
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de premsa 

Base Antàrtica, testimoni d’una recerca pionera  

CosmoCaixa Barcelona 

A partir del 20 de novembre del 2014 

 

 

 



 

 

Nota de premsa 

 

Nou espai permanent per conèixer de prop la importància de les campanyes 

científiques antàrtiques  

 
Base Antàrtica, testimoni d’una recerca 

pionera a CosmoCaixa Barcelona 
 

L'Obra Social "la Caixa" ha presentat avui a CosmoCaixa el primer 

laboratori de la Base Antàrtica Espanyola Joan Carles I. El mòdul de la 

base, que ha estat cedit pel Consell Superior d’Investigacions 

Científiques (CSIC), quedarà instal·lat al Museu de la Ciència de l’Obra 

Social ”la Caixa” amb la finalitat de donar a conèixer la importància que 

va suposar que científics espanyols poguessin portar a terme 

campanyes científiques en aquest lloc extrem, inhòspit però de vital 

importància per al nostre planeta. La seva situació geogràfica, el clima, 

i la flora i fauna que l’habiten converteixen aquest continent en un lloc 

d’especial interès per a la investigació científica. 

 

Però, com es va aconseguir tenir representació científica al continent 

més austral de la Terra? Tot va començar l’any 1986, quan quatre 

científics catalans —Josefina Castellví, Agustí Julià, Joan Rovira i el Dr. 

Antoni Ballester, que encapçalava l’expedició—, de l’Institut de 

Ciències del Mar (CSIC) de Barcelona, i gràcies a l’ajut del programa 

antàrtic polonès, van aconseguir acampar a l’illa Livingstone, a uns 120 

quilòmetres de la península Antàrtica. Aquest fet va representar la 

primera gran fita per posicionar la investigació espanyola dins el 

panorama internacional. 

 

Dirigida fins a l’any 1993 per Josefina Castellví, l’activitat científica es 

va iniciar amb l’estudi dels nutrients del mar i la seva relació amb el 

fitoplàncton. Aviat van arribar projectes de microbiologia, meteorologia 

i geologia, i estudis de la flora i la fauna de la zona. Aquestes 

investigacions han permès conèixer millor aquest espai de vital 

importància per al planeta. Actualment es duu a terme la remodelació i 

l’ampliació de la base per tal de millorar i facilitar la investigació 

científica espanyola a l’Antàrtida. 

 

 



Barcelona, 19 de novembre de 2014. El president de la Fundació Bancària 

"la Caixa", Isidre Fainé, i la doctora en Biologia per la Universitat de 

Barcelona, Josefina Castellví, van ser els primers ahir a visitar la instal·lació, 

que obre al públic demà. D'altra banda, avui, la doctora Castellví i Elisa 

Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, han 

presentat a CosmoCaixa el primer laboratori de la Base Antàrtica Espanyola 

Joan Carles I. Un espai que va esdevenir una gran fita per a la investigació 

espanyola, i on es van poder dur a terme, sota la direcció de la Dra. 

Castellví, la primera dona directora d’una base antàrtica, campanyes 

científiques de gran vàlua.  

 

La restauració i la instal·lació d’aquest mòdul laboratori original de la base, 

juntament amb equipament científic de l’època cedit per l’Institut de Ciències 

del Mar i la Unitat de Tecnologia Marina (CSIC), serveixen per recrear la 

gran aportació del primer grup d’investigadors en unes condicions inhòspites.  

 

L'aventura científica va començar l’any 1986, quan quatre científics del CSIC 

que havien aconseguit arribar a l’Antàrtida gràcies a l’ajuda de col·legues 

polonesos van plantar la seva tenda de campanya en un trosset de l’illa 

Livingstone. Estudiaven un possible emplaçament de la que finalment va ser 

la Base Antàrtica Espanyola Joan Carles I, com a forma de pressionar el 

Govern espanyol perquè es vinculés al tractat de l’Antàrtic, un fet que a 

l’últim va succeir el 1988.  

 

Aquell mateix any, el prestigiós oceanògraf Dr. Antoni Ballester, el líder de 

l’expedició, va patir un ictus, i Josefina Castellví va assumir la direcció del 

projecte durant els sis primers anys.  

 

Les bases espanyoles 

 

La primera Base Antàrtica Espanyola (BAE), Joan Carles I, es va instal·lar 

l’any 1988 a la península Hurd de l’illa Livingstone, a la posició geogràfica 

62º39’46’’ de latitud sud i 60º23’20’’ de longitud oest.  

 

Actualment, hi ha dues bases antàrtiques espanyoles, situades a dues illes 

properes de l’arxipèlag de les Shetland del Sud. La base Joan Carles I es va 

establir a l’illa Livingstone el 1988, i el 1989 es va instal·lar la base Gabriel 

de Castilla a l’illa Decepció. El nom d’aquesta última és un homenatge a 

aquest explorador i navegant espanyol, que el 1603 va arribar precisament 

en aquest arxipèlag. 

 



Gràcies a aquestes dues bases, es van poder començar a desenvolupar 

programes científics que aporten dades de gran vàlua per conèixer el 

continent i l’oceà antàrtics. 

 

Al sud del paral·lel 60  

 

Les especials condicions del continent antàrtic converteixen aquest inhòspit 

territori en un lloc de màxim interès per a la investigació científica. Les seves 

glaceres i els seus ecosistemes són indicadors valuosos de les alteracions 

climàtiques actuals i passades. Amb una flora i una fauna particulars, aquest 

continent esdevé un espai d’incalculable valor per a la ciència i el 

coneixement de la biodiversitat del planeta, i els científics hi tenen un paper 

fonamental amb els programes de recerca i les dades que aquests aporten. 

 

Un laboratori natural 

 

«Des del punt de vista científic, he tingut l’honor de poder treballar en un 

laboratori natural. Les condicions que hi ha a l’Antàrtida no es poden 

reproduir.» Així és com explica la Dra. Castellví la importància de treballar en 

un espai únic a l’hora de descobrir molts dels secrets del nostre planeta. La 

immillorable oportunitat de disposar de laboratoris com el de la BAE permet 

observar i experimentar in situ la vida, els processos naturals i les 

característiques úniques d’ambients extrems com els que hi ha en 

ecosistemes polars. 

 

Projectes de recerca a escala internacional 

 

Al llarg dels més de vint-i-cinc anys d’activitat a la BAE, s’han dut a terme un 

gran nombre de projectes de recerca, alguns dels quals han tingut una gran 

rellevància a escala internacional. S’ha fet estudis sobre el clima i el canvi 

climàtic, la física i la química de les aigües costaneres, l’ecologia de les 

comunitats planctòniques (incloent-hi els microorganismes, el camp 

d’experiència de la Dra. Castellví), l’ecologia de les comunitats bentòniques 

litorals, les poblacions de líquens, la dinàmica de les glaceres i el permagel 

(permafrost), les poblacions de pingüins i els moviments sísmics i 

geomorfològics, entre molts altres. 

 

Un exemple de la recerca que es duu a terme en l’àmbit de la BAE  

 

Si s’observa amb deteniment un pingüí, s’hi aprecien les magnífiques 

adaptacions que li permeten créixer amb èxit en un entorn tan difícil. El cos 

hidrodinàmic dels pingüins i les seves ales modificades en forma d’aleta els 

permeten, literalment, volar dins l’aigua amb una gran destresa. Presenten 



dos tipus diferenciats de plomes: unes de petites i rígides a l’exterior, i un 

plomissol encoixinat a l’interior que forma una capa aïllant d’aire sobre la 

pell. Són aus molt sociables que crien en colònies de milers d’individus. 

Consumeixen, sobretot, peixos i crustacis, especialment krill. 

 

Les tres espècies més abundants de pingüins als enclavaments de les BAE 

són el pingüí de corona blanca (Pygoscelis papua), el pingüí d’Adèlia 

(Pygoscelis adeliae) i el pingüí de cara blanca (Pygoscelis antarctica). 

 

El canvi climàtic afecta la dinàmica de les poblacions d’algunes espècies de 

pingüins, que han hagut d’emigrar a zones més favorables, amb la qual cosa 

el nombre d’exemplars s’ha reduït. 

 

 

 

 

Base Antàrtica, Testimoni d’una recerca pionera. Espai permanent 

CosmoCaixa Barcelona (Isaac Newton, 26) 

 

A partir del 20 de novembre del 2014 

 

Horari: de 10 a 20 h 

 

 

 

Més informació:  

 

Departament de Comunicació. Fundació Bancària ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org   

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


