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L'Obra Social "la Caixa" i la Fundació CRAM varen un vaixell que permetrà realitzar 

treballs de recerca a favor de la conservació, la biodiversitat i el rescat d'animals marins 

 

 

“La Caixa” a favor del mar: la ruta del Vell Marí 
 

• La biodiversitat és el principal valor de la naturalesa. Conscients de la seva 

importància l'Obra Social "la Caixa" i la Fundació per a la Conservació i 

Recuperació d'Animals Marins (CRAM) posen en marxa “la Caixa” a favor del 

mar: la ruta del Vell Marí, un veler científic que recorrerà durant dos anys el 

litoral peninsular i les illes. Aquest projecte s’emmarca dins del Programa de 

Medi Ambient de l’Obra Social “la Caixa”. 

 

• L'objectiu d'aquesta nova iniciativa és contribuir a la conservació dels 

ecosistemes marins del litoral espanyol a través de tres línies bàsiques 

d'actuació: el rescat i la recuperació d'espècies marines en perill d'extinció, la 

recerca aplicada a les espècies amenaçades i l'educació mediambiental. 

 

• Els nostres mars compten amb un dels majors índexs mundials de 

biodiversitat en espècies marines, moltes d'elles catalogades com a espècies en 

greu perill d'extinció. És el cas de les prades de posidònia o d'espècies com ara 

la tortuga careta, el dofí comú i la balena del Mediterrani, sotmeses a fortes 

pressions derivades de l'activitat humana. El nou programa desenvoluparà 

iniciatives a favor de la conservació d'aquestes i altres espècies marines. 

 

• L'estudi de la contaminació acústica als oceans o l'efecte en les espècies 

marines de les restes de plàstics flotants abandonats són alguns dels projectes 

de recerca que es realitzaran gràcies a “la Caixa” a favor del mar: la ruta del 

Vell Marí. 

 

• La inversió de l'Obra Social "la Caixa" en el seu Programa de Medi Ambient i 

Ciència durant el 2006 puja a més de 53 milions d'euros. En ell s’inclouen 

accions com la millora dels parcs naturals, les activitats que es realitzen en els 

Museus de la Ciència de “la Caixa” i les iniciatives de recuperació d’espècies 

com aquesta, a la que hi destina més d’un milió d’euros. 

 

Barcelona, 9 de març de 2006. - Avui es vara al port de Barcelona el Vell Marí, el nou 

veler científic de l'Obra Social "la Caixa" i la Fundació CRAM, que durant els propers dos 

anys recorrerà el litoral peninsular i les illes desenvolupant un programa per al rescat, la 

recerca i l'educació sobre espècies marines en perill d'extinció. 

 

El Vell Marí realitzarà una travessia de dos anys i inicia la seva etapa avui en aigües de 

Barcelona com a primer punt del seu viatge per la Mediterrània occidental. Després del 
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seu periple per la Mediterrània, durant el 2007, el Vell Marí continuarà la seva ruta al 

llarg de les Illes Canàries i la costa atlàntica peninsular. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El veler que solcarà els mars a fi de vetllar per la conservació del bon estat dels 

ecosistemes marins compta amb una tripulació de 4 especialistes (en clínica i 

recuperació d'espècies marines, en gestió i biologia marina, en estudis d'impacte i 

navegació d'altura). Aquests científics desenvoluparan treballs de recuperació d'animals 

marins, gràcies al quiròfan i material de salvament que conforma l'equipament del veler, 

de dos pals i 16 metres d'eslora, preparat per a una navegació d'altura i amb una 

capacitat per a 12 persones. 

 

Durant les seves més de 7.000 milles nàutiques de navegació, el veler recalarà a 35 

ports de totes les comunitats autònomes espanyoles amb costa. En cada un d'ells durà a 

terme, junt amb els investigadors de les universitats, centres de recerca i les confraries 

de pescadors, una sèrie d'estudis per informar a la societat sobre l'estat concret dels 

ecosistemes i les espècies que habiten els nostres mars. 

 

El Vell Marí pretén ser un lloc de trobada flotant entre els professionals del mar, la 

societat civil i les institucions científiques. Les investigacions que es desenvoluparan en 

2006 
 
Catalunya 
Barcelona 
Roses 
Palamós 
Arenys de Mar 
Vilanova i la Geltrú 
L'Ametlla de mar 
 
Comunitat 
Valenciana 
Vinaròs 
Castelló 
València 
 
Illes Balears 
Palma de Mallorca 
Maó 
Eivissa 
 
Múrcia 
Águilas 
 
Andalusia 
Carboneras 
Almeria 
Màlaga 
Cadis 
Sevilla 
 

2007 
 
Canàries 
Arrecife 
Las Palmas 
Santa Cruz de Tenerife 
 
Galícia 
Vigo 
Ribeiro 
A Coruña 
Celeiro 
 
Astúries 
Cudillero 
Gijón 
 
Cantàbria 
Santander 
Santoña 
 
Euskadi 
Bermeo 
Donosti 
Hondarribia 
 
Altres ports: 
Funchal, Ajaccio 
i Dakhla 
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aquest projecte, en col�laboració amb els principals centres de recerca marina 

d'Espanya, es donaran a conèixer als ciutadans a través de les pantalles que 

s'instal�laran als Museus de la Ciència de "la Caixa", CosmoCaixa Barcelona i 

CosmoCaixa Madrid, i als Centres Socials i Culturals de l'Obra Social "la Caixa". 

 

Vell Marí és el nom popular amb què en alguns llocs de la Mediterrània es coneix la foca 

monjo, una de les espècies amb major perill d'extinció a tot el planeta. Només en 

queden al voltant de 400 exemplars i a les nostres costes es va extingir a mitjan segle 

XX. 

 

Rescat, recerca i educació 

 

Conscients de la importància de conservar la biodiversitat, l'Obra Social "la Caixa" ha 

programat per al 2006, dins del seu Programa de Medi Ambient, una sèrie d'iniciatives 

que tenen com a objectiu sensibilitzar el ciutadà sobre la importància de la seva 

preservació. La ruta del Vell Marí és la primera d'elles. 

 

La sensibilització constitueix un dels camins principals cap a la conservació dels 

ecosistemes. Tots tenim el record proper d'espècies que habitaven en el nostre entorn i 

que ja s'han extingit. Fins i tot fa molt poc temps es podien trobar foques vivint a les 

nostres costes, balenes franques amb les seves cries a les grans badies atlàntiques i els 

fons mediterranis estaven plens de prades que eren un veritable conreu de vida. 

Malauradament, aquestes imatges ja comencen a ser llunyanes. 

 

La pressió antropogènica, l'explotació i l'especulació sobre el litoral són les causes de la 

regressió i desequilibri que amenaça de forma creixent la biodiversitat dels mars. 

Sensibilitzar el ciutadà sobre la rica diversitat de la vida al nostre planeta, que encara 

estem a temps de preservar, és un dels objectius prioritaris d'aquest projecte. 

 

Rescat i recuperació. L’explotació dels recursos marins ha anat en augment en les 

últimes dècades. Paral�lelament a l’increment de la pressió pesquera, la utilització de 

certs arts de pesca ha donat lloc a un elevant nombre de captures accidental. Per tal de 

pal�liar aquesta situació una de les línees d’actuació del projecte “la Caixa” a favor del 

mar se centra en els rescats directes i recuperació d’animals amb l’objectiu  de ajudar a 

disminuir la mortalitat del les espècies capturades accidentalment gràcies a l’equipament 

clínic que porta a bord. 

 

Recerca i educació. Els nostres mars compten amb un dels majors índexs mundials de 

biodiversitat. Per tal de contribuir en la seva conservació, es realitzaran múltiples 

investigacions centrades especialment en les espècies i ecosistemes marins en regressió. 

Algunes d’aquestes recerques es portaran a terme amb la col�laboració d’universitats o 

entitats científiques.  
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“la Caixa” a favor del mar: la ruta del Vell Marí és un projecte centrat en espècies i 

ecosistemes amenaçats amb l’objectiu final de mantenir la biodiversitat. Un projecte 

basat en la sinergia de les activitats de rescat al costat de la flota pesquera i la recerca 

aplicada a la conservació. “La Caixa” a favor del mar: la ruta del Vell Marí neix amb la 

il�lusió de fer un pas més a favor del mar i la seva conservació. 

 

En aquest nou projecte de l'Obra Social "la Caixa" i la Fundació CRAM es duran a terme 

estudis centrats en deu grans àrees de treball que reuneixen els grups zoològics, 

botànics, ecosistemes i comunitats amb major risc de desaparició: 

 

- Grans cetacis (balenes, catxalots) 

- Dofins 

- Foques 

     - Tortugues marines 

- Aus marines 

- Taurons 

- Ecosistemes de fanerògames 

- Prades de Maërl i coral�ligen 

- Espècies invasores 

- Hàbitats i comunitats en regressió 
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El Programa de Medi Ambient i Ciència de l'Obra Social "la Caixa" 

 
La conservació i la gestió mediambiental és una de les exigències dels ciutadans. Atenta 
a les necessitats i preocupacions socials, l’Obra Social “la Caixa” destinarà enguany a 
l’àmbit de medi ambient i ciència 53,6 milions d’euros.  
 
El Programa de Medi Ambient de l’Obra Social “la Caixa” es basa en cinc línies 
d'actuació: la conservació dels parcs naturals; la recuperació i la rehabilitació de la fauna 
autòctona; l'observació de l'estat de la Terra a través dels satèl�lits de l'Agència Espacial 
Europea (ESA); la Convocatòria d'Ajuts a Projectes Mediambientals i un programa 
itinerant de sostenibilitat que recorrerà les ciutats espanyoles. La posada en marxa de 
"la Caixa”  a favor del mar: la ruta del Vell Marí reitera el compromís de l'entitat a favor 
del medi ambient i la ciència com ho subscriuen els seus museus CosmoCaixa Barcelona 
i CosmoCaixa Madrid. 
 

 

La Fundació CRAM 

 

La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM) és una fundació 

creada l'any 1996 que es dedica a la conservació de les espècies marines amenaçades 

mitjançant la recuperació i reintroducció d'animals marins, la recerca i l'educació. 

 

Els projectes de recerca aplicada que desenvolupa i fomenta el CRAM en col�laboració 

amb altres grups científics i universitats, estan enfocats a trobar solucions a la regressió 

de les poblacions marines amenaçades. En concret, es treballa en la disminució de 

l'impacte pesquer en plans de reproducció assistida, clínica i malalties, etc. 
 
 
 

Per a més informació: 

Irene Roch. Departament de premsa - Àrea de comunicació de la Fundació "la Caixa”. 

Tel. 93 404 60 27. Imroch.fundacio@lacaixa.es 

Rafa Márquez. Departament de premsa del CRAM 

Tel. 93 752 45 81 comunicacio@cram.org 

 

 

 


