
Ernesto Azurro, investigador de l’ISPRA (Institut Nacional per a la Protecció del Medi Am-
bient) a Itàlia.

Durant aquests tres anys, a més a les àrees protegides s’han desenvolupat diverses ac-
tivitats de sensibilització sobre els impactes del canvi climàtic i s’han editats diferents 
materials informatius i vídeos sobre l’escalfament de l’aigua i la temperatura, l’augment del 
nivell del mar, l’acidificació a la mar Mediterrània i com tot això està afectant a les activitats 
socioeconòmiques en les àrees marines protegides, així com el tipus de mesures que es 
poden implementar per ajudar a mitigar i adaptar-se enfront el canvi climàtic.

Congrés per presentar i avaluar resultats

Durant la trobada es presentaran els principals resultats del projecte conjuntament amb al-
tres experiències mediterrànies, per tal de donar suport al paper clau de les àrees marines 
protegides per a l’adaptació al canvi climàtic.

“L’objectiu final de la conferència és identificar per a cada un d’aquests temes les bones 
pràctiques, les barreres per a la seva aplicació i l’adopció de solucions per superar-les i per 
posar les àrees marines protegides en el centre de l’estratègia d’adaptació al canvi climàtic 
a la Mediterrània i en els oceans”, comenta Joaquim Garrabou, investigador de l’Institut de 
Ciències del Mar de Barcelona del CSIC.

El monitoratge, les plataformes de transferència d’informació, el paper de la ciència ciuta-
dana en el seguiment i observació del canvi climàtic, així com establir vincles amb altres 
projectes desenvolupats a la regió, i potencials noves fonts de finançament seran els prin-
cipals temes de la discussió durant la trobada.

La conferència serà inaugurada per la secretària del Medi Ambient i Sostenibilitat del Go-
vern de Catalunya, Marta Subirà Roca.
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Article de referència:
Heike K. Lotze, et al. Global 
ensemble projections reveal 
trophic amplification of ocean 
biomass declines with climate 
change. PNAS. DOI: 10.1073/
pnas.1900194116

L’escalfament de l’oceà podria portar a un 
17% menys de biomassa d’espècies mari-
nes a nivell global a finals de segle  

12/06/2019 | NOTA DE PREMSA

- En cas d’una mitigació forta del canvi climàtic, la biomassa d’espècies es re-
duiria “només” un 5%, però si les emissions no canvien, la reducció de biomassa 
arribaria fins al 17%. 

- Peixos i mamífers marins podrien patir disminucions més greus de biomassa 
que el fitoplàncton. Tres investigadors espanyols formen part del grup interna-
cional que ha realitzat l’estudi. 

El canvi climàtic afectarà la distribució i abundància de la vida marina, però la magnitud 
total d’aquests canvis ha estat difícil de predir, fins ara, a causa de les limitacions dels 
models d’ecosistemes individuals utilitzats per a tals pronòstics. No obstant això, si es 
combinen aquests models, pot sorgir una imatge més completa.

Un article publicat a la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Scien-
ces, i signat per un grup internacional de 35 investigadors de 12 països i 4 continents, ha 
presentat una avaluació dels efectes del canvi climàtic a nivell global en l’oceà utilitzant una 
combinació de múltiples models climàtics i d’ecosistemes. Entre els Investigadors, hi ha 
tres experts espanyols: Manuel Barange, director de la Divisió de Polítiques i Recursos de 
Pesca i Aqüicultura (FIA) de la FAO; Marta Coll, científica experta en la modelització dels 
ecosistemes marins de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) del CSIC; i Jose A. Fernandes, 
expert en Big data i intel·ligència artificial d’AZTI. També ha participat Eric D. Galbraith, 
matemàtic de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).

Aquest estudi revela que la biomassa animal marina global -és a dir, el pes total d’animals 
marins com peixos, invertebrats i mamífers marins al oceà- disminuirà en tots els escena-
ris d’emissió, com a conseqüència, fonamentalment, de l’augment de la temperatura i la 
disminució de la producció primària.

L’abast de les pèrdues projectades es pot veure limitat si es redueixen les emissions: la 
disminució de la biomassa seria només d’un 5% en un escenari de mitigació forta, però 
podria arribar a un 17% si velocitat d’emissió de gasos d’efecte hivernacle no baixa per a 
finals del segle XXI. En particular, la magnitud d’aquest efecte del canvi climàtic es prediu 
com similar en un oceà amb i sense pressió pesquera, la qual si es reduís podría mitigar 
parcialment aquests descensos.

“La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle sens dubte ajudarà a salva-
guardar la vida marina en la mesura del possible contra noves pèrdues”, diu l’autora prin-
cipal Heike Lotze,  de la Universitat de Dalhousie a Halifax, Canadà.

L’estudi revela que la 
biomassa animal marina 
global, minvarà en tots els 
escenaris d’emissions / 
Rafel Comas (ICM-CSIC)
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L’anàlisi també suggereix que els impactes del canvi climàtic podrien ser més greus en ni-
vells més alts de la xarxa alimentària, el que significa que la biomassa de peixos i mamífers 
marins podria patir disminucions majors que el fitoplàncton. Aquest procés es denomina 
“amplificació tròfica” i descriu la particular vulnerabilitat d’animals com els peixos de més 
grandària en els extrems superiors de les cadenes alimentàries marines.

“Les nostres troballes suggereixen que els animals marins de més grandària, molts dels 
quals ja són motiu de preocupació per a la conservació, podrien mostrar una vulnerabilitat 
particular a les disminucions provocades pel clima, amb un efecte dòmino del fitoplàncton 
a la cadena alimentària”, afegeix el coautor Derek Tittensor, del Centre Mundial de Vigilàn-
cia de la Conservació del Medi Ambient de les Nacions Unides a Cambridge, Regne Unit.

La cartografia dels canvis previstos en els oceans del món (vegeu la figura següent) revela 
que la biomassa podria disminuir en moltes regions oceàniques de zones temperades i 
tropicals, on la població depèn en gran mesura del subministrament d’aliments marins i on 
la biodiversitat marina ja es veu afectada pels efectes acumulats de l’activitat humana. En 
aquestes zones, el canvi climàtic està creant una altra font d’estrès sobre els ecosistemes 
marins i les societats humanes per igual. Per contra, moltes regions polars al voltant de 
l’Àrtic i l’Antàrtida podrien mostrar augments de la biomassa que podrien proporcionar no-
ves oportunitats per a l’ús dels recursos marins, però també desafiaments per a la gestió 
i conservació marines.

“La síntesi dels resultats de totes les eines analítiques d’última generació permet arribar a 
la important conclusió que el canvi climàtic està afectant a la biota marina a tot l’oceà mun-
dial. Les troballes reiteren la necessitat d’una forta mitigació de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle per limitar tals impactes”, diu el coautor William Cheung, de l’Institut 
per als Oceans i la Pesca de la Universitat de Columbia Britànica i autor principal de coor-
dinador de l’informe especial de l’IPCC per als Oceans i la criosfera en el Canvi Climàtic.

“Sabem que la producció d’aliments en terra està cada vegada més amenaçada pels efec-
tes del canvi climàtic, com la calor extrema i la sequera. Aquest estudi afegeix un altre ca-
pítol desconcertant a la història de l’escalfament global, en confirmar que el canvi climàtic 
provocat per l’ésser humà també posa en perill els recursos alimentaris dels oceans. L’any 
2015, totes les nacions van acordar els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Una 
d’elles és aconseguir que la fam sigui zero per 2030. La nostra investigació mostra que 
això requerirà no només una gestió molt més acurada dels recursos naturals, sinó també 
una ràpida reducció de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle”, afegeix el 
coautor Jacob Schewe, de l’Institut de Recerca sobre l’Impacte Climàtic de Potsdam, 
Alemanya.

“El fet que els impactes estimats del canvi climàtic siguin independents de la pesca pro-
porciona un incentiu addicional per desenvolupar una pesca sostenible i adaptable, sen-
sible al canvi climàtic, que necessitem per alimentar un món de 9.000 milions d’éssers 
humans”, afirma el coautor Manuel Barange, Director de Pesca i Aqüicultura de l’Organit-
zació de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) a Roma, Itàlia.

Aquests resultats ofereixen la perspectiva més completa sobre els possibles canvis ecolò-
gics provocats pel clima a l’oceà fins a la data i poden ajudar a anticipar els canvis en els 
valuosos recursos marins en relació amb el canvi climàtic. Com a tal, els resultats poden 
servir de base per a les negociacions internacionals en curs sobre el clima i la biodiversitat.

La coautora Marta Coll, investigadora de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, a Bar-
celona, afegeix: “El nostre estudi representa un esforç notable de col·laboració científica 
internacional, en la qual hem utilitzat per primera vegada un enfocament comparatiu i 
estandarditzat amb 6 models d’ecosistemes marins globals forçats amb 2 models del 
sistema terrestre i 4 escenaris d’emissió. Només col·laborant podíem arribar a aquests 

Figura: Canvis projectats en 
la biomassa d’animals marins 
per a finals del segle XXI (% 
d’increment o % de disminució, 
en comparació amb finals del 
segle XX) sota dos possibles 
escenaris d’emissions, segons 
l’IPCC: RCP2.6 assumeix una 
forta reducció de les emissions; 
RCP8.6 assumeix que continuen 
les emissions com fins ara. 
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resultats, els quals demostren que les incerteses degudes a les variacions en els models 
d’ecosistemes marins i els models del sistema terrestre són similars, i que les projeccions 
en conjunt s’ajusten notablement a les dades empíriques”.

El coautor Jose A. Fernandes, de AZTI, a Espanya, matisa: “Aquestes col·laboracions són 
clau per reduir la incertesa sobre possibles escenaris futurs i accions a prendre. No obs-
tant això, són també un desafiament multidisciplinar -des de l’ecologia fins a les ciències 
de la computació- que requereixen una potent coordinació i compartir grans quantitats de 
dades”.
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Departament:
Institut de Ciències del Mar

Més informació:
Retransmisió en directe (vídeo)

L’ICM-CSIC ret homenatge a Josefina 
Castellví, investigadora i pionera de 
l’Antàrtida  

01/07/2019 | NOTA DE PREMSA

- Avui, 1 de juny, l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona del CSIC ha rendit 
homenatge a Pepita Castellví, una de les seves investigadores de major projecció 
i pionera de l’Antàrtida. 

- L’acte coincideix amb l’aniversari de la investigadora, que avui compleix 84 
anys. Pionera de la investigació espanyola a l’Antàrtida, va liderar la instal·lació 
de la Base Antàrtica Espanyola i va ser la seva primera directora.

Josefina Castellví Piulachs (Barcelona,   1935) és pionera en la participació espanyola en 
investigació antàrtica i va liderar, al seu dia, la instal·lació de la Base Antàrtica Espanyola. 
Va ser una de les pioneres de la investigació antàrtica en una època en què les dones 
amb prou feines tenien presència en els laboratoris si no eren, com la mateixa Castellví ha 
explicat, com “secretàries o ajudants”. En l’acte, Josefina Castellví ha estat acompanyada 
de companys d’investigació, amics i familiars.

En l’acte s’ha realitzat un debat sobre gènere i oceanografia, amb dones en diferents 
etapes de la carrera investigadora i s’ha projectat un vídeo sobre la trajectòria científica de 
Castellví. La pròpia Castellví, visiblement emocionada, ha dedicat unes paraules d’agraï-
ment i ha recordat alguns moments de la seva carrera científica.

L’acte s’ha tancat amb la descoberta d’una placa commemorativa de l’Aula “Pepita Cas-
tellví”, un petit concert del conjunt femení Mar de Leva.

Josefina Castellví Piulachs va començar a treballar a l’ICM en 1960, llavors conegut com 
Institut d’Investigacions Pesqueres, i va ser la seva directora els anys 1994-1995. Especia-
lista en bacteriologia marina, la seva passió per l’estudi de bacteris en ambients extrems la 
va portar a interessar-se pel continent blanc. Allí va participar en l’organització de la inves-
tigació espanyola a l’Antàrtida, el 1984, i en la instal·lació de la Base Antàrtica Espanyola 
Joan Carles I a l’illa Livingston, de la qual va ser cap del 1989 al 1993.

Ha publicat més de setanta treballs científics i ha participat en 36 campanyes oceanogrà-
fiques. A més del seu talent científic, Castellví de seguida va mostrar excel·lents qualitats 
com a gestora d’investigació, que li van permetre ser Delegada del CSIC a Catalunya, l’any 
1984, i Directora de Coordinació de la Presidència del CSIC, el 1986.

Després del seu pas com a directora de la Base Antàrtica espanyola, va ser gestora del 
Programa Nacional d’Investigació a l’Antàrtida (CICYT) a nivell estatal, responsable de la 
coordinació dels projectes científics internacionals duts a terme en aquest territori.

Entre altres distincions, ha rebut la Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Bar-
celona (1996), la Medalla “Narcís Monturiol” al Mèrit Científic i Tecnològic de la Generalitat 

https://youtu.be/pf5BTL2Hsqg
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de Catalunya (1996), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2003), Premi 
Esteva Bassols: “Senyora de Barcelona” (2005), Premi de Medi Ambient de l’Institut d’Es-
tudis Catalans (2006), el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2013), 
Premi Català de l’ ‘Any del diari (2013).

Retirada professionalment des de l’any 2000, ha continuat vinculada a la difusió, l’estudi 
de la investigació, i la defensa del medi ambient i del continent antàrtic. Coincidint amb el 
25 aniversari de la creació de la Base Antàrtica espanyola, Castellví va ser protagonista del 
documental “Els records de gel”, d’Albert Solé. Tots dos van viatjar al continent blanc, un 
viatge que es reflecteix en la pel·lícula, un emotiu homenatge a l’equip científic i els treballs 
d’aquells anys. 
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Personal implicat:
Dafni Anastasiadi, Francesc 
Piferrer

Article de referència:
Anastasiadi, D., Piferrer, F. 2019. 
Epimutations in developmen-
tal genes underlie the onset 
of domestication in farmed 
European sea bass. Molecu-
lar Biology and Evolution. Doi: 
10.1093/molbev/msz153

Descriuen els canvis epigenètics que 
expliquen la “síndrome de domesticació” 
dels animals 

10/07/2019 | NOTA DE PREMSA

- Són canvis en la metilació de l’ADN d’un grup de gens en les etapes primeren-
ques de la domesticació, el que influeix en la forma en què s’expressen aquests 
gens i desemboca en uns trets comuns en tots els animals domèstics. 

- Els resultats suggereixen que després de diverses generacions aquests canvis 
epigenètics poden integrar-se al genoma i perdurar. 

- La científica Dafni Anastasiadi i el científic Francesc Piferrer, de l’Institut de 
Ciències del Mar del CSIC, resolen amb aquest treball un enigma de 150 anys.

La domesticació implica criar animals en un entorn que difereix del seu hàbitat natural, el 
que acaba modificant el seu comportament i aspecte físic. Charles Darwin va ser el primer 
a adonar-se que els animals domèstics no només eren més dòcils, sinó que tenien carac-
terístiques comunes com ara un musell més curt, orelles caigudes i falta de pigmentació 
en algunes zones de la pell. Aquests canvis es coneixen com la “síndrome o fenotip de 
domesticació”. No obstant això, els processos que tenen lloc durant les etapes inicials de 
la domesticació, és a dir, el començament de la criança controlada en captivitat, i la seva 
contribució a l’adquisició d’un fenotip domesticat, han estat un enigma durant 150 anys.

Fa cinc anys, els científics Adam Wilkins (Universitat Humboldt, Alemanya), Richard Wran-
gham (Universitat de Harvard, EUA) i Tecumseh Fitch (Universitat de Viena, Àustria) van 
proposar que la síndrome de domesticació era a causa essencialment a dèficits lleus en el 
nombre de cèl·lules de la cresta neural durant el desenvolupament embrionari. La cresta 
neural és una estructura exclusiva dels vertebrats que es forma en les primeres etapes 
del desenvolupament. Les cèl·lules de la cresta neural migren per tot el cos donant lloc a 
estructures i cèl·lules determinades. Per exemple, els melanòcits, cèl·lules que produeixen 
melanina a la pell, i les mandíbules deriven de la cresta neural.

Ara, un treball dels investigadors Dafni Anastasiadi i Francesc Piferrer, de l’ICM-CSIC,   con-
firma la hipòtesi de la cresta neural i, a més, mostra el mecanisme pel qual s’adquireix la 
síndrome de domesticació. Els seus resultats es publiquen a la revista Molecular Biology 
and Evolution.

“Darwin havia descrit ‘el què’ (la síndrome de domesticació), els investigadors Wilkins, 
Wrangham i Fitch havien proposat el ‘per què’ (dèficits en cèl·lules de la cresta neural), 
però faltava el ‘com’. I això últim és el que explica el nostre treball”, expliquen els científics 
del CSIC.

Poblacions de llobarros salvatges i domesticades

Els científics de l’ICM-CSIC parteixen del raonament que els canvis subjacents a la “sín-
drome de domesticació” s’han d’originar molt aviat en el procés de domesticació. Per 

Gat domèstic / Wikimedia 
commons
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tant, han comparat llobarros salvatges, obtinguts amb el corresponent permís a la reserva 
natural del Parc de les Illes Medes, amb llobarros en etapes inicials de domesticació, ob-
tinguts d’una piscifactoria. En el seu treball, demostren que la “síndrome de domesticació” 
es dóna a través dels canvis epigenètics en la metilació de l’ADN de gens relacionats amb 
el desenvolupament primerenc i, específicament, de la cresta neural. Cap estudi abans 
havia abordat la participació dels canvis epigenètics establerts durant el desenvolupament 
primerenc en els primers passos de la domesticació, abans de l’aparició de les diferències 
genètiques.

La metilació és una modificació química de l’ADN que, sense modificar la seva seqüència 
de nucleòtids, regula l’expressió i el silenciament dels gens. És a dir, és un mecanisme dels 
anomenats ‘epigenètics’. Així, un animal salvatge i un animal domèstic poden tenir gens 
amb seqüències genètiques idèntiques, però la influència de les condicions ambientals pot 
provocar canvis en la metilació de l’ADN, cosa que  al seu torn modifica la forma en què 
s’expressen els gens i, en conseqüència, el fenotip.

Els canvis epigenètics poden integrar-se al genoma i perdurar

Els científics han observat que els canvis en la metilació de l’ADN durant el desenvolupa-
ment embrionari persisteixen fins a l’edat adulta,  que afecten gens l’expressió dels quals 
està alterada i que són responsables de fenotips associats a la síndrome de domesticació, 
com deformitats de la mandíbula o el canvi en la pigmentació.

No obstant això, la troballa més rellevant és que els gens amb canvis en la metilació del 
seu ADN coincideixen amb gens que presenten variants genètiques (SNP) per la cria en 
captivitat en llobarros procedents d’un programa de selecció genètica de 25 anys de dura-
da. Donat que la metilació de l’ADN augmenta les probabilitats de mutació, aquests resul-
tats suggereixen que després de diverses generacions aquests canvis epigenètics poden 
integrar-se al genoma. A més “molts dels gens que presenten aquests canvis epigenètics 
coincideixen amb les mateixes variants en mamífers i aus domèstics com ara el gos, gat, 
cavall, conill, ànec, entre d’altres”, diu Francesc Piferrer.

Entre aquests gens, es troben Adamts9, gen que codifica per a un enzim involucrat en el 
control de la formació dels òrgans durant el desenvolupament, i diversos gens de la família 
del receptor de glutamat. El glutamat és el principal neurotransmissor en els vertebrats, i 
els gens que codifiquen les diverses formes del seu receptor han patit selecció positiva en 
tots els animals domesticats sense excepció. “Canvis en el receptor que processa el sen-
yal del glutamat poden estar relacionats amb una atenuació a la resposta a l’estrès, aspec-
te clau en el desenvolupament de la docilitat durant la domesticació”, diuen els científics.

Aquest treball constitueix la primera demostració empírica que incorpora mecanismes epi-
genètics que donen suport a la hipòtesi de la cresta neural per explicar l’aparició de la 
síndrome de domesticació de Darwin, i suggereixen un procés conservat vàlid per a tots 
els vertebrats.
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Què fer si et pica una medusa 

11/07/2019 | NOTA DE PREMSA

- L’Institut de Ciències del Mar del CSIC publica protocols de prevenció i actuació 
davant meduses a les platges espanyoles. 

- Treure les restes de medusa sense fregar i rentar amb abundant aigua salada són 
algunes de les recomanacions bàsiques. 

El Projecte MEDUSA de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona, del Consell Su-
perior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha desenvolupat uns protocols d’actuació per 
fer front a la presència de meduses i a les seves picades a les platges del litoral espanyol. 
Aquesta guia, publicada a la pàgina del propi centre, ofereix tant les pautes generals aplica-
bles a totes les meduses, com una sèrie de protocols específics per a certes espècies, com 
la Pelagia noctiluca, la Rhizostoma pulmo o la Cotylorhiza tuberculata, entre d’altres.

Entre les recomanacions bàsiques comunes a totes les espècies de medusa es troben treure 
les restes de medusa sense fregar, rentar la zona afectada amb abundant aigua de mar (mai 
aigua dolça), aplicar aigua amb bicarbonat, aplicar gel sec a intervals i, si persisteix el dolor, 
consultar amb un metge.

“El tractament enfront de la picada de meduses busca atenuar els efectes del verí, prevenir 
enverinament posterior de trossos residuals de meduses a la pell, i minimitzar les compli-
cacions derivades de l’ús de productes no provats”, explica l’investigador del CSIC Josep 
Maria Gili, expert en meduses i un dels autors dels protocols.

La guia fa èmfasi en evitar algunes pràctiques que, lluny d’ajudar, poden empitjorar la condi-
ció de la persona afectada per la picada. En concret, recorda que no cal aplicar aigua dolça, 
ni amoníac, ni alcohol, no cal fregar la zona afectada, ni aplicar embenats a pressió i, excepte 
en casos molt específics, tampoc cal aplicar vinagre.

“Aquest estiu, com ha vingut succeint en els últims anys, tornarà a ser habitual, i possible-
ment s’incrementi, la presència de meduses a les platges. En general, s’ha detectat un aug-
ment del nombre i la freqüència de meduses i també han començat a aparèixer cada vegada 
amb més assiduïtat espècies poc habituals, com la cubomedusa Carybdea marsupialis”, 
afegeix l’investigador l’Institut de Ciències del Mar.

La proliferació de meduses, en augment en els últims cinquanta anys, té impacte en la salut 
de les persones, el medi ambient marí, la pesca i el turisme. En els últims anys a Catalunya, 
les picades de meduses s’han incrementat fins a representar entre el 40% i el 80% de les 
incidències totals a les platges. El nombre afectats per picada de medusa en els mesos d’es-
tiu oscil·la entre els 15.000 i els 20.000 en els mesos d’estiu, segons les dades dels serveis 
de socorrisme de les platges. Un nombre que podria ser superior si es comptabilitzessin les 
persones que acudeixen directament a centres hospitalaris.

La pàgina del Projecte MEDUSA inclou també materials per aprendre a identificar les me-
duses més comunes de la Mediterrània, com la medusa luminescent (Pelagia noctiluca), 
la medusa ou fregit (Cotylorhiza tuberculata), la velella o “barquetes de Sant Pere” (Velella 
velella), i altres espècies invasores que comencen a aparèixer a les costes, com la caravel·la 
portuguesa (Physalia physalis).

Algunes de les espècies 
incloses en els protocols 
de prevenció, actuació i 
identificació del Projecte 
MEDUSA / ICM-CSIC

http://icmdivulga.icm.csic.es/identifica-las-medusas-del-mediterraneo/
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L’ICM-CSIC i el National Space Science 
Center de la Xina signen un acord per 
impulsar la teledetecció oceànica  

17/07/2019 | NOTÍCIA WEB

- L’11 de juliol s’han reunit a l’Institut de Ciències del Mar representants de la Chi-
nese Academy of Sciences (CAS) i el CSIC, per a signar un acord de col·laboració 
entre les institucions científiques de la Xina i Espanya que impulsi les sinergies 
en la teledetecció oceànica. 

- La delegació xinesa ha estat liderada pel professor Chunli BAI, president de la 
Chinese Academy of Sciences, l’organisme principal de recerca a la Xina (equi-
valent al CSIC espanyol).

L’objectiu de la trobada ha estat la signatura de l’acord de col·laboració entre el National 
Space Science Centre (NSSC-CAS) i el CSIC, que pretén definir i promoure la cooperació 
entre les dues entitats en la línia de recerca comuna dedicada a la teledetecció per satèl·lit 
i les seves aplicacions. Aquest acord és el fruit de la col·laboració establerta entre el Bar-
celona Expert Center (BEC), grup especialitzat en teledetecció de l’ICM-CSIC, i el NSSC 
des de fa diversos anys.

Gràcies a aquest acord, no només s’impulsarà la col·laboració establerta sinó que també 
s’obre l’oportunitat perquè altres grups del CSIC especialitzats en teledetecció estableixin 
aliances amb el NSSC-CAS.

Arran de la visita, el CAS ha ofert al CSIC sumar-se a l’Aliança d’Organitzacions Científi-
ques Nacionals (Alliance of National Science Organizations, ANSO), actualment presidida 
pel professor BAI. ANSO és una iniciativa del CAS per a coordinar els esforços de recerca 
entre diferents institucions científiques de tot el món per a abordar els reptes actuals de la 
societat. El professor Yin LI, director general de l’Agència de Cooperació Internacional, va 
donar suport a la idea de co-organitzar junt amb el CSIC una conferència ANSO en recer-
ca oceanogràfica. Finalment, el CAS té quatre centres de recerca marina amb els quals 
investigadores i investigadors de l’ICM poden establir noves sinergies.

NSSC-CAS i CSIC signen 
l’acord de col·laboració / 
ICM-CSIC
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La brossa pot ser fins gairebé el 40% de 
la captura pesquera en àrees properes a 
ciutats  

18/07/2019 | NOTA DE PREMSA

- Un treball dirigit per l’Institut de Ciències del Mar del CSIC revela la densitat i 
tipus d’escombraries en aigües a poca profunditat de la mar Mediterrània, com-
parant dues zones, una urbana i una altra rural. 

- En els resultats de l’estudi, que es publica a la revista Waste Management, des 
d’un 5% fins a gairebé un 40% de la captura total a la xarxa és escombraries.

El pesquer és un dels principals sectors econòmics afectats per les escombraries al mar. 
No és només la quantitat d’escombraries que queda atrapada en les xarxes, sinó que pot 
danyar vaixells i aparells. Un estudi de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, ha avaluat 
la quantitat i el tipus d’escombraries que hi ha a les aigües de poca profunditat de dues 
àrees de pesca, el Delta de l’Ebre (Tarragona) i Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Les dues 
àrees formen part de la xarxa Natura 2000.

L’estudi, codirigit per Eve Galimany, científica de l’ICM-CSIC, i Elena Marco-Herrero, cien-
tífica de l’ICM-CSIC llavors i ara en l’IEO de les Balears, s’ha realitzat amb la col·laboració 
de pescadors artesanals de les dues localitats.

Els resultats revelen que a l’àrea de Vilanova i la Geltrú, propera a àrees molt poblades i a 
rutes de navegació molt transitades, les escombraries poden arribar a ser de fins el 38% 
de la captura a la xarxa. La densitat d’escombraries en aquestes aigües va des de 198 
fins a 393 quilograms per quilòmetre quadrat. El tipus d’escombraries trobada és variada: 
des d’escòria (residu de carbó cremat dels vaixells de vapor), fins tèxtils, plàstics i fusta 
processada (restes de mobles i similars).

Per la seva banda, l’àrea rural, la del Delta de l’Ebre, presenta molta menys escombraries 
(entre 34 i 56 quilograms per quilòmetre quadrat), fet que suposa “només” un 5% en el 
total de les captures de les xarxes.

Les investigadores destaquen que és difícil dir com es tradueixen aquests percentatges 
en quilograms en cada tipus de pesqueria, perquè depèn de l’art, de la profunditat, l’estat 
de la mar i l’època de l’any, entre altres factors. No obstant això, afegeixen, “en els nostres 
mostrejos en les dues àrees, comparant superfícies de mida similar, a la zona del nord arri-
bem a extreure un total 33 quilograms de captura comercial i 61 d’escombraries, mentre 
que a la zona del sud, vam extreure 74 quilograms de fracció comercial i 5 d’escombraries. 
La pesqueria estudiada és principalment de marisc a poca profunditat.”

Els resultats fan palesa l’alta densitat de deixalles marins acumulats en àrees urbanes po-
blades i el seu possible efecte negatiu en la pesca, explica Eve Galimany. Per exemple, diu, 
“els plàstics i les teles es poden enganxar i causar danys en els engranatges dels vaixells, 
mentre que la fusta pot trencar les xarxes o danyar les embarcacions per l’impacte”.

Una de les caixes de 
captura amb escombreries, 
obtingudes durant l’estudi / 
Eve Galimany (ICM-CSIC)
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“Proposem establir mecanismes perquè les pesqueries ajudin a eliminar les escombraries 
reduint els costos de pesca i els perills potencials per als ecosistemes marins”, afegeixen 
Eve Galimany i Elena Marco-Herrero.

“Les escombraries en el mar poden causar un gran impacte en els ecosistemes, ja que la 
seva degradació natural precisa de molt de temps. D’aquí la importància d’una millora en 
la gestió de residus, que inclogui un programa de recompensa als pescadors per tornar 
a terra les escombraries marines, com antigament se’ns recompensava per retornar els 
envasos de vidre”, diu Elena Marco-Herrero.

Miquel Illa Sagarra, pescador de la confraria de Vilanova i la Geltrú, i participant en l’estudi, 
explica que han vist un gran increment de les escombraries en els últims anys. “La gent no 
és conscient de tot el que es llença al mar, tarda una infinitat d’anys en dissoldre’s i no hi 
ha cap pla de neteja del medi”.

Per la seva banda, Casimiro Cabré Forné, pescador de la confraria Verge del Carme de 
Sant Carles de la Ràpita, i participant de l’estudi, comenta que “tot i que en la pesqueria 
que fem no ho hem notat tant, si veiem que en platges i costes, sobretot quan hi ha tem-
poral, cada vegada arriben més plàstics, ampolles, escombraries...”.

“Els pescadors som els primers interessats en tenir el mar net”, afegeix Cabré. “Jo diria 
que la majoria de nosaltres aquí a St Carles de la Ràpita, si no tots, apartem en un racó del 
vaixell tot el plàstic i escombraries que surt a cada jornada de pesca, i en arribar a terra ho 
portem als contenidors”.

Tot i que ja se sabia que àrees properes a zones molt poblades acumulen més escom-
braries, aquest és el primer treball que quantifica la brossa marina dins d’una pesqueria.
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Monitoratge de gavines mitjançant GPS 
per mesurar el risc de transmissió de 
patògens  

23/07/2019 | NOTA DE PREMSA

- Una investigació de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i de l’Estació Biolò-
gica de Doñana (EBD-CSIC) ha monitoritzat una sèrie de gavines per conèixer els 
seus moviments i crear un mapa de risc de transmissió de patògens.

- L’estudi, publicat a Scientific Reports, avalua la possible propagació dels patò-
gens a través dels animals en entorns habitats per l’ésser humà

Algunes espècies de gavines que han colonitzat les zones urbanes poden arribar a afectar 
la salut pública en ser portadores de patògens (bacteris i virus). La manera en què aques-
tes espècies els disseminen es desconeixia fins ara. Els científics de l’Institut de Ciències 
del Mar de Barcelona i de l’Estació Biològica de Doñana, tots dos centres del CSIC, han 
estudiat els moviments espacials en diferents individus de gavians (Larus michahellis) al 
sud de la Península Ibèrica. Els exemplars seguits eren portadors de, almenys, una de les 
tres principals bacteris zoonòtics monitoritzades dins dels plans de vigilància epidemiolò-
gica a Europa (Salmonella, Campylobacter i Chlamydia).

La incidència d’aquests bacteris és creixent. Les infeccions per Salmonella i Campylo-
bacter van suposar entre 94.530 i 246.307 casos a Europa en l’any 2016. El treball acon-
segueix obtenir noves dades a escala regional combinant metodologies de diagnòstic 
epidemiològic convencionals amb el seguiment en temps real amb GPS.

El líder de la investigació, Joan Navarro, investigador de l’ICM-CSIC, explica que el gavià 
argentat és un bon vector, atès que “actua com a portadora de diferents patògens que po-
den ser font de malalties per a l’ésser humà” i que “ha après a explotar recursos associats 
a l’activitat humana”. No obstant això, la metodologia es podria aplicar a “altres espècies 
portadores” que coexisteixen amb l’ésser humà, com les “coloms o petits mamífers”.

Mapes per avaluar el risc en les zones urbanes

Els resultats van revelar que el major risc de propagació bacteriana es produeix prop de les 
zones de reproducció de les gavines estudiades. No obstant això, es van detectar alguns 
individus infectats que van viatjar d’Espanya a Portugal, el que, segons afirmen els autors, 
“incideix en la rellevància de les regulacions sanitàries a nivell internacional i la necessitat de 
cooperació en el control de malalties que poden ser transmeses per espècies salvatges, 
especialment en casos de zoonosis més virulentes, com el virus del Nil o la gripe aviària”.

Els científics van observar que les àrees de risc de propagació es superposen amb hà-
bitats relacionats amb l’activitat humana, com estanys d’aigua, ports pesquers o platges 
turístiques, situació que augmentaria el risc de transmissió directa i indirecta de malalties 
cap i des dels éssers humans.

Grup de gavines / 
Manuela G. Forero
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Tot i haver-se centrat en tres bacteris específics, la metodologia es podria emprar per a 
qualsevol altre patogen en els quals els animals són portadors. L’estudi obre les possibi-
litats d’investigació en combinar tècniques d’anàlisi clàssica en epidemiologia costat de 
seguiment en temps real dels moviments d’una espècie portadora de patògens per definir 
àrees de risc d’infecció.

El proper pas és desenvolupar mapes de risc de dispersió de patògens en zones urba-
nes a una escala molt fina. Aquesta informació espacial es podria utilitzar en els plans de 
prevenció epidemiològica, en poder identificar punts sensibles dins de zones urbanes i 
recomanar mesures de gestió en aquestes àrees.

L’enfocament es podria ampliar per construir una xarxa internacional que, mitjançant la 
utilització de gavines i altres vectors potencials de patogen, aconseguís una vigilància 
zoonòtica a gran escala per implementar mesures de prevenció en hàbitats sensibles per 
a l’ésser humà.
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La major part de l’energia solar en els 
oceans és captada per bacteris i no per 
algues
08/08/2019 | NOTA DE PREMSA

- Demostren que la llum, la principal font d’energia que sustenta els ecosistemes 
marins, és capturada en alguns mars principalment per un grup de bacteris (he-
teròtrofs) i no per les algues. 

- Co-liderada per un equip de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, la inves-
tigació trenca amb el paradigma clàssic que gairebé tota la llum del sol en els 
ecosistemes marins és capturada per microalgues del fitoplàncton. 

- Han comparat mostres de la Mediterrània Oriental, un dels mars més pobres en 
nutrients del món, de la Mediterrània Occidental i de l’Atlàntic.

Els bacteris marins que capturen llum i la transformen en energia bioquímica no són una 
raresa, com es pensava fins fa poc. Un treball que es publica aquesta setmana a la revista 
Science Advances, amb participació de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), mostra 
que la llum del sol, la principal font d’energia que sustenta els ecosistemes marins, és 
capturada principalment per bacteris, i no per les algues i els cianobacteris (també ano-
menades algues verd-blavoses), com es pensava fins ara.

El treball està liderat per Laura Gómez Consarnau, que era investigadora Marie Curie a 
l’ICM-CSIC quan va realitzar el treball i actualment treballa al Centre d’Investigació Cien-
tífica i d’Educació Superior de Ensenada (Mèxico) ia la Universitat de Southern Califòrnia 
(EUA).

Els bacteris heteròtrofs s’alimenten normalment degradant matèria orgànica. Però en el 
mar i altres sistemes aquàtics, alguns d’ells poden realitzar un tipus de ‘fotosíntesi’ gràcies 
a dos pigments, la proteorodopsina i la bacterioclorofila. Aquests pigments transformen la 
llum en energia bioquímica, igual que fa la clorofil·la en algues i plantes.

Fins ara no s’havia pogut quantificar quina era la contribució de cada un d’aquests tres 
pigments (clorofil·la, bacterioclorofila i proterodopsina) en la captació d’energia solar en 
els oceans. És el que ha fet aquest equip d’investigació, que es va embarcar en el vaixell 
Sarmiento de Gamboa per estudiar el Mediterrani Oriental, un dels mars més pobres en 
nutrients del món, i comparar-lo amb la Mediterrània Occidental i l’Atlàntic.

Gràcies a un mètode propi, han quantificat el retinal (molècula que capta la llum i que és la 
part activa de la proteorodopsina) en mostres dels tres mars. A més de quantificar tots els 
pigments, els científics han calculat la seva distribució geogràfica i la quantitat d’energia 
capturada per cadascun dels pigments.

Els resultats revelen que, si bé la bacterioclorofila contribueix poc a l’entrada d’energia al 
mar, la proteorodopsina captura aproximadament la mateixa quantitat que la clorofil·la i, de 
vegades, bastant més. Encara que en el mar hi ha menys proteorodopsina que clorofil·la, 

Bacteris aïllats del Medi-
terrani, molts d’ells amb 
proteorodopsina / Laura 
Gómez Consarnau
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una sola molècula de retinal és suficient, mentre que es necessiten moltes molècules de 
clorofil·la per crear un sistema de captació d’energia fotosintètic eficaç. “Per tenir un foto-
sistema funcional es necessiten al voltant de 300 molècules de clorofil·la mentre que amb 
les proteorodopsinas n’hi ha prou amb una sola molècula de retinal”, afegeix Laura Gómez 
Consarnau. Per aquest motiu poden capturar molta més energia, fins al doble.

Trenca amb el paradigma tradicional

El resultat marca un punt d’inflexió perquè trenca amb el paradigma tradicional que gairebé 
tota la llum del sol en els ecosistemes marins és capturada per cianobacteris, microalgues 
i algues gràcies a la clorofil·la. També revela que la llum solar és una font d’energia essen-
cial per a la supervivència de comunitats bacterianes en aigües molt pobres en nutrients.

La principal autora del treball, Laura Gómez-Consarnau, afirma: “ja havíem vist que la 
proteorodopsina permetia als bacteris heterotrófics sobreviure sense matèria orgànica i 
prendre energia de la llum, però ara hem demostrat que aquest procés és generalitzat i 
molt important al mar”.

Josep M Gasol, professor d’investigació del CSIC a l’Institut de Ciències del Mar i coautor, 
explica: “No deixa de sorprendre’ns la quantitat de coses que encara desconeixem del 
mar. Probablement haurem de canviar els llibres de text que posen una fletxa que va del 
sol al fitoplàncton i afegir una segona, que apunti cap els bacteris”.

Bacteris amb un metabolisme “híbrid”

El resultat aporta nova llum sobre els organismes que estan a la base de la cadena tròfica 
marina i que serveixen d’aliment a nombrosos organismes marins. Els bacteris que dis-
posen de proteorodopsina tenen un metabolisme híbrid, de manera que poden degradar 
matèria orgànica, com fan la majoria de bacteris, però també poden capturar energia del 
sol. A efectes comparatius, Josep M. Gasol les compara als cotxes híbrids que fan servir 
tant gasolina com electricitat per moure.

En ambients molt pobres en matèria orgànica, la captació d’energia del sol els permet so-
breviure, créixer i generar biomassa. El treball suggereix que en mars pobres en nutrients, 
com el Mediterrani Oriental, l’entrada d’energia per aquesta via és superior a l’entrada a 
través de  la fotosíntesi normal.

En l’estudi, a més d’investigadors del CSIC, també participen equips de la Universitat de 
Les Palmes de Gran Canària, del Regne Unit, dels EUA i d’Austràlia.
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Un estudi de l’ICM-CSIC defineix 
i classifica els refugis davant 
l’acidificació oceànica
13/08/2019 | NOTA DE PREMSA

- Un estudi liderat per l’Institut de Ciències del Mar del CSIC a Barcelona proposa 
un marc conceptual per acordar una definició única sobre el terme. 

- Els refugis davant l’acidificació oceànica són espais on el pH de l’aigua marina 
és menys àcid respecte al seu voltant, bé sigui per barreres espacials o per esti-
mulació de l’adaptació de les espècies.

L’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) lidera un estudi, publicat a Global Change Biolo-
gy, que proposa per primera vegada un marc conceptual i una classificació per als refugis 
davant l’acidificació oceànica. Coneguts com OAR, segons les seves sigles en anglès, són 
espais singulars que mantenen la seva biodiversitat i mitiguen l’impacte de l’acidificació.

Els OAR poden ser de tipus espacial, on una barrera física minimitza l’exposició a aigües 
àcides, o adaptatiu, on s’estimula l’adaptació genètica a l’acidificació. En el primer cas, 
les espècies estan protegides davant les condicions extremes de l’acidificació, com en 
muntanyes submarines o punts d’elevada producció primària. En el segon, els organismes 
estan exposats a aigües àcides de forma intermitent, com passa, per exemple, en àrees 
amb freqüents surgències d’aigües àcides profundes, on es poden donar mecanismes 
d’adaptació a les espècies.

La coordinadora principal del projecte, Lydia Kapsenberg, investigadora Marie Curie a 
l’ICM-CSIC, indica que l’estudi “revisa la literatura actual i proposa possibles refugis climà-
tics davant l’acidificació oceànica”. Aquest treball és important perquè, en les seves pa-
raules, “científics, legisladors i la administració sàpiguen on i com invertir els esforços de 
conservació”. Actualment, la gestió dels refugis davant l’acidificació no compta amb una 
gestió a nivell global.

Conseqüència del canvi climàtic i de l’absorció de CO2 a l’atmosfera

L’oceà absorbeix gran part de les emissions de CO2 de l’atmosfera. Això altera l’equilibri 
de pH de l’aigua marina, disminuint-ho i, per tant, fent que l’aigua sigui més àcida. L’aci-
dificació oceànica és una problemàtica que amenaça els organismes dels ecosistemes 
marins de tot el món i afecta especialment els organismes calcaris com els bivalves, corals 
i eriçons de mar. A la zona nord-oest de l’Oceà Pacífic els vivers d’ostres han patit grans 
pèrdues a causa dels baixos nivells de pH.

Aquesta investigació també analitza la possibilitat de modificar el pH de l’aigua per generar 
refugis operatius a petita escala, amb l’objectiu de gestionar els recursos marins per afa-
vorir, per exemple, el creixement de marisc en piscicultura.

Kapsenberg explica que, si bé la prioritat davant el canvi climàtic és reduir les emissions 
globals de CO2, “la gestió de refugis climàtics marins a escala local pot ser clau per man-
tenir els recursos i la biodiversitat dels ecosistemes marins”.

Ecosistema marí ric en bio-
diversitat / Cristina Linares
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Els esquelets de les esponges són 
importants embornals de silici a l’oceà 
global 
27/08/2019 | NOTA DE PREMSA

- Les esponges marines extreuen de l’oceà uns 48 milions de tones de silici cada 
any. Els nivells de silici dissolt modulen la capacitat de l’oceà de segrestar CO2 
atmosfèric i pal·liar l’escalfament global.

- Un estudi amb investigadors del CEAB i del ICM del CSIC revela que les es-
ponges marines, el grup d’animals més antic del planeta, contribueix de manera 
important a un dels cicles biogeoquímics fonamentals de l’oceà: el cicle del silici. 

Fins ara es creia que els principals embornals de silícia tenien lloc mitjançant l’enterrament 
de les diatomees, però segons els nous resultats, publicats a la revista Nature Geoscien-
ces, els esquelets de les esponges marines també són importants embornals de silici a 
l’oceà global.

“El silici és un dels elements químics més abundants de l’univers i, després de l’oxigen, el 
segon del nostre planeta. A l’oceà, forma part de sediments i roques, i, més important, es 
troba dissolt a l’aigua de mar”, explica Manuel Maldonado, investigador coautor de l’estudi 
al Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB).

“Aquest silici dissolt juga un paper clau en el funcionament ecològic de l’oceà. Entre d’al-
tres funcions, és necessari per al creixement de les diatomees, un tipus de microalgues 
caracteritzades per una cobertura silícica. Les diatomees són l’aliment essencial de molts 
altres organismes marins”, afegeix.

El silici dissolt promou l’abundància de diatomees, que al seu torn incrementa la producció 
primària de l’oceà a través de la fotosíntesis d’aquestes microalgues, afavorint el desen-
volupament de la cadena alimentària marina i l’abundància de vida animal. La fotosíntesis 
que realitzen les diatomees també comporta el consum de grans quantitats de CO2.

“Per tant, els nivells de silici dissolt modulen la capacitat de l’oceà per a segrestar CO2 at-
mosfèric i pal·liar l’escalfament global, tot plegat a través de la mediació de les diatomees”, 
indica Maldonado.

El silici circula per l’oceà global en estat d’equilibri: la quantitat de silici dissolt que entra 
cada any a l’oceà és equivalent a la que surt, de manera que la quantitat de silici disponible 
per al creixement dels organismes és sempre la mateixa. Si aquest equilibri es trenqués, es 
desencadenaria una alteració general dels processos de producció primària i d’intercanvi 
de CO2 amb l’atmosfera.

Descobriments recents han revelat noves entrades de silici a l’oceà, tant a través d’aigües 
subterrànies com a través de la fusió de glaciars i casquets polars. Això ha causat que el 
còmput de les entrades superés al de les sortides, suggerint que l’equilibri intern ja podria 

Una agregació de l’esponja 
Vazella pourtalesi a la 
plataforma continental 
profunda de Nova Escòcia 
(Canadà) / Instituto Ocea-
nográfico de Bedford
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estar trencat.

“En aquest estudi, s’ha calculat que les esponges marines extreuen de l’oceà uns 48 
milions de tones de silici cada any, un procés que succeeix quan, després de la mort de 
les esponges, les seves peces esquelètiques, que són microscòpiques, comencen a ser 
enterrades als sediments. Aquest descobriment incrementa en un 28% el valor prèviament 
conegut per a l’embornal de silici biològic de l’oceà”, explica Maldonado.

Molts dels sediments van ser recol·lectats, preservats i seleccionats per a l’estudi per la 
doctora Gemma Ercilla, de l’Institut de Ciències Marines (ICM-CISC), altres es van obtenir 
de repositori internacionals, i fins i tot un va ser obtingut utilitzant un robot submarí operat 
per control remot

La doctora Aude Leynaert, l’equip de la qual compta amb una llarga tradició en l’estudi 
dels fluxos de silici a través de les diatomees, a la Universitat de Brest (França), ha ajudat 
a establir comparacions rellevants entre els esquelets de diatomees i esponges.

El silici obscur

L’estudi estableix també un nou marc conceptual: el “silici obscur”. Es defineix així als 
esquelets silícics produïts en desconnexió de la fotosíntesi, sense implicar consum de 
CO2, en ambients oceànics mancats de llum solar, on les diatomees no poden existir. 
“Conseqüentment, la quantificació del silici obscur, realitzada per primera vegada a través 
d’aquest estudi, no només ha ajudat a clarificar que les entrades i sortides del cicle marí 
del silici estan en equilibri actualment, sinó que també introdueix la idea per a futures inves-
tigacions de que les connexions funcionals entre els cicles del carboni i del silici de l’oceà 
són més complexes del que es pensava”, conclou Maldonado.

El projecte ha comptat amb la participació de Gemma Ercilla, investigadora de l’Institut de 
Ciències del Mar (ICM-CSIC), qui ha estat implicada en la recol·lecció, selecció i preserva-
ció de sediments per a l’estudi; i d’Aude Leynaert, de la Universitat de Brest (França), entre 
altres. L’estudi global ha estat finançat per dos projectes consecutius del Govern Espanyol 
i un projecte europeu H2020 (SponGES).



Oficina de Divulgació i Comunicació ICM-CSICMemòria de notícies 2019

Tornar 
a l’índex

Departament:
Geociències Marines

Personal implicat:
Eulàlia Gràcia

Article de referència:
Eulàlia Gràcia, Ingo Greveme-
yer, Rafael Bartolomé, Hector 
Perea, Sara Martínez-Loriente, 
Laura Gómez de la Peña, Antonio 
Villaseñor, Yann Klinger, Claudio 
Lo Iacono, Susana Diez, Alcinoe 
Calahorrano, Miquel Camafort, 
Sergio Costa, Elia d’Acremont, 
Alain Rabaute & César R. Ranero. 
Earthquake crisis unveils the 
growth of an incipientconti-
nental fault system. Nature 
Communications. DOI: https://
doi.org/10.1038/s41467-019-
11064-5
 

Una crisi sísmica revela el creixement 
de falles al mar d’Alborán  

02/09/2019 | NOTA DE PREMSA

- Un equip internacional liderat per l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) 
demostra el creixement d’una falla recent al mar d’Alborán, anomenada falla 
d’Al-Idrissi, font del terratrèmol de magnitud 6.4 en l’escala Richter que va afectar 
les zones de Melilla i el sud de la península ibèrica al gener de 2016. 

- L’estudi, publicat a Nature Communications, mostra la generació i el creixement 
d’una falla activa.

El mar d’Alborán és una conca jove situada entre les plaques tectòniques d’Euràsia i 
d’Àfrica. El sistema de la falla d’Al-Idrissi, que creua la part central de la mar, es troba al 
límit de les dues plaques. És l’estructura tectònica activa més llarga de la regió, amb uns 
100 quilòmetres de longitud, i llisca gairebé 4 mil·límetres a l’any.

“El nostre treball mostra, per primera vegada, l’estructura detallada d’un sistema de falles 
en la seva etapa inicial. Aquest sistema de falles incipient és una oportunitat única per 
estudiar el creixement i l’evolució d’una jove falla de moviment lateral”, explica la investiga-
dora de l’ICM-CSIC Eulàlia Gràcia Mont, líder del projecte.

Configuració tectònica i sismicitat al mar d’Alborán

El sistema de falla d’Al-Idrissi, enllaça cap al nord amb les falles NSF del marge d’Almeria, 
i cap al sud amb les falles del marge Nord-africà. Al mig del sistema, es troba l’epicentre 
del sisme del 25 de gener de 2016, de magnitud (Mw) 6.4, el més gran registrat al mar des 
que es van instal·lar els primers sismòmetres, fa més de cent anys. Un terratrèmol submarí 
(terratrèmol d’Al-Idrissi) que va sacsejar el nord de la costa marroquina, afectant greument 
la ciutat de Melilla i nombroses localitats del sud de la península ibèrica i del nord d’Àfrica. 
L’esdeveniment demostra que la falla continua creixent.

L’estudi ha emprat una metodologia que combina dades d’alta resolució batimètrica per 
obtenir el relleu tridimensional de la falla Al-Idrissi amb un elevat nivell de detall. La falla 
d’Al-Idrissi és un model únic que mostra la generació i el creixement d’una falla activa. 
En els últims trenta anys, s’han registrat tres esdeveniments sísmics (el 1994, el 2004 i el 
2016). L’acumulació de sismes pot conduir a la generació de falles més llargues amb el 
potencial per generar sismes de major magnitud amb el pas del temps.

“Ara que coneixem amb detall aquesta estructura de falla que està creixent, podem esta-
blir amb més precisió la possible evolució sísmica d’aquest sistema”, afirma la investiga-
dora de l’ICM-CSIC.

Aquesta investigació ha estat coordinada per l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, i 
ha involucrat a l’Institut Andalús de Ciències de la Terra i la Unitat de Tecnologia Marina, 
com a centres del CSIC, el centre IFM-GEOMAR (Alemanya), la divisió de geociències de 
l’Scripps Institution of Oceanography (EUA), el Centre Irlandès de Recerca en Geociències 

Vehículo Submarino 
Autónomo (AUV) IdefX 
(IFREMER, Francia). Uno 
de los aparatos empleados 
para obtener el relieve 
tridimensional de la falla 
/ Zoraida Rosselló (Azora 
films)
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Aplicades (Irish Centre for Research in Applied Geosciences, ICRAG, Ireland), Université 
Sorbonne de París (França), Centre Oceanogràfic Nacional de Southampton (UK) i la Insti-
tució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

Figura: Configuració 
tectònica i sismicitat al 
Mar d’Alborán. L’estrella 
blanca mostra l’epicentre 
del sisme del 25 de gener 
de 2016, de magnitud 
(Mw) 6.4.
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Científics del CSIC detecten increments 
inesperats de carboni orgànic dissolt a 
l’oceà Atlàntic
19/09/2019 | NOTA DE PREMSA

- La reserva oceànica de carboni orgànic intervé en la regulació del clima del 
planeta. 

- Part del CO2 atmosfèric acaba en aquesta reserva de l’oceà durant milers d’an-
ys, que pot actuar com a font o embornal de carboni. 

- La investigació s’ha dut a terme en col·laboració amb la Universitat de Miami i 
l’Institut Espanyol d’Oceanografia de A Coruña.

Científics del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), en col·laboració amb 
la Universitat de Miami i l’Institut Espanyol d’Oceanografia, han estudiat els canvis en la 
reserva de carboni orgànic dissolt (DOC en les seves sigles en anglès) de les aigües pro-
fundes de l’oceà Atlàntic.

Els resultats mostren una producció de carboni orgànic en certes zones. Concretament a 
l’Atlàntic sud, que té increments de 27 milions de tones de carboni orgànic a l’any, segons 
el treball, mentre que l’Atlàntic nord actua com un embornal, eliminant uns 298 milions 
de tones de carboni. Aquest balanç converteix l’Atlàntic profund en un embornal net de 
carboni orgànic dissolt.

“És molt rellevant haver descobert que hi ha zones de l’oceà profund on també es produeix 
carboni orgànic dissolt. Tot aquest carboni que s’afegeix a les profunditats oceàniques és 
carboni que no passa a l’atmosfera en forma de CO2 a curt termini i que, en principi, no 
contribueix a l’efecte hivernacle i això és positiu”, explica Cristina Romera-Castell, líder de 
la investigació, que va iniciar el treball a la Universitat de Miami (EUA) i l’ha seguit a l’Institut 
de Ciències del Mar (ICM-CSIC). El treball ha comptat amb la participació de científics de 
l’Institut d’Investigacions Marines (IIM-CSIC), a Vigo, i de l’Institut Espanyol d’Oceanografia 
a la Corunya.

Els detalls de la investigació, finançada per la National Science Foundation, el MINECO 
amb el programa Juan de la Cierva, i pel projecte FLUXES, s’han publicat a la revista Glo-
bal Biogeochemical Cycles.

Conseqüències per al cicle de carboni i el clima

Part del CO2 atmosfèric és absorbit pels oceans i acaba en forma de carboni orgànic dis-
solt recalcitrant, “segrestat” en el material orgànic durant milers d’anys. Aquesta reserva 
oceànica de carboni intervé en la regulació del clima del planeta, ja que pot actuar com a 
font o embornal de carboni. Per exemple, si tot el DOC actualment dissolt en els oceans 
s’oxidés a CO2, es duplicaria la quantitat de CO2 a l’atmosfera.

Per esbrinar els canvis en la reserva de carboni orgànic al llarg dels anys, els científics han 
mesurat els paràmetres fisicoquímics de les grans masses d’aigua que formen l’oceà.

Instrumental per a la presa 
de mostres, que permet 
registrar a quina profunditat 
es pren cada mostra / CSIC
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Aquestes masses d’aigua es formen a la superfície de l’oceà i s’enfonsen a diferents 
profunditats, en funció de la seva densitat. Des que es formen, es traslladen milers de 
quilòmetres per tot l’oceà i circulen, barrejant-molt lentament entre elles, durant dècades. 
Cadascuna d’elles té una temperatura i salinitat característiques, el que permet la seva 
identificació. Això és el que ha permès esbrinar l’augment o disminució del carboni orgànic 
dissolt en cada massa, al llarg dels anys. En el treball s’han analitzat dades de les 5 mas-
ses d’aigua principals de l’Atlàntic profund, 3 d’origen antàrtic i 2 d’origen nord-atlàntic.

Les dades provenien d’una extensa base de campanyes oceanogràfiques realitzades en-
tre 2010 i 2013, amb paràmetres com temperatura, salinitat, carboni orgànic dissolt, sals 
nutrients i edat. A través d’un complex anàlisi d’aquests paràmetres, s’han determinat les 
diferents masses d’aigua existents a la zona d’estudi i la proporció de cadascuna d’elles 
en cada mostra.

Fins ara se sabia que el carboni orgànic dissolt present en cadascuna d’aquestes masses 
disminueix paulatinament en ser consumit pels microorganismes marins. Els augments 
d’aquest carboni en algunes masses d’aigua de l’Atlàntic profund suposen un nou factor 
a tenir en compte en els models biogeoquímics. “És probable que aquest carboni vingui de 
material que sedimenta des de la superfície i es va solubilitzant”, afirmen els investigadors.

Xosé Antón Álvarez Salgado, professor del CSIC a l’Institut d’Investigacions Marines (IIM), 
explica: “Que es produeixin adicions o eliminacions de DOC a l’oceà profund depèn de la 
profunditat a la qual es troba la massa d’aigua i del temps que fa que aquesta es va formar 
en superfície”. Les masses d’aigua analitzades es van formar entre 30 i 70 anys enrere.

Els investigadors conclouen que “els futurs canvis que afecten la composició de les mas-
ses d’aigua i a la circulació oceànica, com els que podrien haver-se del canvi climàtic, 
també afectaran la distribució actual de carboni i a la reserva de DOC oceànic”.

L’equip estima que del total de DOC produït a la superfície de l’Atlàntic, el 40% és con-
sumit en les profunditats d’aquesta conca oceànica. “A l’Atlàntic Nord, el 66% del DOC 
consumit té lloc en l’aigua profunda nord-atlàntica. Mentre que, a l’Atlàntic Sud, la principal 
font de DOC és l’aigua intermèdia antàrtica amb una producció del 45%”, explica Marta 
Álvarez, investigadora de l’Institut Espanyol d’Oceanografia de La Corunya.
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El buc oceanogràfic García del Cid del 
CSIC compleix 40 anys  

20/09/2019 | NOTA DE PREMSA

- Va salpar per primer cop l’any 1979. El buc Oceanogràfic García del Cid del CSIC 
compleix 40 anys en actiu. Per celebrar-ho, s’ha organitzat un acte a bord del 
vaixell, avui, al Moll d’Espanya, al port de Barcelona, on està atracat.

El (B/O) García del Cid és un vaixell d’investigació oceanogràfica multipropòsit amb capa-
citat regional. Botat en 1979, va ser dissenyat per a la investigació de recursos pesquers. 
Així doncs, tenia algunes peculiaritats com un laboratori en coberta. Al llarg dels anys ha 
estat reformat i adaptat, per incorporar noves tecnologies i instrumentació per a la inves-
tigació marina en diversos camps, com l’oceanografia física, les pesqueries, la biologia 
marina, la geologia i la geofísica marina.

El vaixell està integrat dins de la Infraestructura Científic Tècnica Singular (ICTS-FLOTA), 
finançada pel Ministeri de Ciència Innovació i Universitats i composta per 10 vaixells ocea-
nogràfics de diferents característiques i grandària.

Classificat dins de la flota oceanogràfica com a “vaixell regional”, té una eslora de 37,20 
metres i una autonomia de 5700 milles o 12 dies. Actualment, la tripulació del B / O García 
del Cid està composta per catorze persones, i té capacitat per allotjar fins a 12 científics i 
tècnics durant el desenvolupament de les campanyes d’investigació.

El García del Cid, que pertany al CSIC, té la seva base a Barcelona i el seu manteniment 
anual habitualment es realitza a Vigo. La Unitat de Tecnologia Marina (UTM) del CSIC és 
la responsable de la gestió integral del vaixell, així com del manteniment de l’equipament 
científic i aporta el personal tècnic per a la realització de les campanyes oceanogràfiques.

Aquest any el vaixell ha realitzat campanyes de recerca en l’àmbit de l’oceanografia per 
a projectes del Pla Estatal d’R+D+I, ha col·laborat amb la Universitat en la realització de 
pràctiques d’estudiants de Grau i amb el sector públic-privat en la realització d’estudis 
ambientals i la verificació d’equips.

Entre les últimes campanyes que s’han realitzat amb el García del Cid, es poden destacar 
les dels projectes del ICM-CSIC BIOGAPS, per estudiar els factors químics, ecofisiològics 
i ambientals que governen la producció i reciclatge de volàtils traça en l’aigua de mar, i la 
seva influència en el medi ambient, a la Mediterrània; el projecte RESNEP, que estudia les 
reserves marines d’interès pesquer com a eina de gestió per recuperar pesqueries; i el 
projecte de la UB UNIBARNA, una campanya de formació per introduir els estudiants en 
les metodologies utilitzades en les campanyes oceanogràfiques i familiaritzar-los amb els 
vaixells oceanogràfics.

Vaixell oceanogràfic García 
del Cid / UTM-CSIC
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Investigadors del CSIC participen en la 
major expedició científica a l’Àrtic
23/09/2019 | NOTA DE PREMSA

- La missió MOSAIC, a bord del trencaglaç Polarstern, quedarà encallada a la 
banquisa de gel durant un any per mesurar els canvis ambientals deguts al canvi 
climàtic. 

- Investigadors del CSIC estudiaran la interacció de la vida marina en la formació 
de núvols i l’ús de tecnologia satèl·lit per mesurar l’estat i el gruix del gel. 

- L’expedició està formada per un consorci internacional liderat per l’Institut Al-
fred Wegener alemany, amb el CSIC com a soci espanyol amb finançament de 
l’Agència Estatal d’Investigació.

Tres equips d’investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) parti-
cipen en la major expedició científica a l’Àrtic de la història. Es tracta del projecte MOSAIC, 
que, a bord del trencaglaç de recerca alemany Polarstern, va partir de Tromso (Noruega) el 
divendres per passar un any atrapat en el gel a la deriva a través de l’Oceà Àrtic. L’objectiu 
de la missió és estudiar l’Àrtic com a epicentre de l’escalfament global per obtenir dades 
que permetin comprendre millor el canvi climàtic global. El projecte reuneix 600 investi-
gadors de 19 països que treballaran de forma rotativa, i inclou tres equips d’investigació 
espanyols, tots del CSIC, procedents de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona i 
de l’Institut de Ciències de l’Espai/Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, i finançats per 
l’Agència Estatal d’Investigació.

El pla de l’expedició MOSAIC preveu que el trencaglaç Polarstern, de l’Institut Alfred We-
gener (Alemanya), navegui en direcció nord-est cap al mar de Laptev, a la Sibèria central, 
i s’endinsi en la banquisa de gel, en un emplaçament seleccionat a partir de dades de 
satèl·lit i radar, per quedar allà deliberadament atrapat en el gel. Un cop fixat, el trencaglaç 
viatjarà amb el gel al llarg d’una ruta coneguda com deriva transpolar cap al pol nord, el 
creuarà i després es dirigirà cap al sud per desembocar a l’estret de Fram, entre Groenlàn-
dia i l’arxipèlag de les Svalbard (Noruega), entre 12 i 14 mesos després.

D’aquesta manera, el Polarstern es convertirà en un centre d’investigació itinerant, l’ano-
menat MOSAIC, o Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate 
(Observatori multidisciplinari a la deriva per estudiar el clima àrtic). L’expedició comptarà 
amb un equip de 60 investigadors experts en investigació àrtica més uns 40 tripulants (en 
torns d’uns dos mesos), que operaran el seu instrumental a bord i al gel. Allà, els científics 
estudiaran l’atmosfera, la mar, el gel i com interactuen entre ells, amb l’objectiu de com-
prendre millor com afectarà l’escalfament global a la regió àrtica.

Des de l’Institut de Ciències del Mar, l’investigador del CSIC Manuel dall’Osto viatjarà a 
bord del Polarstern entre juliol i setembre de 2020 per realitzar mesuraments atmosfèri-
ques i estudiar l’impacte de la vida marina a la formació dels núvols. “Els núvols són clau 
per regular la temperatura del planeta. Sense núvols tindríem una Terra molt més càlida. 
Però no entenem prou bé com es formen i es destrueixen, i això ens està limitant molt 

El trencaglaç alemany 
Polarstern, que transporta 
l’expedició MOSAIC / Insti-
tuto Alfred Wegener

https://mosaic-expedition.org/
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en les projeccions de clima i de canvi climàtic“, afegeix. “Amb la nostra campanya volem 
saber què sinergia s’estableix entre la matèria d’origen biològic i els núvols, quin tipus de 
plàncton afavoreix més la formació de núvols i en quines regions de l’oceà aquesta relació 
és més important”, explica dall’Osto.

També des de l’Institut de Ciències del Mar, un altre equip d’investigadors estudiarà la 
massa i el gruix del gel marí mitjançant mesuraments per satèl·lit. Els científics desplegaran 
un nou radiòmetre de microones, muntat sobre un trineu, que permetrà mesurar el gruix 
del gel durant tot l’any. El radiòmetre opera a la freqüència 1.4GHz i ha estat dissenyat i 
construït per l’empresa espanyola Balamis. “L’Àrtic és una de les regions més remotes del 
planeta, i de més difícil accés, de manera que per monitorar de forma contínua l’estat del 
gel és imprescindible recórrer a la informació via satèl·lit”, explica la investigadora Carolina 
Gabarro, directora de l’estudi. “El nostre radiòmetre permetrà millorar els models de trans-
ferència radiativa del gel marí i la neu per aconseguir estimacions més fiables del gruix del 
gel des dels satèl·lits”, afegeix.

“La informació proporcionada per aquests satèl·lits sobre el gel marí són crucials per com-
prendre els canvis que afronta l’Àrtic sota l’amenaça del canvi climàtic i, en particular, per a 
estudiar l’evolució de la massa de gel marí i l’equilibri àrtic”, detalla Gabarro. “Totes aques-
tes mesures permetran millorar els models matemàtics, i per tant la informació geofísica 
que ens ofereixen els satèl·lits SMOS (de l’Agència Espacial Europea) i SMAP (de la NASA) 
que mesuren el gruix del gel marí”, detalla la investigadora.

El tercer equip espanyol que treballa en l’expedició MOSAIC pertany a l’Institut de Cièn-
cies de l’Espai (ICE-CSIC) i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i estudiarà la 
interacció entre el gel marí i els senyals de navegació transmeses des de satèl·lit (com els 
GPS). “Aquests senyals, després de reflectir-se en el gel, poden ser detectats i analitzats 
per extreure informació del gel marí: el seu gruix, rugositat, quantitat de sal, presència 
d’aigua en superfície, etc”, explica la investigadora del CSIC Estel Cardellach, l’ICE/IEEC.

L’estudi de l’ICE/IEEC es realitzarà mitjançant dos experiments: un instal·lat a la banquisa 
de gel i un altre a bord d’un avió d’investigació que sobrevolarà la zona i recollirà grans 
quantitats de dades, que se sumaran a les dades obtingudes per altres grups de investiga-
ció de MOSAIC. “Si els estudis confirmen que aquesta tècnica de mesurament mitjançant 
senyals de navegació proporciona una gran precisió, es podria aplicar des de satèl·lits de 
baix cost per monitorar els pols de forma contínua”, assenyala Cardellach.

L’Àrtic, sentinella del canvi climàtic

Les temperatures pugen en tot el planeta, degut principalment a l’activitat humana que 
emet gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, però a l’Àrtic les temperatures pugen el do-
ble de ràpid que en altres regions, i els seus efectes són més evidents que en cap altre lloc. 
Per exemple, el gel es redueix i es fa més prim a mesura que l’Àrtic s’escalfa.

L’Àrtic és una de les zones més remotes del planeta, només accessible durant uns pocs 
mesos a l’estiu, quan el gel es fon. Com la expedició MOSAIC viatjarà a la deriva durant 
un any, permetrà obtenir dades al llarg de tot el cicle anual del gel, des del seu creixement 
fins que es fon.
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El veler d’investigació científica Tara torna 
a Barcelona i obre les portes al públic 

03/10/2019 | NOTA DE PREMSA

Al setembre de 2009, el veler Tara va partir en la seva primera missió científica des de 
França, amb l’objectiu d’investigar el microbioma de l’oceà amb mètodes transformadors 
i les últimes tecnologies de seqüenciació massiva. A bord, un equip internacional de cien-
tífics de diferents disciplines com la física, química, biologia, bioinformàtica i oceanografia. 
Fins a l’any 2013, van recollir mostres de tots els oceans del món en dos circumnave-
gacions. Actualment, l’anàlisi de les mostres i les investigacions sobre aquesta missió 
segueixen. Aquestes investigacions s’emmarquen en la missió Tara Oceans, patrocinada 
per la Fundació Tara Océan i altres institucions com el Laboratori Europeu de Biología 
Molecular  (EMBL en les seves sigles en anglès) o el Centre Nacional per a la Recerca  
Científica de França (CNRS).

Avui, Tara torna a Barcelona per celebrar el desè aniversari d’aquesta missió, i es podrà 
visitar gratuïtament el dissabte i diumenge, 5 i 6 d’octubre, al Port Olímpic (Escullera de 
Poblenou, 14). Cal inscripció prèvia (veure enllaços a sota).

L’Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona,   del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC), forma part de la missió Tara Oceans des de la primera campanya. 
L’equip de l’ICM-CSIC està liderat per Silvia G. Acinas, una de les coordinadores científi-
ques de Tara Oceans. El seu equip ha desenvolupat investigacions per conèixer el micro-
bioma dels oceans del planeta, format pels organismes microscòpics del plàncton, i el seu 
paper en els ecosistemes marins.

“Tara Oceans ha generat uns recursos únics per a la comunitat científica marina. Això in-
clou el major esforç de seqüenciació genòmica realitzat en el primer quilòmetre de profun-
ditat de l’oceà, milions d’imatges del plàncton i una gran quantitat de dades i paràmetres 
fisicoquímics dels oceans”, explica Silvia G. Acinas, de l’ICM-CSIC.

Colomban de Vargas, també coordinador de Tara Oceans i director d’investigació al CNRS 
francès comenta la rellevància de la recerca: “després d’una dècada d’investigació multi-
disciplinar, s’han aconseguit resultats científics clau sobre la diversitat i funció del plàncton 
marí que sorgeixen del conjunt de dades generat per Tara Oceans i han estat publicats en 
les principals revistes científiques com Science, Nature o Cell”.

Exposició “Plankton Planet”

Com a part de la celebració de l’aniversari, l’ICM acull en la seva seu (Passeig Marítim 
de la Barceloneta, 37-49) la conferència inaugural i la gran exposició que ha organitzat 
“Plankton Planet”, una associació de ciència ciutadana recolzada per la Fundació Tara 
Ocean i dirigida també per Colomban de Vargas. L’exposició reuneix mostres artístiques, 
científiques i tecnològiques del plàncton marí, a través d’escultures, fotografies, mostres 
reals i microscopis ‘Do It Yourself’.

“Seran uns dies molt emocionants, estem il·lusionats amb mostrar la recerca de Tara 

https://oceans.taraexpeditions.org/
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Oceans a la societat i apropar la vida marina microscòpica amb l’exposició de Plankton 
Planet”, comenta Gilles Mirambeau investigador convidat del Centre de Regulació Genò-
mica (CRG) de Barcelona  i membre de Plankton Planet. L’exposició a l’ICM es podrà 
visitar els dies 5, 6, i 8 d’octubre.

Els actes del 10 aniversari de la missió Tara Oceans han estat organitzats per la Fundació 
Tara Océan, l’àrea de Cultura Científica de l’ICM, i Plankton Planet.

Tara Oceans ha inspirat altres missions impulsades per la Fundació: Tara Méditerranée, 
Tara Pacific, Tara Microplastics, aquesta última centrada en l’anàlisi dels microplàstics 
procedents de mostres de 10 desembocadures de grans rius europeus.
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L’Oceà Austral va esdevenir una font de 
CO2 al final de la desglaciació, fa 12.000 
anys
22/10/2019 | NOTA DE PREMSA

- Un estudi amb participació d’investigadors del Institut de Ciències del Mar del 
CSIC i d’ICREA mostra el paper de l’oceà Austral com a regulador dels nivells de 
CO2 atmosfèrics en els últims 25.000 anys. 

- Revela que aquest oceà no sempre va ser embornal de CO2, i alerta sobre la 
seva  capacitat futura per continuar absorbint aquest gas d’efecte hivernacle. 

- L’Austral és l’oceà que capta més CO2 en tot el planeta, i és una peça crucial en 
la regulació del clima.

Avui en dia, l’oceà Austral és l’oceà que capta més CO2 en tot el planeta: pràcticament, 
la meitat de tot el CO2 absorbit per mars i oceans. El paper de l’oceà Austral és positiu, ja 
que en absorbir aquest gas ajuda a reduir l’escalfament del planeta. Però això no sempre 
ha estat així. Els resultats d’un nou treball internacional, amb participació de l’Institut de 
Ciències del Mar del CSIC (ICM-CSIC) i d’ICREA, i que es publica a Nature Geoscience 
revela que, en els últims 25.000 anys, l’Oceà Austral va passar de captar CO2 a ser-ne una 
font. El treball està liderat per l’Australian Antarctic Division de la Universitat de Tasmània 
(Austràlia) i compta amb la col·laboració d’altres institucions científiques internacionals.

“Els nostres resultats ajuden a entendre el perquè de les oscil·lacions naturals de CO2 que 
van esdevenir entre períodes glacials i interglacials”, comenta Andrew Moy, paleoclima-
tòleg de la Universitat de Tasmània i autor principal de l’estudi.

Eva Calvo, coautora i investigadora de l’ICM-CSIC, explica: “el nostre estudi, centrat en 
l’última transició entre un estadi glacial i un interglacial, revela que l’Oceà Austral captava 
CO2 durant l’estadi glacial i que, en canvi, va passar a ser una font de CO2 al final de la 
desglaciació i l’inici de l’Holocè”.

Carles Pelejero, coautor del treball i investigador ICREA a l’ICM-CSIC explica: “un dels mo-
tius d’aquesta captació de CO2 durant l’època glacial és un augment de la productivitat 
primària en aquesta zona: les algues, a través de la fotosíntesi, van fixar grans quantitats 
de CO2”.

El misteri dels canvis de CO2 entre èpoques glacials i interglacials

Gràcies a les bombolles d’aire que estan atrapades en el gel de l’Antàrtida, els científics 
saben, des de fa dècades, que el CO2 de l’atmosfera ha oscil·lat de forma sincrònica amb 
la temperatura de la Terra. En moments glacials, freds, la concentració de CO2 a l’atmos-
fera ha estat baixa, d’unes 180 ppm (parts per milió). En moments interglacials, calents, la 
concentració ha estat més alta, de 280 ppm. Això ha estat així, almenys, durant els últims 
800.000 anys. La raó d’aquestes oscil·lacions, però, és un misteri.

Mostrejador utilitzat a 
bord del vaixell oceano-
gràfic francès RV Marion 
Dufresne per a extreure 
el testimoni sedimentari 
estudiat, a una fondària 
de 3.310 metres / William 
Howard



Oficina de Divulgació i Comunicació ICM-CSICMemòria de notícies 2019

Tornar 
a l’índex

“L’estudi de microfòssils i de molècules orgàniques de testimonis sedimentaris marins 
ens permet aportar una mica de llum a aquest misteri”, explica Andrew Moy, primer autor 
d’aquest treball.

“Tenim maneres de conèixer, per exemple, els canvis en l’acidesa del mar en el passat, 
i a partir d’ells podem esbrinar els nivells de CO2 dissolt de l’aigua de mar”, afegeix Eva 
Calvo.

Una columna de sediment de milers d’anys

L’equip ha estudiat un testimoni sedimentari del sud de Tasmània, a Austràlia, una colum-
na de sediment antic extret del fons de l’oceà Austral, els estrats es remunten a milers 
d’anys enrere.

Els científics han analitzat els isòtops de bor en els microfòssils del sediment, cosa que 
els ha permès generar un registre de les variacions de l’acidesa de l’Oceà Austral en els 
últims 25.000 anys. Per la seva banda, l’anàlisi dels compostos orgànics del sediment, els 
ha permès reconstruir les temperatures marines al llarg d’aquest període. Amb les dues 
dades, l’equip ha pogut fer una estimació sòlida de quant CO2 hi havia dissolt en l’aigua, 
des de l’última època glacial fins a l’actualitat.

Després, han comparat aquests valors amb les dades reconstruïdes de CO2 atmosfèric a 
través de testimonis de gel, i han pogut determinar com ha anat variant el paper de l’Oceà 
Austral com a captador o emissor de CO2 al llarg d’aquests 25.000 anys.

L’Oceà Austral, expliquen, va funcionar com una esponja captant CO2 des de fa 25.000 
anys, quan el planeta estava en la seva última glaciació, fins fa 12.000 anys. En aquest 
moment en que el planeta s’acostava a un període interglacial (més calent), l’oceà Austral 
va passar a actuar com una font de CO2 durant els 6.000 anys posteriors.

Actualment, aquest oceà torna a actuar com un embornal, regulant de manera crucial les 
elevades concentracions de CO2 que tenim a l’atmosfera, que avui ja han sobrepassat les 
410 ppm degut, fonamentalment, a la crema de combustibles fòssils.

En aquest paper regulador de l’Oceà Austral són factors determinants els canvis en la pro-
ductivitat primària i en la intensitat dels corrents marins. “Aquest treball ajuda a entendre 
l’existència d’aquesta variabilitat i alerta sobre la capacitat futura d’aquest oceà per con-
tinuar absorbint CO2, una capacitat que no necessàriament ha de continuar essent tan 
favorable com ara”, comenta Eva Calvo. “Si aquesta capacitat d’actuar com una esponja 
de CO2 disminueix en el futur, les projeccions globals en les emissions d’aquest gas tan 
crític per a l’estabilitat climàtica de la Terra es veuran alterades cap a nivells encara més 
alarmants que els actuals”, afegeix Carles Pelejero .

El treball és una col·laboració de les Universitats de Tasmània, Southampton i Queensland, 
de la Universitat Nacional Australiana, l’Institut Alfred Wegener per a la Investigació Polar i 
Marina, l’Institut de Ciències del Mar del CSIC i la Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats (ICREA).
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Francesc Piferrer ingressa a la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona
14/11/2019 | NOTÍCIA WEB

- Dijous 14 de novembre va tenir lloc a la seu de la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona (RACAB) la sessió pública de recepció de l’Acadèmic Dr. Fran-
cesc Piferrer i Circuns, professor d’investigació del Institut de Ciències del Mar 
del CSIC.

Piferrer centra la seva recerca en l’estudi de las relacions entre el factors ambientals i la 
expressió gènica que configura e fenotip. Més concretament, investiga els mecanismes 
epigenètics implicats en la integració de la informació genètica i ambiental en determinació 
del sexe en peixos.. Així mateix, el seu grup ha desenvolupat marcadors moleculars per 
identificar el sexe, l’edat, l’estat de domesticació, la susceptibilitat a malalties i l’exposició 
a condicions ambientals adverses, amb importants implicacions en la gestió dels recur-
sos vius per a l’aqüicultura i pesca. Durant l’acte, el investigador va llegir la seva memòria 
d’ingrés, titulada “La determinació del sexe en els vertebrats: canvis de paradigma i noves 
eines en biologia aplicada”. El discurs de resposta fou llegit per l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Dr. Xavier Bellés.

Amb aquest nomenament, Piferrer s’incorpora a la Secció 5a Biologia i ocupa la plaça de 
Fisiologia de peixos. La seva medalla és la núm. 58 que, entre d’altres, amb anterioritat 
havia portat l’Excm. Sr. Carles Bas i Peired, antic membre i director de l’Institut de Cièn-
cies del Mar, i actualment acadèmic emèrit de la RACAB. La sessió va ser presentada pel 
president de la RACAB, Excm. Sr. Dr. Joan Jofre, acompanyat de la secretària general de 
l’entitat, Excm. Sra. Dra. Montserrat Torné; i del director de l’Institut de Ciències del Mar, 
el Dr. Josep Lluís Pelegrí.

Comunicació RACAB

Sessió de recepció de 
l’Acadèmic electe Dr. 
Francesc Piferrer, RACAB / 
Vicens Tomàs

https://www.racab.cat/es/
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El catálogo global de plancton marino 
de Tara Oceans llega a los polos  

15/11/2019 | NOTA DE PREMSA

-La seqüenciació massiva d’ADN i ARN de Tara Oceans va permetre establir un 
nou catàleg global de 47 milions de gens microbians oceànic,  que ara s’estén als 
pols. Els dos treballs publicats a Cell demostren que la diversitat planctònica és 
més important al voltant de l’equador, entre 40 ° N i 40 ° S, i disminueix cap als 
pols.

- La disminució de la diversitat no és regular: hi ha una alta diversitat des de 
l’equador fins als 40 ° de latitud (nord o sud), després de la qual la diversitat dis-
minueix ràpidament fins als 60 ° de latitud (nord o sud), a partir de la qual hi ha un 
nou ‘ecosistema’ planctònic estable

- Aquests dos límits ecològics a nord i a sud de l’equador, coincideixen amb els 
canvis físics i químics en les aigües superficials, principalment una forta caiguda 
de temperatura

- Les aigües més càlides i les més fredes apareixen com dos ecosistemes amb 
mecanismes adaptatius diferents per les seves poblacions microbianes, el que 
apunta a respostes molt diferents davant el canvi climàtic

Els nous resultats de l’expedició Tara Oceans, liderats per la Fundació Tara Oceans i els 
equips del CNRS, de l’EMBL, CEA, la Sorbonne Université i la Université Paris Science Le-
ttres, amb la col·laboració d’altres institucions entre les que es troba el Institut de Ciències 
del Mar del CSIC, mostren que la diversitat i les funcions del plàncton marí en els oceans 
canvien dràsticament segons la latitud.

Els primers resultats de l’expedició Tara Oceans, desenvolupada entre 2009 i 2013, van 
proporcionar a la comunitat científica una base sòlida que descrivia la varietat del plàncton 
i les interaccions en les regions oceàniques tropicals i temperades. Ara, dos nous estudis 
fan un pas més tot incorporant noves dades de la circumnavegació del Cercle Polar, por-
tats a terme en l’Oceà Àrtic el 2013.

Els resultats, publicats a Cell, mostren que les espècies de plàncton es distribueixen de 
manera desigual i poden ajustar-se de manera diferent a les condicions ambientals entre 
l’equador i els pols. S’espera que aquestes troballes tinguin fortes implicacions ecològi-
ques, ambientals i econòmiques, en el cas d’un augment de la temperatura de l’oceà per 
sobre de cert llindar.

Juntament amb el recent Informe especial de l’IPCC sobre “l’oceà i la criosfera en un 
clima canviant”, aquests estudis proporcionen informació addicional sobre els possibles 
impactes de l’canvi climàtic en la biodiversitat marina. La ciència ha d’aportar evidències a 
la política per implementar solucions viables de sostenibilitat, així com accions transforma-
dores que puguin arribar a la societat, des de escales locals a globals.

El veler Tara envoltat de gel 
/ François Aurat (Fondation 
Tara Ocean)
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El plàncton marí canvia la seva diversitat i funció des de l’equador als pols

Sovint es diu que l’oceà és l’únic ecosistema continu al planeta i indispensable per a 
la salut de la Terra. La gran quantitat de virus, microorganismes i petits animals que es 
desplacen amb els corrents marins, anomenades col·lectivament «plàncton», juguen un 
paper crucial: formen la base de la cadena alimentària marina, capturen una gran fracció 
de diòxid de carboni atmosfèric i alliberen oxigen a través de la fotosíntesi.

El primer estudi, dirigit per Lucie Zinger, professora assistent de l’Escola Normal Superior 
de París (ENS - PSL), i Chris Bowler, director d’investigació de el Centre Nacional d’Inves-
tigació Científica CNRS a París (França), i amb la participació de Marta Royo-Llonch, Isabel 
Sanz Sáez, Josep M. Gasol i Silvia G. Acinas de l’Institut de Ciències de la Mar (ICM-CSIC), 
van analitzar les dades recopilades de 189 estacions de mostreig a tot el món durant la 
expedició Tara Oceans.

El seu objectiu era identificar els motors de la diversitat dels principals grups de plàncton 
per tal de mapejar la seva distribució a escala global i obtenir informació sobre com po-
drien respondre a el canvi climàtic. L’equip científic va combinar dades genètiques nous i 
ja publicats per identificar les espècies, i anàlisi d’imatges d’última generació per avaluar la 
quantitat de cada espècie present a les mostres.

“Els nostres resultats mostren clarament que la diversitat planctònica és més important 
al voltant de l’equador i disminueix cap als pols”, explica Lucie Zinger. “L’existència de 
tals gradients de diversitat latitudinal està ben establerta per a la majoria dels organismes 
terrestres i va ser descrita per Alexander von Humboldt fa 200 anys. És una coincidència 
interessant que puguem provar la seva validesa per a la majoria dels grups de plàncton 
a l’oceà global, des de virus gegants fins a petits metazous, en el 250 aniversari del seu 
naixement”.

En paral·lel, el segon estudi, dirigit per Shinichi Sunagawa, professor assistent d’Investiga-
ció de Microbiomas a l’Escola Politècnica Federal de Zuric (ETH), de Suïssa, i que compta 
amb els investigadors de l’ICM-CSIC Marta Royo-Llonch, Pablo Sánchez i Silvia G. Acinas 
com a coautors, va treballar en la seqüenciació massiva d’ADN i ARN de Tara Oceans per 
establir un nou catàleg global de 47 milions de gens microbians oceànics que ara s’estén 
als pols.

L’equip va mesurar els productes de la transcripció gènica, anomenat metatranscriptoma, 
i va analitzar quins gens s’expressen activament en els genomes microbians per com-
prendre la capacitat dels microorganismes per adaptar-se a les condicions ambientals 
canviants. “Amb aquestes anàlisis estudiem no sols la capacitat funcional sinó també la 
possible activitat dels microorganismes a nivell global i els mecanismes d’adaptació als 
canvis ambientals”, explica Silvia G. Acinas, una de les coordinadores de la expedición de 
Tara Oceans.

Temperatura, paràmetre clau de distribució microbiana i activitat a l’oceà

El gradient de diversitat i les funcions observades en espècies bacterianes no canvien 
regularment amb l’augment de les latituds. L’activitat microbiana i la diversitat romanen 
estables entre l’equador i els 40 ° de latitud (nord o sud), després canvien ràpidament 
per trams, fins aproximadament els 60 ° de latitud (nord o sud), on comença un nou estat 
estable.

Aquests dos límits ecològics (un a nord de l’equador i un altre a sud) coincideixen amb 
els canvis físics i químics en les aigües superficials, principalment una forta caiguda de 
temperatura. La composició i quantitat de les poblacions microbianes en ambdós costats 
d’aquest límit varien molt. Els nous mapes de diversitat de plàncton creats per l’equip diri-
git per Lucie Zinger mostren que hi ha límits similars per a totes les espècies de plàncton, 
des de bacteris, arqueus, protistas i zooplàncton fins a la majoria dels virus. Aquí també, 
la temperatura sembla ser el factor principal que explica aquests patrons, amb la disponi-
bilitat de recursos en segon lloc.

Cap a una “tropicalització” de les regions oceàniques temperades i polars

La influència de la temperatura en la distribució de les espècies planctòniques planteja 
preguntes òbvies en el context actual del canvi climàtic. Basat en els models del panel 
intergovernamental per al canvi climàtic (IPCC) més recents i precisos, l’equip de Lucie 
Zinger fa una predicció de com podria evolucionar la biodiversitat del plàncton. Tot i que 
aquests resultats han de ser refinats i validats, mostren clarament que les temperatures 
oceàniques més altes poden causar una “tropicalització” de les regions oceàniques tem-
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perades i polars, amb temperatures més altes de l’aigua i una major diversitat d’espècies 
planctòniques.

Les aigües temperades i polars són actualment molt importants per diverses raons am-
bientals i econòmiques: tenen un paper crucial en la captura de carboni atmosfèric i el seu 
emmagatzematge en l’oceà; són zones de pesca molt actives i grans regions d’aquestes 
aigües estan protegides per proporcionar refugi a espècies en perill d’extinció. No obstant 
això, s’espera que els canvis més importants en la diversitat ocorrin en aquestes àrees, el 
que probablement alterarà els ecosistemes associats i tindrà greus conseqüències en tot 
el món.

D’aigües càlides a polars, ¿quins mecanismes de resposta estan involucrats?

Cap model actual pot predir amb precisió com els ecosistemes oceànics s’adaptaran 
al canvi climàtic. No obstant això, la investigació realitzada per Shinichi Sunagawa i el 
seu equip ens proporciona pistes sobre els mecanismes involucrats, al menys pel que 
fa als bacteris i arquees planctòniques. En general, les comunitats microbianes poden 
adaptar-se als canvis ambientals de dues maneres diferents: primer, adaptant el seu me-
tabolisme i, per tant, els seus patrons d’expressió gènica per aprofitar al màxim les noves 
condicions. En segon lloc, poden reemplaçar les seves espècies membre menys adap-
tades per altres millor adaptades. L’estudi dels transcriptomes va permetre als científics 
desentranyar quin mecanisme adaptatiu preval en quin entorn.

Les poblacions de microorganismes en aigües més càlides, entre 40 ° N i 40 ° S, són més 
diverses i es beneficien d’un gran conjunt de gens que poden activar-se o desactivar-se 
en cas que es necessitin noves característiques per adaptar-se. Com a resultat, les espè-
cies poden adaptar el seu metabolisme i continuar prosperant. No obstant això, en aigües 
polars, la varietat d’espècies i gens microbians és molt més reduïda i les comunitats de 
plàncton s’adapten a través del recanvi d’espècies enlloc de l’expressió diferencial de 
gens. Això suggereix que el nínxol ecològic d’aquestes espècies és més estret, i algunes 
d’elles podrien no ser capaces d’adaptar el seu metabolisme en resposta a l’escalfament 
de l’oceà. Posteriorment, podrien desaparèixer i ser reemplaçades per noves espècies 
d’aigües més càlides.

Per tant, les aigües més càlides i les més fredes apareixen com dos ecosistemes amb 
mecanismes adaptatius diferents per les seves poblacions microbianes. Aquest resultat 
apunta respostes potencialment molt diferents a el canvi climàtic en diferents regions dels 
nostres oceans.
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Cartografiades en alta resolució les 
estructures geològiques del Golf de Cadis 

21/11/2019 | NOTA DE PREMSA

- El projecte INSIGHT, liderat per els investigadors de l’ICM-CSIC, ha cartografiat 
amb un detall sense precedents les estructures geològiques del Golf de Cadis. 
Els resultats permeten mitigar el risc i reduir la vulnerabilitat del territori enfront 
de sismes i tsunamis.

Els riscos geològics, com els terratrèmols i les esllavissades submarines, representen un 
risc per a la societat, ja que poden generar tsunamis que poden afectar la línia de costa, 
així com les infraestructures marines i, fins i tot, l’economia del planeta, com ja s’ha vist en 
recents episodis, com el del tsunami de 2011 a Tohoku-Oki (Japó). El projecte de recerca 
INSIGTH, coordinat des de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, té com a objectiu prin-
cipal la caracterització, en molt alta resolució, de les estructures geològiques del Golf de 
Cadis que poden generar sismes i tsunamis. Tot plegat, contribuirà a reduir el risc sísmic i 
la vulnerabilitat del territori.

Per a obtenir dades, s’han realitzat dues campanyes marines, que han fet servir diverses 
metodologies d’alta resolució. La primera, la campanya Leg1, desenvolupada el març de 
2018, i la segona, Leg 2, que va finalitzar fa uns dies.  Han estat liderades, respectivament, 
per l’Eulàlia Gràcia i en Roger Urgeles, investigadors de l’Institut de Ciències del Mar del 
CSIC (ICM-CSIC).

Arriba al detall de fins a 2 i 5 metres de resolució

Durant la campanya INSIGTH-Leg1, s’ha caracteritzat les estructures submarines del Golf 
de Cadis utilitzant eines com els vehicles autònoms submarins (en anglès, AUV, de Auto-
nomous Underwater Vehicles). L’AUV és un torpede totalment autònom que, un cop és 
desplegat al mar, s’enfonsa per arribar al punt de partida de la missió. Prop del fons, el 
AUV pot cartografiar el relleu del fons marí amb una gran precisió, que arriba al detall de 
fins a 2 i 5 metres de resolució.

Aquests vehicles poden submergir-se fins a 6000 metres de profunditat i reconèixer es-
tructures que no són visibles amb les metodologies convencionals.  Els resultats son els 
anomenats mapes micro-batimètrics, “que permeten caracteritzar les estructures tectòni-
ques, com falles i plecs, i les estructures sedimentàries, com les esllavissades submarines, 
volcans de fang i diapirs salins”, explica Eulàlia Gràcia.

Durant la segona campanya, Leg2, s’han adquirit noves dades que complementen les 
de la primera. A més, s’ha fet una priorització per poder adquirir dades amb el mètode 
electromagnètic amb font controlada o CSEM (de l’anglès ‘Control Source Electro-Magne-
tics’). Tal com explica Roger Urgeles, aquesta tècnica permet reconèixer si hi ha presència 
o no de circulació de fluids en el subsòl.

L’ús de l’AUV “Abyss” i l’obtenció de les dades de CSEM ha estat possible en el marc 
d’una col·laboració amb el centre de recerca GEOMAR de Kiel, Alemanya.

Mapa i navegació durant la 
campanya Leg 1 de INSIGTH. L’AUV 
ha permès cartografiar en gran 
detall cinc estructures tectòniques i 
sedimentàries: la falla del Marques 
de Pombal (MP); la zona profunda 
de la Lineació Sud (LSW); la zona 
somera de la Lineació Sud (LSE), 
que és l’estructura tectònica més 
llarga de la zona amb més de 300 
km de longitud; el diapir salí ano-
menat Lolita (LoSD); i el volcà de 
fang Ginsburg (GMV) en el marge 
del Marroc / ICM-CSIC
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“Les dades obtingudes ens han permès conèixer, amb molt de detall, el relleu del fons marí 
del Golf de Cadis. Principalment, en hem centrat en les falles actives i sismogèniques, les 
esllavissades submarines, els volcans de fang i els diapirs (un tipus d’estructura geològica) 
salins. Tot plegat, és la base per poder determinar les característiques sísmiques i tsuna-
migèniques de la zona i fer-ne una planificació, que permeti minimitzar el riscos geològics 
associats a possibles terratrèmols i tsunamis”, conclouen els investigadors.

L’AUV Abyss a punt de ser desple-
gat per la seva missió mitjançant el 
sistema LARS Launching & recovery 
System, instal.lat al V.O. Sarmiento 
de Gamboa. / ICM-CSIC
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Cristina Romera-Castillo, galardonada 
con el premio L’Oreal-UNESCO For 
Women in Science  

27/11/2019 | NOTA DE PREMSA

- Cinco investigadoras, incluida Cristina Romera-Castillo, investigadora post-doc-
toral en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, han sido premiadas hoy por sus 
proyectos de investigación centrados en la lucha contra los desafíos del cambio 
climático y la conservación de la biodiversidad.

El programa L’Oréal-Unesco For Women in Science ha otorgado esta mañana sus cin-
co premios anuales a los proyectos desarrollados por mujeres menores de 40 años que 
investigan sobre algunos de los grandes desafíos científicos de la Humanidad. Unos pro-
yectos elegidos por su carácter innovador, su impacto y contribución científica, desde 
campos como la biomedicina, la biotecnología, biología computacional, la genómica de 
plantas o la ciencia marina, entre otros. “El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita 
mujeres que, como ellas, contribuyan a avanzar en la resolución de los innumerables retos 
existentes en el mundo. Un año más las premiadas demuestran la indiscutible calidad de 
la ciencia en nuestro país, y en concreto, de la ciencia desarrollada por las mujeres”, ha 
señalado durante la entrega Juan Alonso de Lomas presidente de L’Oréal España.

Uno de los grandes desafíos galardonados en la XIV edición de Premios a la Investigación 
2018 ha sido el trabajo desarrollado por Cristina Romera, del Instituto de Ciencias del Mar 
del CSIC (Barcelona), por estudiar nuevas formas de degradación del plástico marino. 
Su objetivo es analizar las condiciones medioambientales que favorecen la migración de 
compuestos orgánicos de los microplásticos vertidos al mar, para conocer sus efectos en 
los microorganismos marinos y descubrir qué bacterias degradan el carbono liberado por 
el plástico.

Por su parte, la investigadora en biomedicina Marta Melé, del Bacelona Supercomputing 
Center (Barcelona), ha obtenido el galardón por analizar las variaciones de los genes entre 
los individuos y sus implicaciones en enfermedades como el cáncer de mama. ¿Su ob-
jetivo? Encontrar biomarcadores específicos y dianas terapéuticas para la prevención de 
este tipo de cáncer.

El tercer premio ha recaído en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC, Madrid) por el proyecto de Sara Cogliati, que estudia las características clínicas 
específicas del sexo en las enfermedades cardiovasculares. Una investigación clave para 
poder curar de forma eficaz la insuficiencia cardíaca en las mujeres ya que los tratamientos 
contra esta enfermedad están más estudiados en hombres. Su investigación supone un 
avance fundamental hacia la igualdad de género en el tratamiento de enfermedades.

El proyecto de Patricia Fernández Calvo en el Centro de Biotecnología y Genómica de 
Plantas de la Universidad Politécnica de Madrid ha sido premiado por identificar los azú-
cares vegetales que activan las defensas de las plantas, las protegen frente a ciertas 

Cristina Romera-Castillo, 
durante la entrega de 
premios L’Oréal-UNESCO 
“For Women in Science” / 
L’OREAL-UNESCO

https://www.forwomeninscience.com/es/home
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enfermedades y que podrían usarse como remedios naturales para combatir los efectos 
devastadores de las plagas en los cultivos.

El último gran desafío galardonado es la investigación que desarrolla Verónica Torrano en 
el Departament de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad del País Vasco, con 
el  propósito de descifrar las vías de comunicación que gobiernan la progresión tumoral 
del cáncer de próstata y diseñar tratamientos más efectivos que mejoren la calidad de vida 
de los pacientes.

Todos los proyectos ganadores han sido elegidos por un jurado compuesto por María 
Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y, además, 
presidenta del jurado del programa, quien ha presentado los premios. Junto a ella se en-
cuentran María Vallet-Regí, catedrática de Química Inorgánica en la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense de Madrid; Rafael Garesse, Rector de la Universidad Au-
tónoma y Madrid, y Francis Mójica, microbiólogo y profesor titular de Fisiología, Genética 
y Microbiología en la Universidad de Alicante.

67 científicas premiadas en España con más de un millón de euros

El programa L’Oréal-Unesco For Women in Science, que nació en España en 2000 cuan-
do Margarita Salas fue laureada internacional, comenzó a entregar sus premios en 2006. 
Desde entonces, con el objetivo de promover la visibilidad de las mujeres en la ciencia y 
fomentar vocaciones científicas en las más jóvenes, ha premiado –entre otras numerosas 
iniciativas- a 67 científicas menores de 40 años con 1,1 millones de euros, 15.000 euros 
cada uno.

Comunicación L’Oréal España – Dpto. de Comunicación Corporativa
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s41586-019-1784-0

Un nou model conceptual prediu 
característiques clau dels grans 
terratrèmols i tsunamis
28/11/2019 | NOTA DE PREMSA

- Un estudi, realitzat per dos investigadors de l’Institut de Ciències de la Mar del 
CSIC i publicat avui a Nature, permet predir el comportament dels grans terratrè-
mols en funció de la profunditat i estimar el seu potencial per generar tsunamis 
de forma més precisa que qualsevol mètode actual. 

- Explica per què alguns moviments sísmics moderats han generat tsunamis ex-
traordinàriament grans i resol paradoxes i inconsistències de models anteriors.

Comprendre com es produeixen els terratrèmols és una de les principals qüestions ober-
tes en el camp de la sismologia. Dècades d’investigació no han estat suficients per establir 
un model que permeti predir el seu comportament ni que expliqui la variació sistemàtica de 
les propietats de la ruptura sísmica observada en funció de la profunditat a la qual es pro-
dueixen. Aquesta situació ha provocat que freqüentment s’hagi subestimat la capacitat de 
generació de tsunamis dels sismes, dificultant la previsió de riscos en les zones afectades.

Un estudi dut a terme per Valentí Sallarès, investigador del CSIC, i César R. Ranero, inves-
tigador ICREA, tots dos a l’Institut de Ciències del Mar, proposa un canvi de paradigma i 
presenta un nou model conceptual que permet predir diverses característiques clau dels 
terratrèmols inexplicades fins al moment, i quantificar així la seva perillositat i el seu poten-
cial tsunamigènic amb una precisió sense precedents. El treball es publica avui a Nature.

Els científics demostren que la variació de la rigidesa de les roques, un paràmetre que no 
s’havia inferit en detall fins ara, és de fet el factor principal per explicar algunes de les ca-
racterístiques més rellevants dels terratrèmols i que, per tant, s’ha d’estudiar i incorporar 
d’ara en endavant en l’estimació del risc associat a terratrèmols i tsunamis. Les variacions 
de rigidesa permeten resoldre paradoxes inexplicades fins al moment, com la discrepància 
entre el moviment sísmic moderat registrat en superfície i la gran amplitud dels tsunamis 
que van generar diversos terratrèmols històrics.

“El nostre treball mostra que les diferències entre el comportament dels terratrèmols pro-
funds i els superficials no es deuen a variacions locals en el mecanisme físic que els 
produeix, que és el que s’assumia fins ara, sinó a canvis sistemàtics en la rigidesa de les 
roques,  que es fracturen i deformen durant la ruptura sísmica”, explica Valentí Sallarès, 
investigador de l’ICM-CSIC i autor principal de l’article.

A menys profunditat, més risc de tsunami

Els registres sísmics mostren que els terratrèmols superficials es propaguen més lenta-
ment, duren més, tenen major lliscament a la falla i provoquen una major deformació del 
fons oceànic que els terratrèmols més profunds de la mateixa magnitud, però generen 
vibracions sísmiques menys acusades en superfície. Per això, generalment es subestima 
el risc que comporten, especialment la seva extraordinària capacitat per generar tsunamis, 

El model permet explicar 
per què alguns moviments 
sísmics moderats han 
generat tsunamis extraor-
dinàriament grans / CSIC
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o potencial tsunamigènic.

L’exemple més tràgic va tenir lloc a Sanriku (Japó) el 1896, quan un tsunami de fins a 38 
metres d’alçada va devastar diverses localitats costaneres causant més de 22.000 vícti-
mes. L’arribada de tsunami va prendre completament desprevinguts als residents locals, 
perquè la intensitat del sisme que el va precedir va ser moderada.

Els tsunamis generats pels grans terratrèmols recents d’Indonèsia (2004) i el Japó (2011), 
que també van trencar prop de la superfície, van ser igualment més grans del que es 
preveia, donant lloc a situacions dramàtiques i imprevistes com la inundació de la central 
nuclear de Fukushima.

L’estudi del CSIC ha analitzat imatges sísmiques del subsòl, similars a radiografies, combi-
nades amb models tomogràfics, per inferir les propietats de les roques a diferents profun-
ditats en zones de subducció de tot el món.

La rigidesa de les roques augmenta amb la profunditat

Els resultats demostren que la rigidesa de les roques que reposen sobre la falla interpla-
ques augmenta sistemàticament amb la profunditat, seguint una tendència universal i ben 
definida (que pot explicar-se per la disminució progressiva del seu grau de fracturació i 
alteració). Aquesta tendència explica les diferències entre terratrèmols superficials i pro-
funds, i permet també predir de forma precisa la velocitat de propagació i la durada de la 
ruptura sísmica, el grau de lliscament a la falla, els canvis en l’amplitud de les vibracions 
sísmiques generades, o les diferències de magnitud.

Les implicacions d’aquest descobriment són diverses. “És el primer model que permet 
predir certes característiques del terratrèmol en funció de la profunditat del seu hipocentre 
i això és clau per poder estimar el seu potencial tsunamigènic de forma precisa. De fet, 
bona part dels tsunamis anormalment grans que han ocorregut en la història, incloent el 
de 2011 al Japó, es poden explicar per primera vegada de forma natural aplicant el nostre 
model”, destaca Sallarès.

Fins ara, les variacions detectades en els terratrèmols segons la profunditat de la ruptu-
ra, incloent el lliscament, la durada o l’amplitud de les vibracions, s’atribuïen a diversos 
factors locals que es creia que condicionaven la mecànica de la ruptura. No obstant això, 
cap dels models proposats fins ara podia explicar totes les característiques i diferències 
observades, ni les relacions entre elles. L’estudi realitzat a l’Institut de Ciències del Mar de 
Barcelona suposa un canvi fonamental en aquest àmbit. 
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El ICM desarrolla el primer reloj 
epigenético en peces  

09/12/2019 | NOTA DE PREMSA

- És un mètode que permet conèixer l’edat dels individus amb precisió mitjançant 
l’anàlisi d’una mostra d’ADN. 

- L’edat és un paràmetre demogràfic essencial per comprendre la dinàmica de 
poblacions, dissenyar plans de gestió i predir l’adaptació de les espècies al canvi 
climàtic.

Investigadors de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) a Barcelona han desenvolupat un 
rellotge epigenètic en peixos que permet esbrinar, mitjançant l’anàlisi d’una mostra d’ADN 
l’edat dels individus amb més exactitud que els mètodes emprats fins ara. L’estudi ha estat 
liderat per Dafni Anastasiadi i Francesc Piferrer, i es va publicar recentment a Molecular 
Ecology Resources.

Durant més d’un segle, s’ha estimat l’edat dels peixos mitjançant l’anàlisi de patrons de 
creixement registrats en les estructures dures dels peixos, com les escates o els otòlits 
(unes peces de l’oïda interna), de manera similar a l’anàlisi dels anells de creixement en el 
tronc d’un arbre. Aquests mètodes no només requereixen de temps i personal qualificat, 
sinó que són poc precisos per determinar l’edat en algunes espècies econòmicament 
importants com el lluç o el rap.

“El rellotge epigenètic és un mètode més precís, que pot ser universal per a totes les es-
pècies de peixos i podria tenir aplicacions per a la gestió de poblacions en pesqueria i per 
a la conservació de poblacions amenaçades en el medi natural”, explica Dafni Anastasiadi, 
investigadora de l’ICM -CSIC.

L’edat escrita en els canvis químics de l’ADN

Els factors ambientals influeixen en la forma en què s’expressen els gens. L’epigenètica es-
tudia com s’integra la informació genètica i de l’ambient per regular l’expressió dels gens.

Una de les principals marques de regulació epigenètica és la metilació de l’ADN, un canvi 
químic singular que regula l’expressió dels gens.

Se sap que la metilació ocorre en zones específiques dels gens (en concret, en zones de 
la seqüència d’ADN on una citosina, C, està seguida d’una guanina, G: són els parells 
coneguts com dinucleòtids CpG). També se sap que la metilació de l’ADN varia al llarg de 
la vida d’un individu, el que pot aportar informació diversa.

Coneixent on es troben aquestes seqüències CpG i com canvia la seva metilació a mesura 
que passa el temps, es poden trobar els patrons de canvi relacionats amb l’edat.

En vertebrats i aus, es coneixen aquests patrons, el que ha permès dissenyar rellotges 
epigenètics. No obstant això, no existia res semblant fins ara per a peixos. Per aconse-
guir-ho, els investigadors de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) han hagut de supe-
rar diverses incerteses: a diferència de vertebrats i aus, els peixos tenen una composició 
de dinucleòtids CpG una mica diferent, són poiquiloterms o “de sang freda”, és a dir, la 

Tatiana Korchagina
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seva temperatura interna depèn de l’ambient, i el seu creixement és indeterminat i depèn 
de la temperatura ambiental. De fet, temperatures molt elevades poden accelerar el seu 
creixement.

Per trobar un patró estable a la metilació d’ADN, els científics van analitzar 48 CpG per-
tanyents a quatre gens en mostres de teixit muscular de llobarros europeus (Dicentrarchus 
labrax) procedents d’una piscifactoria, on es coneix l’edat cronològica exacta de cada 
peix, el que ha permès establir la correlació.

Aplicant processos d’aprenentatge automàtic, s’ha aconseguit desenvolupar un rellotge 
epigenètic capaç de desvetllar l’edat dels individus amb exactitud, independentment dels 
factors ambientals que poden alterar el resultat (com és el cas de les elevades temperatu-
res, que acceleren el creixement).

“El desenvolupament del primer rellotge epigenètic en peixos aplana el camí per a estudis 
similars en altres espècies. Aquests rellotges poden ser de gran utilitat per a la gestió pes-
quera i els projectes de conservació, on la determinació de l’edat és de crucial importàn-
cia, conclou Francesc Piferrer, investigador de l’ICM-CSIC i coautor de l’estudi.

Adaptació al canvi climàtic

És la primera vegada que es posa a prova aquest mètode en peixos, que pot desenvo-
lupar-se com un kit tipus PCR. Després dels resultats reeixits, l’equip científic ho està 
provant en altres espècies comercials com el bacallà.

Per controlar la sobrepesca i conservar les poblacions en declivi, és indispensable tenir 
ben caracteritzades les poblacions de peixos en l’oceà. Aquesta caracterització es realitza 
recopilant una sèrie de paràmetres demogràfics, entre els quals l’edat és un dels més re-
llevants perquè es relaciona amb el potencial de supervivència i reproducció.

En aquest sentit, el desenvolupament d’un rellotge epigenètic en peixos suposa una eina 
essencial per als estudis de gestió pesquera i dinàmica de poblacions, ja que permeten 
obtenir una representació precisa de l’estructura d’edat de la població. A més, recents 
investigacions indiquen que la proporció entre individus joves i adults en una població po-
dria ser de particular importància per a predir la resposta d’aquests grups al canvi climàtic.
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Cristina Romera-Castillo recibe el 
premio Lindeman 2020  

18/01/2019 | NOTA DE PREMSA

- Cristina Romera-Castillo, investigadora postdoctoral a l’Institut de Ciències de 
la Mar del CSIC, ha estat guardonada amb el Premi Raymond L. Lindeman 2020, 
pel seu treball sobre l’efecte del plàstic sobre el creixement dels bacteris marins, 
publicat en Nature Communications.

El premi Lindeman és un reconeixement que l’ASLO (Association for the Sciences of Lim-
nology and Oceanography) concedeix cada any al millor article en anglès d’un investigador 
o investigadora jove en el camp de la Limnologia i l’Oceanografia. ASLO és una societat 
internacional de ciències aquàtiques que, des de fa més de 60 anys, és l’organització pro-
fessional líder en aquest camp. El premi serà lliurat al febrer, durant la Reunió de Ciències 
de l’Oceà 2020 en Sant Diego, Califòrnia.

En l’estudi reconegut, Cristina Romera-Castillo i els seus coautors demostren que la 
presència de plàstics pot alterar el funcionament biogeoquímic bàsic dels oceans, a través 
de l’alliberament de matèria orgànica dissolta i la influència d’aquesta en el metabolisme 
de les comunitats microbianes marines, la base de la xarxa alimentària marina. L’estudi 
mostra, a més, que els fragments de plàstic es veuen alterats en l’oceà per l’exposició a la 
llum solar, la qual cosa modifica la seva capacitat per a ser utilitzats pels bacteris marins. 
Junts, aquestes troballes llancen llum sobre com els plàstics interactuen amb els organis-
mes més abundants dels oceans.

“La contaminació per plàstic és un gran desafiament per als oceans: encara no sabem 
exactament com els 5,25 bilions de peces de plàstic que es troben actualment en el medi 
marí estan interactuant amb els ecosistemes aquàtics” comenta la investigadora guar-
donada. El treball ens acosta un pas més a la comprensió del problema dels plàstics en 
l’oceà, per caracteritzar els seus impactes en les xarxes alimentàries microbianes. “Estem 
encantats d’atorgar el Premi Lindeman d’aquest any a la Dra. Cristina Romera-Castillo 
pel seu paper fonamental en aquest treball”, va expressar el president de l’ASLO, Michael 
Pace.

Cristina Romera-Castillo ha estat recentment reconeguda amb el premi L’Oreal UNESCO 
For Women in Science i desenvolupa la seva recerca sobre la interacció del plàstic amb 
els microorganismes marins en el marc d’un projecte ComFuturo, a l’Institut de Ciències 
de la Mar del CSIC, Barcelona.

Cristina Romera-Castillo, 
jove investigadora 
guanyadora del premi 
Lindeman 2020
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