
 

 
 

Nota de premsa 

 
 

Amb aquesta iniciativa, l’Obra Social ”la Caixa” s’uneix a l’Any 
Internacional de la Biodiversitat 

 
La protecció de les àrees marines, 

nova campanya del programa  
”la Caixa” a favor del mar 

 

• En un metre quadrat de fons marí hi ha tot un món desconegut 
d’éssers vius diminuts que formen part d’un meravellós ecosistema molt 
important. Però moltes vegades no en som conscients. A diferència dels 
ecosistemes terrestres, els valors ambientals i paisatgístics dels quals 
són àmpliament coneguts, els ecosistemes marins no tenen la mateixa 
presència social. Per això, de vegades aquest desconeixement pot posar 
en perill la diversitat biològica marina. 
 
• Actualment només el 0,5% del territori marítim espanyol està 
protegit, a diferència de l’àrea  terrestre, que en té un 15 % sota alguna 
mena de figura de protecció. Aquestes dades, doncs, reflecteixen la 
vulnerabilitat de la biodiversitat del mar. 
 

• L’Obra Social ”la Caixa”, dins del seu programa ”la Caixa” a favor del 

mar, inicia una nova campanya de divulgació científica centrada a 
ressaltar els valors de la biodiversitat del mar, les seves amenaces, 
l’interès biològic propi de cada comunitat i la necessitat de protegir-la. 
Per això, disposaran de l’aula mòbil del programa i les visites al veler 
científic Vell Marí, on s’explicarà quins animals i plantes viuen a les 
reserves marines espanyoles.  
 

• Potenciar la creació d’àrees protegides com a eina per frenar la 
pèrdua d’espècies i conservar la diversitat biològica al mar són els 
objectius principals d’aquesta nova iniciativa. Tot, emmarcat en un 2010 
que l’ONU ha declarat Any Internacional de la Biodiversitat. 
 

• El veler científic del programa recorrerà al llarg del 2010 un total de 
2.000 milles nàutiques (4.000 km) i recalarà en 22 ports de les 
comunitats d’Andalusia, Ceuta, Múrcia, Comunitat Valenciana, Balears i 
Catalunya.  
 



 

València, 11 de maig de 2010.- Manuel Bañuls, director de l’oficina de ”la 
Caixa” a València; Álex Pérez, biòleg de l’Àrea de Ciència, investigació i medi 
ambient de l’Obra Social ”la Caixa”; Albert Planes, biòleg i educador de la 
Fundació CRAM, i Jorge Gisbert, director general del port Marina Joan Carles 
I de València, han presentat avui al port la nova campanya sobre protecció 
d’àrees marines del programa ”la Caixa” a favor del mar. 

 
L’eix central del projecte comprèn des de la sensibilització sobre la 
importància de protegir aquestes àrees per preservar la biodiversitat 
amenaçada, fins a la divulgació de la fragilitat i riquesa de l’ecosistema marí. 
Amb aquesta campanya, l’Obra Social ”la Caixa” s’uneix als esforços de la 
comunitat científica i de tots els qui promouen la conservació de la 
biodiversitat fent un intens treball de divulgació sobre el mar i les seves 
necessitats. L’Obra Social ”la Caixa” i el CRAM acosten el mar a la població 
per mostrar-li tota la riquesa i fragilitat que amaga, i fomentar-ne també el 
respecte i la conservació. 
 

Conèixer la biodiversitat i la importància de les àrees marines 

 
La campanya de divulgació científica del programa ”la Caixa” a favor del mar 
se centra aquest any en la diversitat biològica marina amenaçada i la 
importància de preservar els ecosistemes. Les Nacions Unides han declarat 
el 2010 Any de la Biodiversitat per evidenciar la seva importància en les 
nostres vides i tractar de conservar-la. Coincidint amb aquesta iniciativa, 
l’Obra Social ”la Caixa” fomenta l’interès entre la ciutadania pels hàbitats 
marins i la fauna i flora que els integren. 
 
La diversitat biològica és la varietat d’ecosistemes i d’éssers vius de qualsevol 
tipus que habiten al planeta. Alguns càlculs estimen que el nombre d’espècies 
existents és de més de 10 milions. 
 
Les espècies marines estan sotmeses a una alta pressió a causa de la 
sobreexplotació pesquera, la degradació o la pèrdua dels seus hàbitats, la 
contaminació, etc. Segons la Unió Internacional per a la Conservació de la 
Naturalesa (UICN), en l’àmbit global, l’abundància d’espècies s’ha reduït un 
40 %. Tots els éssers vius són necessaris perquè formen part de complexes 
xarxes tròfiques, en què la desaparició d’un dels elements pot produir una 
important alteració ecològica, que pot afectar la resta dels ecosistemes. Com 
a conseqüència d’això, l’últim informe de l’Agència Europea de Medi Ambient 
subratlla la necessitat de destinar més esforços per protegir la biodiversitat 
marina. 
 



 

Segons la UICN les àrees protegides són una superfície de terra o mar 
especialment dedicada a la protecció i el manteniment de la biodiversitat i 
dels recursos naturals i culturals associats, manejada a través de mitjans 
legals o d’altres mitjans efectius. Actualment, hi ha aproximadament 4.000 
àrees marines protegides en més de 80 països, i la majoria són de petites 
dimensions i estan localitzades en zones properes a la costa. Això suposa 
menys de l’1 % de la superfície de l’oceà. Espanya va signar el 2006, amb la 
resta de països membres de la Convenció per la Diversitat Biològica de 
l’ONU, el seu compromís de protegir el 10 % de la seva superfície marina per 
a l’any 2012. Però, quin tant per cent de la superfície hauríem de protegir? 
Alguns estudis recents apunten que:  
 
— Per utilitzar el mar amb finalitats científiques i educatives: un 10 % 
— Per conservar adequadament les espècies: un 20 % 
— Per pescar de manera sostenible: un 30 % 
— Per explotar el medi intensivament: un 50 % 
 
Al contrari del que pot semblar, les àrees marines protegides afavoreixen 

l’activitat pesquera, ja que la pesca restringida dins l’àrea protegida 
comporta que a les aigües contigües a la reserva augmenti el nombre 
d’individus a causa de la dispersió de les larves que provenen de la zona 
protegida. A més, a mesura que les femelles de la reserva assoleixen una 
mida més gran, ponen més ous, cosa que significa també més larves que es 
dispersen cap a zones contigües fent-les més riques. 
 
La Comunitat Valenciana, líder en parcs naturals 

 
La Comunitat Valenciana, en els seus 437 km de costa, posseeix un elevat 
capital ecològic representat per un conjunt d’hàbitats que constitueixen més 
de la meitat dels inclosos en la Directiva d’Hàbitats. Les xifres col·loquen 
aquesta regió entre les primeres d’Espanya, amb el 30 % del seu territori 
(700.000 ha) protegit. Tres reserves marines i vuit parcs naturals representen 
les àrees marines protegides. Set d’aquests espais protegits estan declarats 
Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i 50.000 ha de superfície 
marina estan proposades com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC) per a la seva 
inclusió en la Xarxa Natura 2000. Totes aquestes dades col·loquen la 

Comunitat Valenciana en un privilegiat segon lloc amb relació a la resta 

del país pel que fa a nombre de parcs naturals. 
 
Un singular arxipèlag volcànic, convertit en reserva marina, acull una rica 
vida marina amb endemismes exclusius: les illes Columbretes (4.400 ha). 
Les comunitats d’organismes que viuen a la profunditat de les seves aigües 
gaudeixen d’un estat excel·lent de conservació gràcies a la seva llunyania de 



 

la costa i a l’absència de contaminació. És notable l’absència de Posidonia 

oceànica, cosa que afavoreix el desenvolupament d’una exuberant comunitat 
d’algues fotòfiles i grans praderies de Cymodocea nodosa. 
 
Un exemple de la gran diversitat d’espècies a les illes és l’estrella porprada 
(Ophidiaster ophidianus) i l’ostra vermella (Spondylus gaederopus), aquesta 
última en regressió a causa d’una malaltia vírica. El dofí mular (Tursiops 

truncatus) i, a l’estiu, la tortuga babaua (Caretta caretta) habiten també en 
aquesta reserva. Si ens submergim per sota dels 30 m, a més de trobar 
abundants llagostes, veurem parets rocoses i comunitats de gorgònies 
extremament ben conservades per les quals neda el peix característic 
d’aquestes profunditats: la forcadella (Anthias anthias). 
 
També hi ha escassa contaminació a la Reserva Natural Marina de l’Illa de 

Tabarca, excel·lent enclavament per al desenvolupament de comunitats i 
espècies de gran interès. Hi habiten abundants espècies, cosa que prova que 
l’aigua és molt neta, particularment les del gènere Cystoseira, i és on creix la 

millor praderia de posidònia de la Comunitat Valenciana. Gràcies al fet 
que l’illa va ser declarada protegida el 1986, els peixos han estat l’element de 
la fauna marina que s’ha recuperat més ràpidament: el mero, l’orada i el 
pagre, entre d’altres. També hi tornen a ser freqüents les nacres, les 
gorgònies, els eriçons de mar, els crancs, els cargols de mar i les esponges. 
 
Pel que fa a les aus residents, hi ha el corb marí emplomallat i altres 
espècies que nien a Tabarca, com el corriol camanegre i el gavià argentat. 
L’ocell de tempesta, que passa l’hivern en alta mar, ve fins aquí per nidificar a 
l’illa. 
 
Dels parcs naturals a València, en destaquem el de l’Albufera (21.000 ha) 
perquè és inclòs a la llista d’aiguamolls d’importància internacional per a les 
aus, establerta en virtut del Conveni de Ramsar, i a la Xarxa Natura 2000, 
com a àrea ZEPA i LIC. Per això, les 250 espècies que utilitzen regularment 
o excepcionalment aquest ecosistema, i prop de les 90 que s’hi reprodueixen 
li concedeixen un paper important en l’àmbit europeu. Les colònies de 
corriols i xatracs (comú i becllarg), aus marines que nidifiquen a l’illa, situen el 
parc natural en el segon lloc en importància per a aquestes aus a la 
península Ibèrica, amb més de 6.000 parelles nidificants.  

 
El primer parc maritimoterrestre de la comunitat és el de la Serra Gelada i 
Litoral de la Marina Baixa (50.000), al cap de la Nau. Hi creixen extenses 
praderies de posidònia i fons marins rocosos d’una diversitat biològica 
excepcional, com els de La Llosa. Aquest espai natural acull també una de 
les poques poblacions de dofí mular establertes en aigües de la península. 



 

 
 
 

Educació i sensibilització mediambiental 

 

”la Caixa” a favor del mar en aquesta campanya disposarà d’un programa 
educatiu molt complet adreçat tant a escolars com al públic general. Així, 
l’aula mòbil es convertirà en una plataforma de divulgació oberta a tot el món. 
 
L’equip d’educació especialitzat en biologia marina guiarà durant cinquanta 
minuts l’activitat educativa, que consta de dues parts. En la primera, el grup 
accedirà a l’aula mòbil on li proposaran diferents activitats, com ara vídeos, 
exposicions i tallers. Un dels objectius de la visita és explicar la importància 
de la diversitat marina i la necessitat de preservar-la. Per fer-ho molt més 
comprensible s’han creat per primera vegada uns plafons mòbils amb tota la 
informació de la vida al medi marí, les àrees marines protegides i les seves 
espècies amenaçades, que van canviant segons la comunitat en la qual es 
troben. L’activitat mediambiental de ”la Caixa” a favor del mar: la ruta del “Vell 

Marí” proposa alternatives encaminades a reduir els impactes negatius de 
l’acció humana sobre el medi marí. 
 
Al final de la visita, i com a segona part d’aquesta activitat educativa, els 
participants pujaran a bord del veler científic, el Vell Marí, per veure com 
funciona un vaixell que es dedica a la recuperació i clínica d’animals marins, i 
que du a terme tasques d’exploració i conservació del mar. Els visitants 
també podran gaudir, gràcies a unes ulleres de visió virtual, d’una immersió 
simulada que mostra diversos ecosistemes marins i permet observar els 
diferents graus de conservació. 
 
Per als participants d’entre 5 i 8 anys, es narra el conte La ciutat Biodiversitat, 
en què dos nens s’endinsen en el fons marí gràcies a unes ulleres màgiques i 
escriuen una carta sobre els diferents hàbits per protegir la biodiversitat. Per 
primer cop, el conte es converteix en una activitat interactiva ja que són els 
mateixos nens de la visita els qui han d’acabar d’escriure aquesta carta. 
 
Gràcies a l’èxit de la iniciativa que va començar en la darrera campanya, 
l’activitat educativa del Vell Marí es trasllada de nou fora del veler i s’acosta 
als hospitals, per incrementar la seva funció divulgativa. Per això, els 
educadors es traslladaran a les CiberCaixa hospitalàries (sales habilitades 
per l’Obra Social ”la Caixa” en hospitals per promoure la recuperació dels 
infants ingressats), on, mitjançant activitats didàctiques com ara jocs, tallers, 
contes i material audiovisual i multimèdia, els assistents aprendran la 



 

problemàtica marina causada per la degradació de la biodiversitat, com 
també les possibles solucions. 
 
L’objectiu és que, mitjançant visites virtuals i altres eines pedagògiques, es 
recreïn als hospitals l’ambient i les sensacions que experimenten els nens i 
nenes quan visiten el vaixell, per poder exportar, d’aquesta manera, tot el 
contingut educatiu que es desprèn de la visita. 
 

 
Més informació: 
Departament de Comunicació - Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


