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"la Caixa" a favor del mar presenta a Cadis la nova campanya 
científica que col·laborarà a analitzar la importància dels oceans 
com a fonts i embornals de CO2 
 

El paper del oceans en la lluita contra el canvi 
climàtic 
 
���� L'Obra Social "la Caixa" presenta a Cadis la campanya mediambiental 

del programa "la Caixa" a favor del mar: la ruta del Vell Marí. El nou 

projecte recollirà mostres d'aigua per tot el litoral espanyol que 

s'inclouran en la base de dades del projecte europeu Carboocean, 

l'objectiu del qual és conèixer el balanç del carboni marí dels últims 200 

anys. Paral·lelament a la campanya d’exploració, “la Caixa” a favor del 

mar desenvoluparà una campanya  de sensibilització ciutadana sobre els 

efectes del canvi climàtic a través de l'aula mòbil del programa i les 

visites al vaixell. 

 

���� Al 2009, el veler científic del programa "la Caixa" a favor del mar recalarà 

en un total de 25 ports. Durant la navegació recollirà a través d'un 

termosalinògraf i un fluoròmetre mostres per a l'estudi de CO2. Ambdós 

aparells permetran obtenir dades sobre la temperatura, la salinitat i la 

concentració de clorofil·la de l'aigua durant les prop de 6.000 milles 

marines que es preveu navegar durant la travessia de 2009. 

 

���� Aquestes dades, junt amb mostres d'aigua, seran analitzades pel Grup 

de Recerca Química Marina de la Universitat de Las Palmas de Gran 

Canaria. La nova campanya del programa aportarà noves dades per 

conèixer millor com absorbeixen el diòxid de carboni dels oceans i quin 

és el seu paper en el funcionament de la biosfera. 

 

���� El programa, a més, fomentarà dins de la seva campanya de 

sensibilització a la ciutadania actituds per pal·liar els efectes  de l’acció de 

l’home en el medi marí. I com a novetat, l'Obra Social "la Caixa", 

juntament amb la Fundació CRAM,  aproparà la campanya educativa del 

projecte a centres hospitalaris i escoles a les CiberCaixes hospitalàries i 

les CiberCaixes escolars. Per això, l’equip educatiu s’hi desplaçarà amb la 

finalitat d’explicar qüestions sobre els efectes del canvi climàtic en aigües 

de la Mediterrània, l'Atlàntic i Cantàbric.  

 



Cadis, 19 de maig de 2009. – Ana Mestre, regidora  d’educació de  
l’ajuntament de Cadis; Lorenzo Carrión, director de l’àrea de negoci de “la 
Caixa” a Cadis; Álex Pérez, biòleg de l’àrea de medi ambient de l’Obra Social 
“la Caixa”; Laia Calvo, biòloga i educadora de la Fundació CRAM i Fernando 
Ardana de Pascua, responsable de Puerto América, han presentat avui al port 
de Cadis la campanya mediambiental del programa "la Caixa" a favor del mar: 

la ruta del Vell Marí, una iniciativa de l'Obra Social "la Caixa" en col·laboració 
amb la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM). 
A través d'ella s'analitzarà els efectes del canvi climàtic al litoral espanyol i 
alhora oferiran propostes per disminuir els efectes de l'activitat humana al medi 
ambient. 
 
El veler científic el Vell marí aprofitarà la travessia i la seva estada a Cadis per 
recollir mostres d'aigua i dades sobre la seva qualitat i la seva composició. Tota 
la informació que reculli passarà a formar part del conjunt de dades del projecte 
Carboocean, una iniciativa europea en la qual participen prop de 50 grups de 
recerca i l'objectiu de la qual és avaluar el paper de mars i oceans amb 
referència a l'absorció de CO2 que resulta de l'activitat humana, realitzant 
d'aquesta manera una ambiciosa recerca sobre les fonts i embornals de 
carboni a mars i oceans. 
 
"La Caixa" a favor del mar participa en el projecte Carboocean conjuntament 
amb el Grup de Recerca de Química Marina de la Universitat de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), que rebran les dades i les mostres d'aigua recollides 
durant la travessia i en faran l’anàlisi. Per a això, el Vell Marí porta a bord un 
fluoròmetre, objecte que mesura la concentració de clorofil·la en l'aigua, i un 
termosalinògraf, que analitzarà la conductivitat de l'aigua a la superfície, junt 
amb la temperatura i la salinitat. 
 

Campanya científica: projecte Carboocean, una iniciativa europea per 

avaluar les fonts i els embornals de carboni als mars i oceans 

 
La campanya científica del programa "la Caixa" a favor 

del mar se centrarà aquest any en l’aportació de dades 
al projecte europeu Carboocean per tal de conèixer 
quina és la relació entre atmosfera i oceà respecte al 
CO2. 

 

Els oceans exerceixen un paper important en la 
regulació de la temperatura terrestre ja que si la 
temperatura i els nivells de diòxid de carboni 
augmenten, també ho fa el nivell dels oceans. Els 
oceans absorbeixen tones de diòxid de carboni, per la 



qual cosa, sense ells, l'escalfament global seria més greu del que ja és. 
Malauradament, la capacitat per absorbir CO2 dels oceans està disminuint a 
causa de les enormes quantitats de diòxid de carboni que s'emeten. 
 
Aquesta absorció de grans quantitats de diòxid de carboni i calor provoca 
canvis significatius als oceans, que poden ser devastadors tant per als oceans 
com per a la fauna i els humans que en depenen. 
 

Una vegada realitzat l'estudi, Carboocean aportarà noves dades que donaran 
respostes sòlides a les següents qüestions no resoltes fins al moment: 
 
- Quines dimensions tenen els embornals de CO2 dels oceans Atlàntic i 
Austral? 
- Quins són els mecanismes clau de retroalimentació capaços d'afectar la 
captació de carboni per part dels oceans, i com funcionen?  
- Quin és, quantitativament, l'impacte a nivell regional i global d’aquests 
mecanismes de retroalimentació sota el forçament del canvi climàtic en els 
propers 200 anys? 
 
El projecte Carboocean contribuirà a donar resposta a aquestes qüestions a 
través del balanç del carboni marí dels últims 200 anys basat en observacions 
d'alta qualitat i mitjançant inventaris de carboni. 
 
Totes les dades que es recullin a traves del programa "la Caixa" a favor del mar 
s'enviaran al Grup de Recerca de Química Marina de la ULPGC a fi de 
determinar el contingut de diòxid de carboni i oxigen, la seva salinitat i la 
temperatura de tot el litoral espanyol. 
 
El projecte Carboocean està compost per prop de 50 grups de recerca de 15 
països i pretén ser la base per a l'estudi del canvi climàtic al món. 
 

 

El veler científic de l'Obra Social "la Caixa" i la seva participació en el 

projecte  

 
El Vell Marí resulta un vaixell doblement 
interessant per a aquest projecte. D'una 
banda, perquè té característiques 
semblants a les dels Voluntary Observing 

Ships (VOS), majoritàriament vaixells 
pesquers o vaixells de mercaderies o 
turístics amb rutes definides i tancades. De 
l’altra, perquè la ruta del Vell Marí, que 



comprèn tot el litoral espanyol, aportarà dades que permetran contrastar les 
prediccions sobre les fonts i els embornals de carboni a la Mediterrània, 
l'Atlàntic i el Cantàbric. 
 
El Vell Marí, per a aquesta campanya científica, comptarà amb dos nous 
aparells al seu equip tècnic a fi de realitzar els mesuraments corresponents. 
Aquests nous aparells són un fluoròmetre, que mesura i analitza la 
concentració de clorofil·la en l'aigua, i un termosalinògraf, destinat a mesurar la 
conductivitat de l'aigua a la superfície, la seva temperatura i la salinitat. 
 
A més el Vell Marí, al llarg de la seva travessa, recollirà mostres d'aigua que  
s'enviaran de manera regular i degudament etiquetades, datades i localitzades, 
a la Universitat de Las Palmas, perquè el Grup de Recerca Química Marina en 
procedeixi a l’anàlisi i incorpori tots els resultats al banc de dades de 
Carboocean. 
 
Una vegada al laboratori s'analitzaran dues variables del sistema del diòxid de 
carboni als oceans; en particular, l'alcalinitat total de l'aigua de mar i el 
contingut total de carboni inorgànic dissolt. Amb aquests dos paràmetres la 
ULPGC podrà determinar el pH d'aquesta aigua de mar i la pressió parcial del 
diòxid de carboni. Amb aquest últim paràmetre es podrà calcular si l'àrea actua 
com a font o com a embornal de CO2. 
 

Educació i sensibilització mediambiental 

 

"la Caixa" a favor del mar comptarà amb un 
complert programa educatiu dirigit tant per a 
escolars com per al públic en general. Així, 
l'aula mòbil de "la Caixa" a favor del mar es 
converteix en una plataforma de divulgació 
oberta a tothom. 
 
L'equip d'educació, especialitzat en biologia 

marina, guiarà durant una hora l'activitat educativa, que consta de dues parts. 
 
En la primera d’elles, els participants podran veure a l'aula mòbil un vídeo sobre 
el canvi climàtic i una exposició amb informació sobre els seus efectes nocius a 
mars i oceans. Un altre dels objectius d'aquesta visita és explicar la funció que 
exerceixen els oceans com a embornals de diòxid de carboni. L'activitat 
mediambiental de "la Caixa" a favor del mar: la ruta del Vell Marí proposa 
alternatives encaminades cap a la reducció dels impactes negatius de l'acció 
humana en el medi ambient. 
 



A continuació, la sessió educativa convida els participants a pujar a bord del 
veler científic, el Vell Marí, perquè coneguin de primera mà com és i com 
funciona un vaixell que es dedica a la recuperació clínica d'animals marins i que 
realitza tasques d'exploració i conservació del mar. Els visitants també poden 
gaudir, gràcies a unes ulleres de visió virtual, d'una immersió simulada que 
mostra diversos ecosistemes marins i permet observar els seus diferents graus 
de conservació. 
 
Per als participants d'entre 5 i 8 anys, es narra el conte "Un xarop per a la 
Terra". La història, amb el Sol i una nena com protagonistes, està pensada 
perquè els més petits descobreixin d'una manera divertit què és l'escalfament 
global, què com afecta la Terra i mars i oceans, i què poden fer ells per ajudar a 
evitar-ho. 
 
Com a novetat durant aquest any, l'activitat educativa del Vell Marí es realitzarà 
també fora del veler, apropant-se a hospitals i a centres escolars. Per a això, 
els educadors es traslladaran a CiberCaixes (sales habilitades per l'Obra Social 
"la Caixa" a hospitals per promoure la recuperació de nens i nenes 
ingressades), on, mitjançant activitats didàctiques com ara jocs, tallers, contes i 
material audiovisual i multimèdia, els assistents aprendran la problemàtica 
marina causada pel canvi climàtic, la fauna marina amenaçada. 
 
L’objectiu és, mitjançant  visites virtuals i altres eines pedagògiques, recrear en 
centres escolars i hospitals l’ambient i les sensacions que experimenten els 
nens i nenes en la seva visita al vaixell i exportar tot el contingut educatiu que 
es desprèn de la visita. 
 
Les persones interessades a assistir a una visita guiada poden trucar i reservar 
al tel. 662 315 088 o enviar un correu a vellmari@cram.org. 
 
 

Per ampliar aquesta informació o per concertar entrevistes: 
Irene Roch. Àrea de Comunicació de l'Obra Social "la Caixa" 
Tel. 93 404 60 27. Iroch@fundaciolacaixa.es 


