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Dossier de premsa 

 
L’exposició divulga i fomenta les vocacions científiques i afavoreix la 

participació activa de la societat i el debat científic 
 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta 
l’exposició Mediterrani, el nostre mar com 

mai l’has vist a CosmoCaixa 
 

• Mediterrani significa «mar enmig de terres», és a dir, un espai de 
connexió entre països, continents i cultures humanes diverses. És el 
segon mar interior més gran del món, de costes densament poblades. 
Per la seva grandària i per la seva capacitat limitada de renovació, 
mostra una de les taxes de contaminació i de perill d’extinció 
d’espècies més elevades del planeta.  

 
• La sostenibilitat del Mare Nostrum és, sens dubte, un dels reptes de 

futur més importants per als quals la ciència està aconseguint 
respostes, però necessita la conscienciació i la implicació de tothom 
per conservar-lo.  

 
• Mediterrani, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, ofereix una visió 

d’aquest mar des dels seus orígens, descobreix les seves 
particularitats biològiques i geològiques, i mostra alguns dels 
programes actuals d’investigació científica, com ara el Sistema 
d’Observació i Predicció Costanera situat a les illes Balears, el primer 
laboratori submarí i un petit robot que recull mostres del fons marí, 
entre d’altres. Tots promouen la sostenibilitat i subratllen la 
importància de la ciència en la conservació.  

 
• El públic es podrà endinsar en un banc de tonyines, sentir els sons 

que produeixen els cetacis i descobrir que fa uns 6 milions d’anys 
aquest mar es va assecar i es va convertir en un desert, i que 
posteriorment, gràcies a un moviment de plaques tectòniques, va 
tornar a esdevenir el mar Mediterrani. 

 
• Constitueix una part innovadora de l’exposició la introducció 

d’elements en els quals el públic ha col·laborat directament, ja que per 
mitjà de diferents accions s’han cocreat alguns mòduls, com el mapa 
de les sorres del Mediterrani o l’espai que posa punt i final a 



l’exposició, en què els visitants podran veure com ha anat canviant la 
seva visió des de l’inici fins al final de la mostra. 

 

 

Barcelona, 10 de desembre de 2013. Elisa Durán, directora general adjunta 
de la Fundació ”la Caixa”, i Ignasi López, sotsdirector de l’Àrea de Ciència i 
Medi Ambient, han presentat aquest matí a CosmoCaixa l’exposició 
Mediterrani, el nostre mar com mai l’has vist. La mostra, que serà inaugurada al 
vespre pel director general de l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, és molt 
més que una exposició sobre la vida marina. És una porta oberta a la reflexió 
sobre la relació dels humans amb el mar i sobre com cal actuar davant de fets 
objectius com la superpoblació de les costes i la limitada capacitat de renovació 
del Mediterrani, que l’han convertit en una zona amb uns nivells de 
contaminació i d’espècies en perill d’extinció dels més alts del món. Passat, 
present i futur d’aquest mar es donen la mà en aquesta mostra, que compartirà 
la visió cultural i artística amb l’exposició Mediterrani. Del mite a la raó, que 
tindrà lloc a CaixaForum Barcelona del 28 de febrer al 15 de juny de 2014.  
 
El Mediterrani, un mar d’aigües equilibrades  
Pel que fa a dues de les característiques més notables de les aigües d’un mar, 
la temperatura i la salinitat, el Mediterrani es defineix com un mar d’aigües 
equilibrades, amb una temperatura regular de 20 ºC. Però d’on prové la seva 
aigua? Fa uns sis milions d’anys, un moviment en les plaques tectòniques va 
convertir el Mediterrani en un autèntic desert. De sobte, com a conseqüència 
d’un altre fenomen geològic, es va obrir un nou canal a través de l’estret de 
Gibraltar i el Mediterrani es va tornar a omplir al llarg d’un període màxim de 
dos anys, en la que es considera la inundació més gran de la història, gràcies a 
les aigües que hi revertia l’oceà Atlàntic. Les precipitacions, l’aigua dolça del 
mar Negre i el cabal dels rius en són les seves altres fonts.  
 
Aquest període de la història geològica del Mediterrani es coneix com la crisi 

salina del Messinià. Observar l’evolució de la crisi salina que es forma durant 
una evaporació massiva d’aigua és una de les propostes que acull la mostra. 
 
La riquesa de la biodiversitat 
El Mediterrani és un dels mars amb més biodiversitat del planeta. Té 17.000 
espècies descrites i conté zones d’elevada importància ecològica. Avui, però, 
aquesta biodiversitat està seriosament amenaçada, ja que només el 0,01 % de 
les seves aigües estan completament protegides. 
 
El Mediterrani és la regió amb un nombre més alt d’espècies invasores del 
planeta; actualment n’hi ha descrites 637, cosa que suposa el 4 % de totes les 
que habiten en aquesta zona. A més, la temperatura de les seves aigües 



facilita l’aparició de nombroses plagues que afecten directament la seva 
l’explosió de vida.  
 
La biodiversitat és un paràmetre biològic que dóna una idea de la varietat 
d’éssers vius presents en un ecosistema. En general, com més gran és la 
biodiversitat, més estables són els ecosistemes i més capacitat de recuperació 
tenen després d’una agressió mediambiental. Aquest fascinant ecosistema es 
manté en un equilibri constant i delicat que necessita les nostres petites 
accions per a la seva preservació. Diversos mòduls conviden els visitants a la 
conscienciació de la importància de la seva conservació.  
 
La cultura mediterrània: des de la gastronomia fins a la riquesa lingüística 
La diversitat del Mediterrani va més enllà de la flora i la fauna: forma part de la 
vida i la cultura de tots els pobles de les seves ribes. La forma de viure al litoral 
Mediterrani es caracteritza per una sèrie d’aspectes que semblen comuns a 
tots els seus pobladors. A través dels segles, el mar ha actuat com un element 
cohesionador de la gran varietat de climes, paisatges i cultures que defineixen 
l’àrea mediterrània, fent que, d’alguna manera, els qui viuen a les seves costes 
comparteixin molts aspectes socials i humans, des de la gastronomia fins a la 
riquesa lingüística. 
 
Què ha passat amb les tonyines de Plini?  
Plini el Vell (savi romà que va viure de l’any 23 al 79 de la nostra era) explica 
que la flota d’Alexandre el Gran, en passar a l’Àsia, va haver de col·locar els 
seus vaixells en formació de batalla, ja que eren tan nombroses les tonyines al 
Mediterrani que un vaixell aïllat no s’hi podia obrir camí. La tonyina del 
Mediterrani, tan abundant en altres èpoques, està sent devastada actualment 
per la sobrepesca a causa del seu valor en diversos mercats mundials.  
 
Per la sobreexplotació, la pressió poblacional humana, la pèrdua d’hàbitats i la 
contaminació, avui en dia la biodiversitat i la riquesa del Mediterrani estan 
amenaçades. Una recerca responsable basada en la ciència, el coneixement i 
les necessitats de la societat aconseguirà una gestió més sostenible dels 
oceans i de les zones costaneres. La sobreexplotació de tota mena de recursos 
que el Mediterrani ha sofert en els últims decennis, unida a l’alarmant falta 
d’espais eficaçment protegits, ha fet que la seva biodiversitat i opulència 
originals hagin disminuït de manera dràstica en molt poc temps, i això 
compromet la sostenibilitat d’aquest mar tan delicat.  
 
Cal prendre consciència general dels nombrosos perills que planen sobre un 
mar extraordinàriament sobreexplotat en tots els sentits, que fins fa molt poc es 
trobava en una situació molt més saludable que l’actual.  
 



Mediterrani conté també un espai dedicat als projectes científics i tecnològics 
més moderns i innovadors que treballen per la sostenibilitat del Mediterrani. 
Observatoris submarins, robots que recullen mostres i l’exploració de l’energia 
de les ones en són alguns exemples. Els programes científics no solament 
afavoreixen la prosperitat i la salut del Mediterrani, sinó que ajuden la societat 
en diferents sectors.  
 
«Núvols de paraules per i per al Mediterrani» és l’espai que tanca l’exposició. 
Els visitants hi podran apreciar com ha anat canviant la seva visió i també la de  
la resta de públic des que han iniciat la mostra fins que l’han acabada: una 
comparativa final en forma de núvol d’etiquetes mostra el reflex viu i dinàmic de 
les experiències personals. 
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CosmoCaixa Barcelona 
C. d’Isaac Newton, 26  
08022 Barcelona 
 
Horari:  
Obert de dimarts a diumenge de 10h a 20h. Obert els dilluns festius, els de 
Pasqua, estiu i Nadal. 
Tancat els dies 25 de desembre i 1 i 6 de gener. Els dies 24 i 31 de desembre i 
5 de gener horari especial de 10h a 18h 
 
Serveis d’Informació  
www.lacaixa.es/obrasocial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Josué García: 934 04 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


