
CosmoCaixa Barcelona presenta el nou cicle de conferencies “Explorers
in Residence” de la National Geographic Society

Santuaris Marins.
Expedicions als mars sostenibles

La biòloga marina Sylvia Earle inicia el nou cicle “Explorers in Residence”, organitzat
per CosmoCaixa Barcelona i National Geographic Society (NGS). Earle és científica en
cap de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Les seves
investigacions se centren en les plantes marines i en el desenvolupament de la
tecnologia per accedir a la recerca en la profunditat del mar. El 1999, sota
l'administració de Clinton, va jugar un paper fonamental per duplicar el pressupost
destinat a la recerca i conservació del conjunt dels Santuaris Marins dels EUA. Des de
1998 és Explorer in Residence de la National Geographic Society. Al mateix any,
també va ser nomenada primera “heroïna del planeta” per la revista TIMES. Earle ha
dut a terme recerques pioneres en els ecosistemes marins i ha dirigit més de 50
expedicions.

El National Marine Sanctuary System va ser creat als Estats Units el 1972, cent anys
després de la declaració del primer Parc Nacional Terrestre. Aquests santuaris no
havien estat explorats més enllà dels 30 metres, en part perquè no es disposava d’una
tecnologia sofisticada per treballar a aquestes profunditats.

L’alarmant disminució de nombroses espècies marines, la pèrdua generalitzada
d’esculls de corall i les creixents destrosses causades per tota mena d’abocaments
van aconsellar a l’NGS i la NOAA la posada en marxa d’un projecte de cinc anys, The
Sustainable Seas Expeditions. Aquest programa, que va estar dirigit per Sylvia Earle,
va permetre explorar i fotodocumentar la geologia i les criatures de les profunditats
marines, així com avaluar la situació tot establint estudis comparatius entre l’estat de
les costes relativament verges i el d’aquelles que havien estat objecte d’abusos.

Santuaris Marins és la primera de les conferències del nou cicle que CosmoCaixa
Barcelona i National Geographic Society – “Explorers in Residence” posen en marxa,
que forma part del programa d’activitats de 2004 i tindrà continuació durant el 2005. Hi



seran presents alguns dels més importants i populars científics d’aquesta societat, que
al llarg dels últims anys han dut a terme recerques científiques i descobertes
fonamentals, així com amplis programes de conservació desenvolupats en expedicions
arreu del món.

Pròxima conferència del cicle:
• 22 de novembre de 2004. Wade Davis, antropòleg i explorador etnobotànic,

parlarà sobre Llum en els confins del món. Un viatge a través de les cultures que
estan desapareixent.
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