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Les illes Medes: passat, present i futur.
Dafne Jácome Sanz

S

i hi ha quelcom que des d’antic ha exercit sobre l’ésser humà una fascinació, un encís i
alhora una por atàvica és, sense cap mena de dubte, la mar. Hom qui hi ha nascut a la vora, té
un vincle d’unió totalment innat. El líquid primordial que un dia va permetre l’origen de la vida,
continua nodrint-nos perquè és una font de recursos que cal preservar.

En aquestes pàgines parlarem sobre un indret de la Costa Brava. A la comarca gironina del Baix
Empordà, trobem enfront la costa de l’Estartit, la reserva marina de les illes Medes.
Al seu estudi hi contribueix un nombrós grup d’investigadors de la Facultat de Biologia,
pertanyents a diversos departaments.
La paraula “Medes” podria ser una derivació de “Meta” per tal d’indicar la localització d’unes illes
“més enllà” de la terra de l’Empordà. Però segons l’historiador català Joaquim Botet i Sisó (18461917) hi ha diferents orígens etimològics possibles per al terme “Medes”. Una de les fonts
consultades va ser el poeta, astrònom i geògraf romà del s. IV Ruf Fest Aviè, el qual indicar que el
terme Medes podria haver derivat de la paraula Malodes, el qual no esta ben documentat. Altres
possibles orígens són Medea, Meta o Medas. El terme Medea ens remet a la mitologia grega,
concretament a la sacerdotessa d’Hècate involucrada en el rapte de Jasó. Al seu torn, el mot Meta,
prové del llatí i faria referència als túmuls i sepultures en forma de punxa o agulla construïdes pels
antics romans. No és d’estranyar que inclús fossin més antigues, doncs l’Empordà va ser bressol de
la cultura megalítica, la primera gran cultura europea, com atesten els més de 800 megàlits
coneguts a Catalunya. Finalment, el mot Medas, s’emprava genèricament durant l’Edat Medieval
per a designar a les illes de la costa del Comtat d’Empúries però amb el temps es va anar
restringint només a les set illes davant l’Estartit.
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Passat. Part descriptiva: Territori. Entorn natural.
Territori: el Baix Empordà. L’Estartit i el Montgrí.
A l’extrem nord-est del Baix Empordà es troba el municipi de la vila reial de Torroella de Montgrí i
l’Estartit, amb dos nuclis de població ben diferenciats però amb un notable patrimoni natural y
cultural en comú. El massís del Montgrí, envoltat per camps i horts, és un dels indrets d’ocupació
humana més antics de Catalunya, des del paleolític inferior. El poblat de la Fonollera és el primer
poblat fora de les coves, conegut de l’Empordà. Però d’especial interès són els assentaments de
l’època romana, com el del Camp de la Gruta. L’historiador Pella i Forgas descriu en Historia del
Ampurdán la troballa d’un cementeri romà en les illes Medes.
Dècades ençà artistes han descrit i reproduït el litoral empordanès en les seves obres. Citar El meu
país de l’escriptor Josep Pla. El litoral esta conformat per penya-segats calcaris de fins a 100 m,
cales i platges, illots, coves, arcs i golfs amb fons marins de gran valor ecològic. Un altre element
paisatgístic particular és la duna continental formada per la Tramuntana, en la vessant est del
massís, entre les planes del Baix i l’Alt Empordà i els aiguamolls del riu Ter.

Situades a 1,5 km davant la costa de l’Estartit trobem les Illes Medes, un conjunt de set illots: la
Meda Gran, la Meda petita, el Medallot, el Carall Bernat, les Ferranelles, el Tascó Gros i el Tascó
Petit, amb més de 21 hectàrees de superfície emergida. Fa 10.000 anys enrere formaven part del
massís del Montgrí. Com atestaven les restes de naufragis (el Reggio Messina, un vaixell enfonsat
expressament, al 1991 o el Avenire encara amb el carregament de marbre en les bodegues, al
1971) van ser visitades des d’antic, per comerciants i pirates a on, no només trobaven aixopluc en
un indret estratègic de la Mediterrània sinó també, recursos marins explotables com el corall. Fins
l’any 1934 encara estaven habitades. Es pot afirmar que el que determina el valor excepcional
d’aquestes illes és el seu medi marí, un conjunt de paisatges de parets verticals, de comunitats ( el
coral·ligen, les praderies de Posidonia o els alguers) de coves i de túnels.
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Entorn natural: clima, règim tèrmic de les aigües, habitats, cartografia bionòmica,
comunitats terrestres i comunitats marines.
En l’estudi dels ecosistemes litorals s’ha de conèixer l‘entorn climàtic perquè influencia als éssers
vius en tots els aspectes de la seva existència des de la seva distribució en bandes segons la
fondària (l’anomenat patró de zonació) fins a aspectes reproductius. Els factors físics-químics
principals són: la precipitació, la pressió atmosfèrica, la nuvolositat relativa, la temperatura de
l’aire i la de l’aigua del mar, l’evaporació potencial, la humitat relativa, el vent, el nivell del mar, els
perfils CTD (conductivitat, temperatura y profunditat de la columna d’aigua), la llum i els nutrients.

Clima
El clima mediterrani es caracteritza per episodis de sequia durant l’estiu, amb una pluviometria
anual d’uns 600 mm. Amb les dades obtingudes durant dècades es presenten unes tendències,
com un possible canvi en el clima però no hi haurà una variació en la mitjana pluviomètrica.
La mitjana climàtica anual a l’Estartit, del 1971 a 2011, va ser de 15,5 °C amb una amplitud mitjana
diària de 7,4 °C. Les mitjanes mensuals permeten analitzar l’evolució estacional de l’estructura
tèrmica. La temperatura mínima a les illes Medes és de 12°C, la normal per a la Mediterrània, però
té una tendència a augmentar i això farà augmentar l’evaporació potencial, és a dir, augmentarà
l’aridesa del terreny. Les condicions locals estan lligades a l’orografia i a la batimetria (l'estudi de
la profunditat subaquàtica) de la zona.

Règim tèrmic de les aigües
Malgrat que els registres de dades de temperatura de les aigües costaneres són incomplerts, el
litoral de l’Estartit és una excepció, doncs va ser iniciat i desenvolupat ara fa 40 anys per el sr.
Josep Pascual amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Institut de
Ciències del Mar CSIC. A l’any 2002, les dades foren integrades en la xarxa d’estudi del règim
tèrmic litoral de la Mediterrània. Els estudis realitzats evidencien que hi haurà un increment en la
temperatura de l’aigua superficial del mar més de mig grau durant els pròxims 30 anys.
A la Mediterrània, els vents (la tramuntana i les marinades, originades pel contrast de temperatura
entre la terra i el mar, com el gregalet, el foranell i el garbí) homogeneïtzen la temperatura de la
columna d’aigua per mitjà del trencament de la termoclina, la zona de transició entre les masses
d’aigua. La capa superficial més calenta, és empesa a major fondària. Al final de l’estiu, la
termoclina s’enfonsa originant un patró característic i constant en els anys. Si la termoclina es
manté estable, és a dir, la temperatura es manté moderada, s’originen disfuncions metabòliques o
fins i tot la mort o l’avançament en un mes la reproducció, com ja ha succeït amb les gorgònies.
Per últim no s’ha d’obviar la influència del riu Ter sobre aquests ecosistemes marins a nivell local.
El seu cabal ha disminuït així com les aportacions d’aigües dolces i nutrients a la costa.

Habitats
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D’acord amb la llista dels hàbitats presents a Catalunya (LHC), les illes Medes i el massís del
Montgrí acullen un total de 28 hàbitats diferents al llarg de la costa del Montgrí, les illes Medes i el
golf de Pals essent un lloc d’elevat valor ecològic. A més, alguns hàbitats són considerats molt rars
perquè són quasi inexistents en la resta de litoral català. Aquesta gran diversitat es deu a la
elevada productivitat de les aigües, situació inusual a la mediterrània.
Entenem doncs els hàbitats com a unitats paisatgístiques amb una determinada associació
d’espècies. Això permet una interpretació precisa per a estudiar la seva distribució en l’espai.

Cartografia bionòmica
És un mapa de les comunitats naturals
que permet el coneixement de l’
estructura, distribució i funcionalitat de
cada hàbitat i de les comunitats. És una
eina bàsica per a la gestió del patrimoni.
Abans de 1982, s’empraven inventaris
biòtics. En aquest any, es va
confeccionar una acurada cartografia
bionòmica basant-se en la catalogació de
la flora i la fauna. A l’any 1997 es va
realitzar una cartografia precisa de la
praderia de Posidonia oceanica i de
Cymodocea nodosa a les Illes Medes i en
el 2009 una de les costes del Montgrí.
Els avenços tecnològics com el GPS o la
sonda multifeix (per tal d’obtenir perfils
batimètrics) van permetre cartografies
de gran precisió.
Per tal d’esdevenir una eina per al
disseny dels plans d’usos i gestió, es va
seguir el criteri del “CORINE Biotope
Manual” elaborat
per la Comission of
the European Communities (1991).

Figura 1. La distribució de Cymodocea nodosa en el golf de Pals.
Exemple de cartografia bionòmica.
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Comunitats terrestres
Flora
La vegetació s’ha adaptat a una sèrie de factors abiòtics (clima, vent, salinitat, geologia) i biòtics
(condicionats d’origen viu com aus, altres plantes al·lòctones o a l’acció antròpica).
Clima mediterrani: els períodes de sequera no permeten un estrat arbori dens, per tant hi ha un
predomini del sotabosc. Espècies: Pi blanc o Pinus halepensis, garriga o Quercus coccifera,
llentiscle o Pistacia lentiscus, margalló o Chamaerops humilis i ullastre o Olea europaea.

Vent: la duna continental acull tàxons no propis d’un ambient mediterrani com els briòfits
(molses), presents en indrets no gaire assolellats de les Medes membres de les pottiàcies:
Barbula sp, Tortella flavovirens i Weisia viridula.
Salinitat: espècies halòfiles, tolerants a la sal que la tramuntana arrossega. Sovint les plantes
acumulen aigua per a poder tolerar-la. Especies: pastanaga marina o Daucus gingidium, fonoll marí
o Crithmum maritimum, figuera de moro o Opuntia sp, ungla de gat o Carpobrotus edulis.

Geologia: els penya-segats ofereixen un hàbitat idoni per a les plantes rares. A més el sòl és de
naturalesa càrstica i l’aigua s’escorrega. Espècies: malva arbòria o Lavatera arborea.
Aus nidificants: espècies vegetals adaptades a les dejeccions. Espècies: Herbes nitròfiles.
Espècies foranies: alteren les comunitats. Espècies: ailant o Ailanthus altissima, atzavara o Agave
americana, i el garitjol blau o Iris germanica.

Acció antròpica: Bancals. Espècies: cultius llenyosos i de secà, pastures herbàcies.
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Fauna
Les illes Medes conformen un indret estratègic en la mar Mediterrània, una zona de pas per a
diverses espècies migratòries. Per tant suposen un refugi, tot oferint protecció a les aus per a
nidificar com aliment per als peixos i mamífers marins.
Entre el Montgrí i les illes Medes s'han descrit 189 espècies d’aus. Els ocells marins són molt
abundants en les illes. Els més emblemàtics són: el Gavià argentat de pota groga o Larus
michahellis doncs conforma colònies nidificants de fins a 8.000 parelles en els penya-segats. El
Corb marí emplomallat o Phalacrocorax aristotelis el qual pot fer immersions de fins a 30 metres
de fondària. El Bellester o Tachymarptis melba. El Xatrac becllarg o Thalasseus sandvicensis. El
Martinet de nit o Nycticorax nycticorax. L’Esplugabous o Bubulcus ibis que hiverna a Catalunya des
dels anys setanta. I per últim, el Martinet blanc o Egretta garzetta el qual desenvolupa durant
l’època reproductora dues plomes d’uns 20 cm en el cap, molt apreciades a principis del s. XX per
a ornamentar els barrets de les senyores.

Entre les aus de presa és habitual que les femelles tinguin major mida que els mascles. Els
rapinyaires i còrvids amb major presència són: el Falcó pelegrí o Falco peregrinus el qual té una
velocitat de vol de 100 km/h i quan cau en picat 300 km/h. El Falciot pàl·lid o Falco tinnunculus
amb menys de 200 gr de pes. El Duc o Bubo bubo. L’Àguila cuabarrada o Hieraaetus fasciatus
d’hàbits diürn. L’Esparver cendrós o Circus pygargus cria en la garriga. La Gralla o Corvus monedula
és un dels còrvids més petits. Finalment, l’ocell rupícola més emblemàtic és la Merla blava o
Monticola solitarius.

A més a més de les aus cal destacar la presència del singular muricec de cova o Miniopterus
schreibersii. Aquest ratpenat és un petit mamífer volador que conforma la població
monoespecífica de ratpenats més nombrosa de Catalunya.
Però si parlem dels veritables pobladors de les illes, estem parlant dels insectes. Hom pot trobar
una gran diversitat d’espècies. La més rellevant és l’espècie Pyrrhocoris apterus, coneguda
popularment com la xinxa de la malva. És un hemípter de color vermell molt vistós amb dibuixos
negres.
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Comunitats marines
Flora
Plantes amb flors. Les fanerògames són plantes veritables amb arrel, tija modificada en forma de
rizomes i fulles que fan flors i llavors embolicades per un fruit. Gràcies a les arrels poden colonitzar
fons inestables de sediment i de sorra. Conformen un grup ben particular, doncs van evolucionar
sobre terra emergida i, entre uns 60 i 80 milions d’anys, es van adaptar novament, a la vida sota el
mar. Per això estan emparentades filogenèticament amb les herbes terrestres. El seu valor
ecològic és degut a ser productores primàries (aliment) i zones de refugi.
1. Posidonia oceànica: de les 70 espècies del gènere Posidonia que
hi ha al món, només 5 són endèmiques del Mediterrani. Forma
un hàbitat anomenat praderia d’interès comunitari, Directiva
europea 97/62/UE. Tot i ser present en tot el litoral català, amb
una predominança al NW de la Meda Gran i de la Meda Petita
entre els 5 i 15 m de fondària, esta amenaçada i en regressió.
2. Cymodocea nodosa: conforma praderies entre la Meda Gran i
les platges de l’Estartit a 10-16 m de la superfície. És important
per a la conservació del ecosistema sorrenc de la baia. En els
propers anys es farà un seguiment per tal de conèixer la seva
evolució futura.
Algues. Des de mitjans dels anys setanta s’inicià el seu estudi en les illes
Medes. La seva distribució litoral i en fondària depèn de factors tals com la llum, l’hidrodinamisme,
el substrat, la temperatura, els nutrients i les interacciones intraespecífiques (amb altres espècies).
1. Lithophyllum tortuosum: alga calcària que forma la denominada cornisa de trottoir.

Ocupa el 75% del perímetre de les illes degut al seu ràpid creixement.
2. Cystoseira zosteroides: alga bruna o Fucal. La major extensió està entre la Meda Petita i

els Tascons, a on el relleu és suau. A Catalunya, és un hàbitat rar i amenaçat, sensible a les
pertorbacions degut al caràcter perenne i al creixement molt lent de l’espècie.
3. Codium vermilara: alga verda abundant amb una estructura arborescent i vellutada.
4. Sphaerococcus coronopifolius: alga vermella o rodòfit de fons rocosos fins a 70 m. Es

reprodueix per alternança generacional heteromorfa, una generació produeix gàmetes i la
següent produeix espores.
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Fauna
Cnidaris: tenen dues formes vitals, les meduses i els pòlips. El
corall vermell o Corallium rubrum viu en cavitats i zones per
sota els 20 m de fondària. La gorgònia vermella o
Paramuricea clavata viu en les parets. Ambdues tenen unes
taxes de creixement molt baixes i una elevada vulnerabilitat
enfront l’impacte humà.
Gasteròpodes: el dàtil de mar Lithophaga
lithophaga. La nacra Pinna nobilis. El
musclo de roca Mytilus galloprovincialis
amb abundants poblacions a prop de la
superfície. No està amenaçat gràcies a la
seva elevada dinàmica de renovació.
Artròpodes:
els
crustacis
decàpodes viuen en coves. Els
més importants són el llobregant
Homarus gammarus, la llagosta
vermella Palinurus elephas i
l’esclop Scyllarides latus.
Equinoderms: Els més comuns són la garota
Paracentrotus lividus, la garota de púes
blanques Sphaerechinus granularis i la
botifarra de mar o Holothuria sp.
Peixos: els més representatius són la vidriada Diplodus vulgaris. El nero Epinephelus marginatus. El
dèntol Dentex dentex. El llobarro Dicentrarchus labrax. El sarg imperial Diplodus cervinus. L’orada
Sparus aurata. El corball Sciaena umbra. El pagre Pagrus pagrus. L’espet Sphyraena sphyraena. La
milana Myliobatis aquila. La tonyina vermella Thunnus thynnus.

Mamífers: el Dofí mular o Tursiops truncatus és resident de la zona nord de
Catalunya però sol ser vist vora les illes Medes i la costa del Montgrí.
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Present. Part analítica: Planificació científica. Grup de recerca.
Planificació científica
Les Medes són un indret que ha suscitat l’interès i la curiositat científica des d’antic. Actualment és
una àrea protegida, tant terrestre com marina, realitat que garanteix resultats experimentals
sense estar esbiaixades. Quantitativament, podem dir que al llarg de les últimes quatre dècades
s’han realitzat i publicat més de trenta projectes de recerca nacionals i internacionals, més de vint
tesis doctorals, més de vint tesis de llicenciatura i màster així com més de cent-cinquanta articles
de recerca i mitja dotzena de llibres de divulgació.
Tot va començar als anys setanta quan es feia un estudi descriptiu dels organismes que viuen en
les illes Medes. Durant els anys vuitanta els estudis es van centrar en les dinàmiques biològiques i
ecològiques de les comunitats marines, concretament de les bentòniques i demersals mitjançant
l’ús d’escafandre autònoma. Això va suposar la integració de l’ecologia funcional en altres
disciplines, com ara la geografia. Un bon exemple de l’esforç d’aquestes dècades va ser la
monografia, impulsada per la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) i publicada a l’any 1984
per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Va servir de model per als estudis que es desenvoluparien en
altres litorals ibèrics. Un any després rebé el Premi Crítica “Serra d’Or” de recerca. Des de 1990
fins al 2005, membres del Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona van fer el
seguiment de les illes Medes amb el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya i posteriorment amb el del Departament de Medi Ambient.
Aquest petit arxipèlag ha esdevingut un gran laboratori, a on s’han efectuat diferents estudis i
experiments. Però exactament, en que consisteix el treball d’un biòleg, allà? Les actuacions es
poden resumir en tres apartats: la monitorització de la Reserva Marina, l’estudi de la dinàmica de
les comunitats (p.ex. les algues) i l’estudi de les espècies amb interès econòmic i ecològic amb
tècniques de radiotracking (p.ex. llagostes).
El disseny del seguiment de l’àrea marina protegida (AMP), es va fer considerant diferents
aspectes i enfocaments. Es van seleccionar espècies i comunitats emblemàtiques, amb rellevància
ecològica i/o bio-indicadora. Posteriorment, les dades van ser tractades estadísticament per tal de
determinar la seva fiabilitat. Monitoritzar no és res més que recollir dades de manera sistemàtica
per tal d’obtenir llargues series temporals de determinades variables (cal saber quines seleccionar
per a tenir èxit). Així es pot esbrinar si hi ha tendències i quines serien les millors actuacions a
emprendre. És un aspecte molt important en qualsevol estudi natural amb una finalitat de
conservació.
Tot i que es fa difícil resumir tants anys de labor científica, citarem algunes de les principals línies
de recerca que s’han dut a terme a les illes Medes:
 Estudi de la praderia de Posidonia oceanica. A l’any 1965, De Haro va publicar en una
revista científica el primer estudi sobre els fons marins. La investigació en aquest àmbit
estava en els seus inicis. Posteriorment, durant els anys 1972-1974 el Programa de Bentos
va impulsar la recerca incorporant l’escafandre autònom com a eina de treball. A l’any
1982 es va establir un transsecte permanent a la part central de la praderia seguint la línia
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de màxim pendent entre 5 m i 14 m de profunditat, amb una longitud total de 80 m. Al
llarg d’aquest transsecte es van marcar quatre estacions situades a 5, 6,5, 8,7 i 14 m, que
es van mostrejar de forma intermitent fins a l’any 1990. A partir d’ençà es va mostrejar
amb una periodicitat anual (excepte l’any 2010). També es van prendre una sèrie de
fotogràfiques de les estacions permanents per a una posterior comparació, a curt (anual) i
a llarg termini (dècades). D’aquesta manera es va registrar l’evolució de la praderia al llarg
del temps mitjançant els paràmetres: densitat (nombre de peus de la planta per metre
quadrat) i la cobertura (percentatge de substrat recobert per planta viva), la presència i
l’abundància de flors, així com d’organismes com equinoderms i nacres perquè el seu
paper és fonamental.
El creixement de les Posidònies també va ser estudiar. Es veu afectat per l’escassetat de
nutrients. Especialment acusada a l’estiu malgrat que la disponibilitat de llum útil per a
processos com la fotosíntesis, és màxima. Aparentment és una contradicció amb les
elevades taxes de producció, però es deu a l’eficient sistema de reciclatge intern de
nutrients (de les fulles abans de caure). A la tardor i a l’hivern, quan la concentració de
nutrients en l’aigua és elevada, la planta absorbeix més del que necessita per a poder
emmagatzemar-ho en els rizomes. La matèria orgànica produïda té diferents destinacions.
De la quantitat no consumida pels herbívors, un 15% és arrossegat per l’aigua, un 20%
respirat per bacteris i afins i el 40% esdevé detritus una part dels quals que s’anirà
incorporant en el sediment. El remenen queda lliure en la columna d’aigua.
Un altre aspecte estudiat van ser els balanços anuals de carboni. Es basen en els guanys
per fotosíntesis menys les pèrdues per respiració. I estudiant-ho es va descobrir que la
fotosíntesis efectuada durant l’estiu induïen la síntesi de midó per tal de ser acumulat uns
mesos. Els cicles de nitrogen i carboni interaccionen en una sinergia. A més nitrogen
disponible menor midó emmagatzemat. Això es tradueix en una dificultat per tal d’arribar
a l’hivern.
Aquestes investigacions tenen una aplicabilitat directa a l’hora de desenvolupament un
índex biòtic de qualitat ambiental sorgit com a resposta a la necessitat de l’Agència
Catalana de l’Aigua de conèixer la qualitat de les masses d’aigua costaneres per millorarne la gestió. Actualment ha estat inclòs a les xarxes de control que coordina l’ACA. És el
resultat d’una sinergia entre la recerca bàsica, l’aplicada i la gestió.
 Estudi dels alguers. Les algues són els organismes dominants del litoral català, en
fondàries de fins a 100 m. A la Mediterrània, hi ha més de 800 espècies, 300 de les quals
es troben a la costa del Montgrí i les illes Medes. Cada espècie s’ha adaptat a viure en un
ambient determinat sota unes condicions ambientals particulars, formant un gradient
batimètric o de fondària. Les de superfície són més productives i les de fondària tenen una
dinàmica més lenta degut a la restricció de llum i nutrients. Dins una comunitat algal
trobem un o més estrats diferenciats, en funció del grau de complexitat: un estrat
incrustant (d’algues calcàries), un o més estrats arbustius, un estrat erecte (macro algues) i
un estrat epifític (format per espècies que viuen sobre les altres algues).
Els aspectes més importants són la producció i la fisiologia. Tenen una funció ecològica i
estructural. Per un cantó aporten matèria orgànica a la xarxa tròfica a través dels
http://revistes.ub.edu/index.php/b_on/index
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herbívors, com les garotes, i dels detritívors, els quals descomponen les frondes
despreses. Per un altre, ofereixen substrat i refugi a moltes espècies diferents.
Els factors que promouen canvis són l’augment de garotes herbívores que eliminen
totalment la coberta algal (la pesca ha eliminat bona part dels seus depredadors naturals),
la contaminació i l’aparició d’espècies exòtiques com Caulerpa racemosa, Womersleyella
setacea o Lophocladia lallemandi. Les comunitats romanen estables sota determinats
graus de pertorbació.
Per tal de monitoritzar aquestes comunitats s’empra
l’algòmetre, un quadrat de superfície coneguda,
subdividit en reticles. Totes les dades recollides
s’integren en un model a on les comunitats algals i el
seu cicle s’organitzen en un espai sotmès a dos eixos,
un de producció i diversificació i l’altra de biomassa i
heterogeneïtat.
 Estudi de les esponges. Els porífers o esponges per formar part del coral·ligen, han rebut
especial atenció. S’ha estudiat el creixement de les espècies Crambe crambe, Hemimycale
columella, Oscarella lobularis, Chondrosia reniformis, Petrosia ficiformis i Spirastrella
cunctatrix així com l’alimentació de Dysidea avara. També el cicle vital d’ Orthopyxis
crenata, Halecium petrosum i Halecium pusillum.

 Estudi dels tunicats. També coneguts amb el nom d’urocordats. Durant el
seu estat larval posseeixen un cordó nerviós dorsal (i no ventral com els
invertebrats), un notocordi i fenedures branquials. Tenen un mantell
segregat per l’epidermis d’un carbohidrat similar a la cel·lulosa. Viuen
fixats als fons marins. S’ha estudiat l’alimentació de l’ascidi Halocynthia
papillosa així com la variabilitat estacional de la seva toxicitat.
 Les comunitats de gorgònia camaleó, Paramuricea
clavata. Es va estudiar la recuperació de les poblacions
amb els paràmetres: estructura de la població,
alimentació, reproducció, reclutament (supervivència
larval), demogràfics i genètics entre altres. Es van emprar
tècniques bioquímiques. Tot i tenir un creixement molt
lent hi ha una elevada biomassa d’organismes, uns 430
grams per metre quadrat. Es va constatar per a les poblacions de gorgònia un risc
d’extinció local abans de trenta anys però amb un petit increment de la supervivència es
podria garantir la seva persistència (matemàticament, la seva taxa de creixement
poblacional és igual o superior a 1 ).
Amb el temps es van complementar aquests estudis demogràfics amb metodologies
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fotogràfiques i d’ecologia dels paisatges terrestres. Resulta una espècie molt adient per a
la monitorització d’un espai protegit mitjançant censos visuals, perquè són espècies de
gran mida, abundància, emblemàtiques i sensibles a les pertorbacions. Una pertorbació és
el busseig, inclús fora de l’AMP. Falta per comprovar si l’increment de la taxa de mortalitat
és rellevant per a la viabilitat de les poblacions de les illes Medes.
 Les comunitats de corall ver o vermell, Corallium rubrum. S’estudien paràmetres com
l’estructura de la població, el tipus d’alimentació, la reproducció, el reclutament, la
demografia i les característiques genètiques. És una espècie endèmica del Mediterrani. Les
poblacions eren denses i nombroses fins als 800m al llarg del litoral, gràcies als refugis
orogràfics i a l’abundància de matèria orgànica disponible, però degut a l’alt valor
comercial del seu esquelet calcari se’n va pescar molt i amb arts de pesca inadequades.
Actualment està prohibit extreure organismes amb menys de 7mm de diàmetre basal.
 Les comunitats de briozous, especialment Pentapora fascialis. Són
indicadors d’erosió del coral·ligen. És una espècie comuna que forma
colònies erectes i cerebriformes de fins a 80 cm de diàmetre i 60 cm
d’alçada. La mida augmenta amb la fondària.
 Les comunitats de garotes. Les garotes o eriçons de mar són equinoderms, herbívors, com
la garota comuna o Paracentrotus lividus o detritívors, com la garota de púes blanques o
Sphaerechinus granularis o la botifarra de mar o Holothuria sp. Es segreguen en funció de
la fondària. Es van monitoritzar aquestes espècies perquè desenvolupen un paper ecològic
fonamental, provocant, en absència de depredadors, blanquissars, zones a on es veu el
sediment perquè les algues han estat totalment consumides. Concretament es van
estudiar les densitats i l’estructura demogràfica dins i fora de la reserva. Les dades de
densitats segons el tipus de substrat (bloc o paret) s’organitzen en un gràfic anual.
Per posar un exemple de gràfic que reculli aquesta informació, el següent que recull
l’evolució de la densitat de Paracentrotus lividus a les Illes Medes (R) i la costa del Montgrí
(NR), en fons de blocs i parets verticals:

La topografia és un factor determinant perquè suposa supervivència. Les garotes
s’amaguen dels seus depredadors en els refugis com coves i túnels.
http://revistes.ub.edu/index.php/b_on/index
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La densitat de Paracentrotus lividus és similar dins i
fora de la reserva tot i estar aparentment en
contradicció amb les teories de cascades tròfiques,
sobre un control de les poblacions de garotes per
depredació dins les reserves marines. Cal remarcar
que els diferents estadis del seu cicle vital es veuen
condicionats per diferents factors perquè pot desviar
els resultats de les prediccions dels models
deterministes. En l’estat larvari hi ha una capacitat de
dispersió molt elevada, arribant massivament a llocs a on les poblacions d’adults són molt
baixes. Per tant, les poblacions no són tancades, poden rebre l’entrada massiva de larves.
També es va valorar fins a quin punt una abundància de peixos exerceix control
demogràfic sobre les poblacions de garotes. Des de l’any 1999 no s’han trobat holotúries i
l’abundància de les garotes ha minvat considerablement. El motiu principal estaria
relacionat amb l’increment de peixos depredadors com els làbrids, els sargs o les orades.
 Les comunitats de crustacis decàpodes. Els crustacis juntament amb els peixos i els
mol·luscs, són uns dels organismes amb major importància econòmica i biològica. Els
decàpodes constitueixen un infraordre dins dels crustacis, un tipus d’artròpodes. Des de
l’any 1992 s’han fet estudis sobre tres membres més representatius: el llobregant, la
llagosta vermella i l’esclop.
Els túnels i coves de les illes Medes són actualment l’últim reducte a on trobar aquests
grans decàpodes. S’ha pronosticat un col·lapse abans de 50 anys. El primer pas per tal de
conservar la llagosta a la costa del Montgrí i les illes Medes és evitar la captura de les
llagostes juvenils. Pel que fa als llobregants i les cigales, com són espècies amb una menor
capacitat de recuperació, s’hauria de prohibir totalment la seva captura a les àrees
permeses i limitar l’accés a les coves dels bussejadors.
 Les comunitats de peixos. Durant aquest projecte es van estudiar sis espècies diferents, el
nero, el déntol, el llobarro, el sarg imperial, l’orada, el corball i el pagre. S’ha constatat la
recuperació de cinc de les sis poblacions després de 25 anys. S’ha observat que en l’AMP
els mascles més vells són foragitats pels més joves, de manera que la mida màxima
assolida pels neros és inferior a la que tenien en el passat. A més algunes espècies, com les
orades, exploten els musclos de roca amb molta més eficàcia que els éssers humans. A les
reserves es produeix el que s’anomena una restauració cap amunt de les xarxes tròfiques
(rebuilding up the food webs), totalment oposat amb el que passa en els medis explotats,
que és un pescar cap a nivells inferiors de les xarxes tròfiques (fishing down the food
webs). Actualment, el 49% de la biomassa dels peixos litorals de la reserva de les Medes
correspon a peixos depredadors, indicant una recuperació funcional de l’ecosistema
invertint la piràmide tròfica.
 Estudis integrats d’ecosistemes singulars. Les coves són un ambient d’estudi.
Concretament, l’interès és pels organismes que hi viuen com les poblacions de misidacis
que col·laboren en el transport de matèria orgànica cap al seu interior.
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Una altra comunitat és la cornisa o tenassa trottoir, una
bioformació, de fins a un metre d’amplada, originada pel
rodòfit Lithophyllum byssoides. Sobre de les concrecions
calcàries hi viuen altres algues, cnidaris, briozous, mol·luscs,
crustacis i equinoderms.
El coral·ligen (terme descrit al 1833) és una bioformació
emblemàtica de gran complexitat conformada per espècies
amb lenta dinàmica com les algues calcàries dels gèneres
Lithophyllum, Lithothamnion, Mesophyllum, Neogoniolithon,
Peyssonnelia i Halimeda. Són zones de biodiversitat ja que
acullen unes 1600 espècies, el 20% de totes les espècies que
viuen a la Mediterrània (Ballesteros, 2006). S’estudia els
paràmetres poblacionals i els impactes ocasionats pel busseig, pel furtivisme i per les
invasions d’espècies al·lòctones com Caulerpa racemosa i Womersleyella setacea.
 Ecologia tròfica. Estudis sobre l’alimentació de diferents grups d’invertebrats i vertebrats.
 Estudis sobre les interaccions tròfiques entre grups i l’efecte cascada. Desenvolupament
de models.
 Balanços energètics de diferents espècies mitjançant l’estudi dels paràmetres: esforç
reproductor, taxa de creixement, alimentació, excreció, respiració.
 Biomassa i producció a l’escala de l’ecosistema.
 Dinàmica de comunitats a llarg termini i successió ecològica. S’ha constatat un increment
de la població de nacres des dels anys 90.
 Demografia. Els controls demogràfics són in situ. Es poden elaborar models demogràfics
estudiant els paràmetres: creixement, mortalitat natural, evolució de l’estructura de mides
(edats),reproducció i reclutament, mortalitat parcial, fusions i fissions (en organismes
colonials).
 Caracterització del medi: característiques físiques, químiques, geològiques i biològiques
de la columna d’aigua i interacció amb els corrents. Característiques ambientals a
microescala.
 Composició bioquímica: i estat fisiològic. Proteïnes d’estrès, unes senyals moleculars.
 Episodis de mortalitat massiva de suspensívors. Seguiment del canvi tèrmic.
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El grup de recerca
Durant quatre dècades s’han otorgat diferents projectes per a l’estudi de les illes Medes. Com a exemple
citarem les referències tècniques pel bienni 1996-1998:
Títol del projecte: Seguiment del patrimoni natural de l’espai natural protegit de les Illes Medes.
Administració finançadora: DEAG - Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya

Joandomènec Ros

Javier Romero

Bernat Hereu

Cristina Linares

Rafel Coma Bau

David Díaz Viñolas

Joaquim Garrabou

Joan Lluís Riera

Aurora Martínez

Marta Pérez

Antoni G. Rubies

Teresa Alcoverro

Nath Bensoussan

Josep Maria Gili

Jordi Salat

Míquel Zabala

Olga Invers

Miguel A. Mateo

Pere Renom

Xavier Turón

Enric Sala

Isabel Calderón

Cruz Palacín

Ana Sabatés

Enric Sagarra

Jean G. Harmelin

Emma Cebrián

Enric Sala

Rocío Pérez

Patrick Louisy

Xavier Quintana

Tecla Riera

Enric Sala Serra

Vittorio Pedrocchi

Jaume Forcada

Josep Pascual

Laura Navarro
Alegría

Àlex Rodríguez

Eneko Aspillaga

Manuel
Ballesteros

Aquesta llista és a tall d’exemple, una part dels investigadors que han dedicat temps i
esforços a l’estudi de diferents aspectes de les illes Medes. Molts d’ells són professors
que actualmente imparteixen classes a la facultat de biología de la UB. Aquesta llista
es queda curta de lluny, doncs han estat 40 anys de recerca i col·laboracions, durant
els quals han participat investigadors de diversos àmbits, especialitats e institucions.
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Futur. Part conclusiva: corol·lari i perspectives.
Les illes Medes han estat classificades com la millor reserva natural de la Mediterrània occidental,
essent un model de gestió per als espais marins protegits de la Mediterrània degut als bons
resultats obtinguts. Gràcies a quatre dècades de recerca, s’ha valoritzat el patrimoni natural
preservar-lo enfront el turisme, el qual representa el 75% del valor afegit brut generat en el
municipi. Aquest esforç s’ha materialitzat en diferents iniciatives i legislacions com la del 25 de
novembre de 1983, la Generalitat de Catalunya va emetre l’Ordre de prohibició de la pesca i
l’explotació dels recursos vius les illes. En aquest any també es va crear el Museu del Montgrí i Baix
Ter reconvertit en l’any 2000 en el Museu de la Mediterrània com a centre dinamitzador del
patrimoni cultural i natural del municipi. Es va ampliar a l’any 1990 atorgant l’estatus d’Àrea
Protegida per mitjà del Pla d’Usos i Gestió de l’espai.
A l’any 1992 (Decret 328/1992) es va aprovar el Pla d’Espais d’Interès Natural sobre el Montgrí, la
part emergida de les Illes Medes i també una part dels aiguamolls del Baix Empordà.
El 10 de gener del 2000, el Govern de la Generalitat va acordar definitivament el Pla Especial de
Delimitació Definitiva de l’Espai del PEIN del Montgrí.
A l’any 2001 durant el Conveni de Barcelona, es van incloure els fons marins de les Illes Medes en
la llista de les zones principalment protegides d’importància per al Mediterrani (ZEPIM).
El 11 de novembre del 2008, va entrar en vigor el Decret 222/2008, en el qual s’autoritza el Pla
Rector d’Ús i Gestió de l’Àrea Protegida de les Illes Medes (PRUG).
El 21 de maig del 2010 es creà la llei 15/2010 per tal d’unificar els tres parcs natural, el Massís de
Montgrí, les Illes Medes i el del Baix Ter.
A més a més, el municipi ha estat inclòs en dos projectes de LIFE NATURA focalitzats en la
restauració i ordenació dels sistemes costaners dels hàbitats de la desembocadura del riu Ter
(1999-2003 i 2004-2007). El projecte “LIFE Montgrí, Medes, Baix Ter. An environmental awareness
strategy.”, desenvolupat per institucions del territori i el suport d’entitats i empreses locals en el
seu cofinançament. Altres projectes europeus de valorització de les activitats nàutiques,
pesqueres i culturals de la zona, són el MARIMED i el FEDER.
Representen la culminació de molta feina feta, però encara queda molt camí per recórrer. Alguns
d’aquests nous horitzons són l’estudi de les comunitats planctòniques, que viuen en suspensió a la
columna d’aigua. Tampoc s’ha indagat en els processos que allà s’hi esdevenen, com el transport i
deposició de matèria orgànica.
Per tal de preservar i garantir la continuïtat d’un indret d’importància cabdal cal conèixer-el. Per a
conèixer-el cal fer recerca. I són els resultats d’aquesta labor científica els que, mitjançant la
divulgació i la conscienciació social, el que fomentarà l’interès, la conscienciació, el compromís i la
implicació de la societat i dels organismes governamentals.
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Entrevista al catedràtic Joandomènec Ros i Aragonés
Vaig conèixer a en Joandomènec en l’assignatura
d’Ecologia oceànica durant l’ensenyament de
Biologia. L’assignatura estava dividida en diferents
blocs i cada un era impartit per un professor
diferent. Guardo molt bon record d’aquelles aules
perquè en Joandomènec donava un context ample
al temari que ens ocupava, per mitjà d’un diàleg
afable i proper amb els alumnes, tot invitant-nos a
participar. A més a més, ens explicava anècdotes i
situacions personals així com la realitat científica en
anys anteriors.
Per exemple, tot estudiant les comunitats
bentòniques del Mediterrani, ens va explicar la tria
personal que va haver de fer un cop acabada la
carrera. En aquella època va rebre consell
d’encaminar la seva feina cap a les empreses de

producció de musclos, a on els biòlegs tenien una
feina segura. Però va preferir dedicar-se a la recerca
d’uns petits organismes força desconeguts llavors,
els opistobranquis. Va apassionar-se per l’estudi
d’aquests mol·luscs gasteròpodes sense conquilla o
amb una interna però reduïda, de colors i formes
encisadores, actualment de gran interès per a la
indústria farmacèutica degut a les molècules que
sintetitzen.
Les classes tenien un enfoc molt transversal, no
només centrat en els punts del programa. Aquesta
expansió del temari i la manera d’impartir-lo,
divulgadora però sense perdre el rigor, procurava
estimular la curiositat dels joves biòlegs en formació
de forma interactiva, completant el cercle no
linealment.

Joandomènec Ros i Aragonés, nat el 8 març del 1946, es va doctorar l’any
1973 en biologia per la Universitat de Barcelona. Especialitzat en ecologia
marina en general i en comunitats bentòniques del medi marí en particular.
Durant els anys 1981-1986 va dirigir el departament d’Ecologia de la
Universitat de Murcia. A l’any 1986 va aconseguir la càtedra d’Ecologia de la
UB. Durant els anys 1986-1993 va dirigir el departament d’Ecologia de la UB,
i va ser director del grup de recerca d’Ecologia del zoobentos marí, integrat
en el laboratori europeu de ciències del mar.
La seva trajectòria com a docent inclou classes impartides de doctorat, màster i postgraus en una
dotzena d’universitats en l’àmbit estatal, europeu, africà i americà. La seva faceta divulgadora s’ha
materialitzat en llibres, articles i col·laboracions amb mitjans audiovisuals de comunicació així com
en traduccions i revisions de llibres i articles de diverses temàtiques científiques d’autors com
Gould, Wilson o Dawkins. Durant la seva carrera professional ha rebut diversos premis i
reconeixements per la seva labor científica, com la Medalla Narcís Monturiol, al 2006, al mèrit
científic i tecnològic atorgat per la Generalitat de Catalunya.
A destacar la seva presència en diferents comitès científics. Des del 1996 forma part del consell de
govern de la Universitat Catalana d’Estiu. És des del 2013 President de l’Institut d’Estudis Catalans i
membre des de 1990. Ha col·laborat amb la Generalitat des del Consell de Protecció de la
Naturalesa. Va ser coordinador de la càtedra UNESCO de Medi Ambient i desenvolupament
durable a la UB. Fou director del Programa de ciències del mar de la Universitat de la
Mediterrània. També va ser director del programa d’Estratègia Catalana per a la conservació i l’ús
sostenible
de
la
diversitat
biològica.
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exceptuant els cinc anys a la Universitat de
Múrcia. Han sigut més per fer excursions a la
natura (al mar o a terra) que en centres de
recerca. Però de totes n'he tret
ensenyaments. De la mateixa manera que no
es pot aprendre tot d'un sol llibre (ni que
sigui la Bíblia!), no es pot aprendre tot d'un
sol laboratori o centre de recerca o
universitat. Ens convé variar de llocs, de
col·legues i de mestres.

Primera part: entrevista de caire personal.
Coneixent a la persona.
El poeta txec Rainer Maria Rilke va escriure
“La veritable pàtria de l'home es la infància”.
És una estadi de la nostra vida d’importància
cabdal doncs és quan assentem els
fonaments del nostre jo adult. Una
descoberta del món i un aprenentatge sense
dogmes, prejudicis i condicionants de cap
tipus. No és d’estranyar doncs, que guardem
uns dels records més valuosos de la nostra
existència. Té algun record d’infantesa que
pogués ser un indici, un origen de la seva
vocació per la biologia?

Hi ha un llibre en especial que li deixes
empremta?
Molts llibres m'han frapat i me'n sento
deutor. Seria injust si només n'esmentés un.
Però Ramon Margalef, Stephen Jay Gould,
Edward O. Wilson, Richard Dawkins, entre
altres, han estat fonamentals. I entre els
autors de ficció Jules Verne i Kim Stanley
Robinson.

Sí, “l’exploració" del mar des de ben petit,
amb les ulleres i els peus d'ànec, em va dur a
l'interès pels seus habitants, especialment els
mol·luscs. La tesi sobre els opistobranquis en
particular i l'estudi del bentos en general, van
seguir de manera natural.

Hi ha alguna pregunta que mai li han fet com
a científic que li agradés contestar?

Per què ecologia oceànica? Va ser difícil la
tria?

Sí, la pregunta es formularia més o menys
així: Veu possible conjuminar la seva activitat
com a científic, és a dir, de cercador de la
veritat en el seu sector específic de recerca (i,
en general, de cercador de veritats absolutes
en tots els camps de la ciència) i la creença en
mites, ja siguin religiosos o altres? La
resposta, evidentment, és no. No es pot
servir alhora a dos amos...

A mi, com a molts joves estudiants de la
carrera de biologia, em va fascinar el
professor Ramon Margalef i les seves classes.
L'ecologia donava una visió del món que les
demés assignatures no proporcionaven. Per
això vaig començar a treballar amb ell i
després, vaig ser PNN (professor no
numerari) del seu departament, i aquí va
començar la meva carrera com a professor
d'ecologia.

Té a alguna persona com a referent?

Ecologia + amor pel mar = ecologia marina
(però, en aquell temps, per un tecnicisme
administratiu no es podia dir marina, i li vam
haver de posar oceànica).

Les mateixes que he esmentat fa dues
preguntes, a les que puc afegir altres
homenots de les ciències o les humanitats
com Rachel Carson, Carl Sagan, Charles
Darwin entre molts d’altres.

Sembla ser que estar un temps fora, abans
era un complement curricular que et
diferenciava, però cada cop esdevé un
requeriment indispensable per donar valor
afegit al currículum. En la seva experiència,
de totes les coses que va aprendre a Amèrica
i a Àfrica, quina destacaria de cada etapa?

El químic escocès Alexander
“Sabem més però no som més
cites són talment una síntesi
pensament i coneixement. Té
predilecte?

Una d’en Margalef: “La recerca ha de fer
avançar el coneixement damunt d’un
canemàs molt ampli. És exploració, joc i

Les meves estades fora de la UB i de
Catalunya han estat sempre curtes,
http://revistes.ub.edu/index.php/b_on/index

King deia
savis”. Les
sàvia del
alguna de
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nostre públic, la nostra societat és (salvant les
excepcions) analfabeta en ciència. Des de fa
uns anys, els responsables de la gestió de la
recerca reconeixen la feina dels divulgadors,
però els mateixos científics encara no
valorem prou aquesta faceta en el nostre
propi gremi, i en els concursos i oposicions es
deixa de cantó la tasca divulgadora. És
l’efecte Sagan, prou conegut, però que
s’hauria d’haver superat.

reflexió alhora, aplicats a cada punt de l’ordit
i de la trama...És una aventura no totalment
imprevisible, rarament gratuïta i amb una
positiva qualitat d’addicció”.
Ramon Margalef va ser un referent
internacional. A l’any 1967 va crear la
primera càtedra d’Ecologia a Espanya. Va ser
professor a la facultat de biologia de la UB a
on el va conèixer com a mestre i com a
director de tesi. Que li va copsar de la seva
persona i de la seva vessant científica?

El divulgador neix o creix? Hi ha formació i
tradició divulgativa?

He escrit tant i tant, sobre Margalef i com em
va influir, que no sabria ara resumir-ne les
raons i els exemples. Tot just us recomano la
darrera d'aquestes reflexions, en el pròleg a
un llibre magnífic del 2013, l'Atles dels
ecosistemes dels Països Catalans, que és el
darrer volum de la Història Natural dels
Països Catalans.

El divulgador neix, però també es forma.
Ha publicat des de l’any 1978 en revistes com
“Investigación y Ciencia”. La duració dels
doctorats en l’àmbit estatal s’ha reduït. Estan
prou preparats els estudiants de doctorat
actuals per a publicar en una revista d’alt
impacte?
El doctorat va de baixa, en general, però avui
els doctors surten més ben preparats que
abans. I per això poden publicar, sols o en
equip, en revistes de difusió internacional, i
d’alt impacte si el que publiquen és prou bo.

Segona part: entrevista sobre investigació
i recerca. Coneixent al científic.
És palesa la seva faceta divulgadora
materialitzada en llibres o entrevistes
audiovisuals, com la participació al 2012 en el
programa de Tv3, Millennium, Al fons del
Mar. Creu que es fa prou divulgació i que
aquesta arriba amb facilitat al gran públic?

Ha rebut diversos premis al llarg de la seva
trajectòria científica. Quina és la importància
real dels premis i guardons per al científic i
per a la institució a la qual està vinculat?

La divulgació de la ciència, a tots els nivells,
és necessària per raons diverses: explicar en
què inverteix el ciutadà els seus impostos,
formar científicament la societat (i els propis
científics d’altres àrees), etc. I se’n fa molta,
potser no tota la que caldria, però avui dia a
Catalunya i Espanya en general hem millorat
molt, i això tant per part de científics que
esmercen una part del seu temps en divulgar,
com per part de periodistes que s’endinsen
en el món de la ciència i la projecten a la
societat. Però es llegeix (i es veu) poca ciència
divulgada: es venen pocs llibres, els
programes de divulgació són dels menys
vistos a la televisió o dels menys sentits a la
ràdio, els diaris amb secció de ciències són
pocs (però segueixen presentant seccions
d’horòscops i donen cabuda a falses ciències i
a xarlatans), etc. El gran problema és que el
http://revistes.ub.edu/index.php/b_on/index

Els premis ajuden, és clar, però per a un
investigador el millor premi és la publicació,
les citacions dels seus treballs, el haver
contribuït a resoldre algun problema científic,
el descobriment de quelcom nou.
Quines peculiaritats té la ciència que es fa a
Catalunya enfront a altres llocs?
La ciència que es fa (recerca) i que s'ensenya
(docència) a Catalunya té unes peculiaritats
que la fan més universal, en general, que la
que es fa a la resta d'Espanya. Una paraula
clau és curiositat. Els científics són (han de
ser) curiosos, i això no sempre s'ensenya ni es
practica. Afegida a la llibertat de càtedra i una
obertura (que ve de lluny) als corrents
científics de tot el món, explicarien una
posició capdavantera. A això, que ha estat
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possibles. L’única exigència és que tothom
faci la seva feina ben feta; si els usuaris no fan
cas de la normativa (cosa que ha passat i
passa), si els gestors privats no apliquen la
normativa (id.), si l’administració no sap per a
què serveix un àrea protegida, si els científics
“passen” de la protecció, per exemple,
malament. El problema, al meu entendre, no
és privat o públic, sinó fer la feina ben feta. Hi
ha escoles públiques molt bones i privades
molt dolentes; doncs el mateix aquí.

sempre així, cal afegir-hi l'esforç que en les
dues darreres dècades ha fet l'administració
catalana per millorar centres, atreure
investigadors forans i en general fomentar
l'excel·lència. És una llàstima que ara la crisi
s'hi interfereixi.
De quina manera ha canviat la manera de fer
ciència a casa nostra? Quin seria l’aspecte
més remarcable?
La ciència a casa nostra ja no és el que era,
sortosament. La massa crítica ha augmentat,
l’investigador solitari ja és una rara avis, els
equips que aborden problemes i els resolen
conjuntament són la norma. Els centres de
recerca (i les universitats, que encara avui és
a on més recerca es fa) s’han homologat als
millors centres i universitats mundials. És una
llàstima que la crisi econòmica obligui a bons
científics i professionals a marxar a
l’estranger, i cal esperar que això es resoldrà
en el futur, perquè és un triple
malbaratament: dels cervells que marxen, de
la inversió que s’ha fet per formar-los (i que
ara aprofiten altres països) i de les
mancances que això genera en el sistema
català. Aquest avui dia és comparable, i amb
millors resultats, al de qualsevol país del
nostre entorn.

A la dècada dels 90 va embarcar en una
expedició cap a l’Antàrtida. Els membres del
grup diguem-ne, d’esperit anàleg al de
l’explorador Shackleton, estava conformat
per especialistes en diverses temàtiques?
Com és el treball de camp d’un biòleg, dia a
dia, en un ecosistema tant extrem d’una
bellesa gèlida i mortal?
La campanya antàrtica de què parles va ser
memorable, tant per a mi personalment (en
vaig escriure un llibre), com pel grup de
recerca nostre (que dirigia en Josep Maria
Gili, antic doctorand meu i ara professor
d’investigació de l’ICM-CSIC, que va treballar
de valent i va fer troballes molt valuoses.
Treballar en un vaixell, que és un laboratori
flotant, és magnífic: hi ha experts en camps
diversos, i sempre hi ha quelcom de nou per
comentar, què s’ha trobat en la darrera
draga, o què diuen els sensors de nutrients,
de clorofil·la, del que sigui. El mareig, el mal
humor d’alguns científics, la llarga estada fora
de casa, el fred, tot es suporta si la recerca
dona els seus fruits.

L’estudi de les illes Medes va ser un
precedent a l’hora de fer ciència a Catalunya.
La gestió actual esta en mans d’una entitat
privada. Com es diferencia el seguiment que
pugui fer un organisme privat al d’una
universitat?
La gestió d’una àrea protegida, la de les
Medes o qualsevol, ha de deixar intervenir
diferents actors: els científics que en
defineixen el valor i que en fan el seguiment
dels paràmetres que seran necessaris per
avaluar la gestió (i que hi fan la recerca que
s’hi pot fer); l’administració, que fa la
normativa i és responsable de que aquesta es
compleixi i de que l’àrea protegida assoleixi
els objectius que en el seu moment es van
establir; els gestors, que poden ser de
l’administració o privats, però que han de
complir el que se’ls demana; i els usuaris, que
han de ser respectuosos amb els usos
http://revistes.ub.edu/index.php/b_on/index

Actualment el departament d’Ecologia
col·labora i/o fa intercanvis o convenis o
projectes amb altres institucions en l’àmbit
de l’ecologia? Hi ha transferència transversal
entre universitats, i/o amb l’empresa o la
Generalitat? Hi ha una mercantilització del
coneixement en justificació del finançament
rebut?
La recerca en general ha canviat força en les
darreres dècades: avui és impensable fer
recerca en solitari i sense un finançament
estable, i adreçar un tema d’estudi macro,
que és com gairebé tots vàrem començar.
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L’ecologia no és una excepció, de manera que
la recerca que es fa és en equip, sobre temes
molt puntuals i específics (que, però, poden
tenir un abast més gran), i mitjançant
finançament estatal, autonòmic, europeu o
internacional. Bona part de la recerca en
general, i l’ecològica en particular, pot tenir
aplicació, i és normal que hi hagi entitats que
estiguin interessades en saber l’estat de salut
dels rius, com respon una comunitat
determinada després d’una maltempsada (un
incendi, un episodi de contaminació, etc.),
quin rendiment cal esperar d’una instal·lació
aqüícola, quanta energia pot proporcionar la
biomassa forestal o altres aspectes pels quals
estan disposats a invertir diners i a que
s’investiguin. Una altra cosa és que la major
part de la recerca es basi en aquests aspectes
aplicats i finançats de manera no competitiva
(és a dir, a dit), perquè llavors s’està sotmès
als capricis del finançador, sigui aquest una
empresa o una administració (local,
autonòmica o estatal).

internacionals, de beques de formació, i de
contractes amb administracions diverses.
De quina manera s’han fet notar les
retallades en Educació a el Departament
d’Ecologia?
El Departament d’Ecologia no s’ha lliurat de
les retallades pressupostàries, ja sigui pel
funcionament, per la docència i per la
recerca. Segurament on més s’han notat
aquestes retallades ha estat en la renovació i
en els sous del professorat contractat i en la
reducció dels sous del professorat funcionari.
Creu que la societat en general i el públic no
entès en particular té un concepte fidedigne
del treball desenvolupat per la universitat?
Com es podria canviar això?
La societat en general és paradoxal: els
científics són els professionals més ben
valorats pels seus conciutadans, però aquests
no saben per què: quan poses en un mateix
fòrum un científic i un paracientífic
engalipador (és a dir, un xarlatà), el polític i el
públic solen fer més cas del paracientífic que
del científic... i així ens va. És cert que manca
una formació general de la ciutadania, no
tant de base científica, sinó de base lògica,
racional. Si un científic diu que una cosa no es
pot fer (per exemple, obtenir energia barata
de la biomassa agrícola o forestal, i ho
demostra), i un paracientífic diu que sí, i que
tots serem feliços, encara que no aporti
dades, o aquestes siguin esbiaixades, el
polític l’escolta i la societat es pregunta com
és que no tenim ja l’energia barata que ens
venen...

Quins paràmetres són prioritaris alhora
d’establir una línia d’investigació? Quins
valors hauria de reunir qualsevol científic?
Per tot el que va dit ja s’entendrà que la
recerca avui, en ecologia o en qualsevol altre
camp, es basa en la col·laboració amb altres
universitats i centres, d’aquí i d’enjondre. Des
dels departaments universitaris això és més
fàcil, perquè normalment els investigadors
d’aquests centres han egressat d’una
universitat i guarden bon record dels seus
professors.
En àmbits més prosaics, d’on aconsegueix el
Departament d’Ecologia els fons i recursos
per a la investigació? Actualment hi ha
ajudes, incentius estatals i/o europeus per a
la recerca?

Hi ha un traspàs del coneixement generat a la
universitat cap al benestar de la societat?
Hi ha un traspàs del coneixement generat a la
universitat cap al benestar de la societat, i
tant que sí! Només cal veure les andròmines
que fem servir, la democràcia (imperfecta,
però) de què gaudim, el benestar (salut,
cultura, etc.) que les retallades no poden
amagar. Qualsevol millora en els diversos
camps socials s’ha generat en la universitat.

Els aspectes més concrets referits al
Departament
d’Ecologia,
com
d’on
aconsegueix els fons i recursos per a la
investigació, els hauries de demanar al cap
del departament, però de manera general jo
diria que de projectes competitius, nacionals i
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processos industrials, agrícoles, etc. menys
pol·luidors).

Actualment en que està treballant?
Actualment no faig recerca i tinc una reducció
notable de la docència. Les activitats de
gestió a l’Institut d’Estudis Catalans, que
presideixo des de fa uns mesos, són prou
absorbents, però no he deixat (i em penso
que no podré fer-ho mai) les activitats de
divulgació científica.

El mateix podríem dir per altres flagells de la
biosfera que causem nosaltres, com a
espècie. El que no és possible, i segurament
no ho serà mai, és recuperar la biodiversitat
de les espècies que estem abocant a
l’extinció, restaurar els deserts que la
sobreexplotació agrícola i minera (i el canvi
climàtic) estan provocant, i recuperar la
concentració de fa un parell de segles de
gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera,
causants del canvi climàtic.

Tercera part: reflexions i suggeriments.
Ramon Margalef promovia la lectura entre els
estudiants. Cito textualment “Jo voldria que
es llegís més, que hi hagués millors
biblioteques i que els estudiants adquirissin
més facilitat en el maneig d’altres llengües”.
Proposaria algun altre suggeriment per als
joves biòlegs?

Tot el demés que fem pel medi ambient són
pegats, que ens il·lusionen (i ens deceben
quan veiem que no acaben de donar el
resultat que volíem) però que no ens deixen
veure el veritable problema: som massa gent
i en obtenir recursos malmetem l’entorn fins
a degradar-lo de manera irreversible.

Ramon Margalef va ser un gran científic i un
mestre en molts sentits; jo recomanaria la
lectura de la seva obra, tant la científica i
universitària com la més “filosòfica”, que
avui, a una dècada del seu traspàs, és encara
ben actual. Acabo de traduir un llibre
d’Edward O. Wilson que pot ser així mateix
molt instructiu; el títol (que ja ho diu tot) és
Cartes a un jove científic (Barcelona: Rosa
dels Vents, 2014).

Tenim mala peça al teler. Cal estudiar per a
resoldre aquests i altres problemes, però per
a molts d’ells ja tenim el diagnòstic de fa
dècades, i no hi fem res, o gairebé, per a
resoldre’ls. Som massa arrogants i no volem
reconèixer que depenem totalment de
l’entorn; les religions i les doctrines polítiques
no ho han entès, encara. I em temo que no
ens queda temps per a capgirar la situació.

I per acabar, ¿podria proposar una reflexió
ecològica per a tots els lectors de B-on?
Una reflexió ecològica, que no és nova però
que no em canso de fer:

Moltes gràcies pel seu temps, ha estat un
plaer!

els problemes derivats de la contaminació es
poden resoldre (de fet, hi ha qui guanya
diners descontaminant aigües i sòls i trobant
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