
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exposició A favor dels taurons, un mar d’esperança està organitzada per les 
fundacions CRAM i Biodiversidad, i és impulsada per l’Obra Social “la Caixa” i 
el Museu Marítim de Barcelona (MMB), amb el suport logístic de la Fundación 
SEUR 
 
 

A favor dels taurons, un mar d’esperança 
 

 
• A favor dels taurons, una mar d’esperança és una exposició que 

forma part d’una campanya de sensibilització a favor de la 

biodiversitat marina, destinada a difondre l’amenaça que pateix la 

vida marina i els projectes de conservació que s’estan portant a 

terme per protegir-la i conservar-la. 

 
• A favor dels taurons, una mar d’esperança es planteja el repte de 

canviar la percepció del públic sobre aquestes espècies. La funció 

principal de l’exposició és informar i sensibilitzar sobre els valors 

i la fragilitat de la biodiversitat marina i les seves principals 

amenaces, especialment en el cas específic dels elasmobranquis. 

L’objectiu és promoure el compromís ciutadà amb la preservació 

del medi marí i motivar actituds ambientalment responsables. 

 
• La mostra s’estructura en quatre línies estratègiques destinades a 

conscienciar el gran públic a nivell de coneixement i sensibilitat 

de la importància de conservar la diversitat marina.   
 

• El programa “la Caixa” a favor del mar: la ruta del Vell Marí que té 

per objectiu conservar la biodiversitat marina, acompanya 

l’exposició a tots els destins costers, possibilitant la visita a un 

dels pocs velers destinats a l’exploració marina. Paral·lelament a 

l’itinerari de l’exposició es duran a terme el primer atles de 

fotoidentificació de la balena mediterrània i el primer estudi de la 

situació dels taurons al Golf de Biscaia. 
 

• L’exposició, que es podrà veure al Museu Marítim de Barcelona 

(MMB) fins al dia 15 de març de 2011, ha estat organitzada per les 

fundacions CRAM i Biodiversitat, i impulsada per l’Obra Social “la 

Caixa” i el Museu Marítim de Barcelona.  
 



Barcelona, 20 de gener de 2011.- Ferran Alegre, president del CRAM; 
Ignacio Torres, director de Projectes de la Fundación Biodiversidad; Roger 
Marcet, director general del Museu Marítim Barcelona; Enric Banda, director 
de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de la Fundació “la Caixa”; 
Francisco J. García de Guadiana, adjunt a la Presidència de la Fundación 
SEUR; i Rafael Centenera,  consejero técnico de la Dirección General de 
Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (MARM), han presentat aquest matí al Museu Marítim de 
Barcelona l’exposició A favor dels taurons, un mar d’esperança.  

 

La mostra, estructurada en quatre àmbits diferents, està constituïda per 
maquestes a mida real de diferents espècies de taurons, fotografies i textos 
que faciliten la comprensió de la situació actual en què es troben els 
elasmobranquis. Alhora, la mostra permet que el visitant obtingui informació 
suficient de la problemàtica i de les accions positives que es poden realitzar. 
 
La fragilitat del tauró inicia la mostra, un espai en el que es pretén convertir 
la imatge del tauró agressiu en una imatge atractiva i pacífica. Les principals 

amenaces a les que estan sotmesos aquests peixos com ara la pèrdua 
d’hàbitat, la contaminació marina o la sobreexplotació, entre altres, és el que 
es mostra en el segon àmbit, seguit per l’explicació de les accions de 

conservació que s’estan portant a terme per tal d’aconseguir la implicació del 
públic. Les accions locals realitzades per la Fundació CRAM i les 
campanyes científiques realitzades dins del programa “la Caixa” a favor del 

mar es recullen en l’últim àmbit de la mostra. 
 
“la Caixa” a favor del mar 2011 

 
L’exposició es complementa amb la possibilitat de conèixer per dins un dels 
pocs velers destinats a l’exploració marina el Vell Marí del programa “la 

Caixa” a favor del Mar. 
 
Durant els últims 5 anys l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació CRAM han 
desenvolupat diversos projectes tant científics com educatius des de la 
plataforma del veler científic el Vell Marí, amb el resultat de gairebé 100.000 
visitants i més de 30.000 milles nàutiques recorregudes. 
 
L’acompanyament del Vell Marí a tots els destins costers de l’exposició A 

favor dels taurons, un mar d’esperança, permet tenir una visió real de com es 
realitzen  les campanyes científiques. Paral·lelament a l’itinerari de l’exposició, 
durant aquest any 2011,  es duran a terme dues importants campanyes: 
 
- La realització del primer atles de fotoidentificació de la balena mediterrània 

(rorqual comú). 
- El primer estudi a fons de la situació dels taurons al Golf de Biscaia. 



 
Visita al Vell Marí 

El Vell Marí es troba amarrat a pocs metres de la sortida de l’exposició 
delMuseu Marítim de Barcelona, al Moll de Bosch i Alsina. La visita, guiada 
per un educador del Vell Marí, permetrà conèixer com funciona un veler 
científic d’aquestes característiques, quines són les campanyes  realitzades 
dins del programa de l’Obra Social “la Caixa” a favor del mar: la ruta del Vell 

Marí durant els últims 5 anys. 
 
Les visites es realitzaran amb un màxim de 12 persones per grup. 
Durada de la visita: 20 minuts. 
 
 

A favor dels taurons, un mar d’esperança 
Del 20 de gener fins al 15 de març de 2011 
 
Museu Marítim de Barcelona 

Av. de les Drassanes, s/n 
08001 Barcelona 
 

Horari 

De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20h  
Dilluns, tancat, excepte dies festius 
 
Inauguració: Dijous 20 de gener de 2011, a les 12h 

 
 
 
Més informació: 
Àrea de Comunicació Fundació CRAM 
Marga Sotomayor – Tel. 93 752 45 81 / marketing@cram.org 
 
Departament de Comunicació del Museu Marítim de Barcelona 
Isabel Sanjust – Tel. 93 342 99 24 / premsa.mmaritim@diba.cat 
  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   
Irene Roch – Tel. 93 404 60 27 / iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


