
          

 

OFERTA LABORAL  

PROGRAMA DE CIÈNCIA CIUTADANA A LA MAR BALEAR 

Coordinador/a de projectes 

La Fundació Marilles -en'tat sense ànim de lucre que treballa per a la conservació de la 
mar Balear- i Observadors del Mar -la plataforma de ciència ciutadana coordinada des del 
CSIC- estan treballant conjuntament per impulsar un programa de ciència ciutadana ma-
rina a Balears.  

La par'cipació dels ciutadans i l'ampliació de les bases de coneixement són essencials per 
promoure mesures efec'ves per a la conservació del medi marí. En aquest sen't, els pro-
jectes de ciència ciutadana marina representen una oportunitat excel·lent per sensibilitzar 
a la societat, alhora que s'adquireixen dades cienKficament validades sobre l'estat de les 
espècies i ecosistemes costaners de la mar Balear.  

Cada vegada hi ha un major interès pel medi marí i es necessita més informació sobre el 
seu estat per poder prendre mesures de conservació efec'ves. Tot això ha propiciat un 
context favorable per establir un ambiciós programa de ciència ciutadana marina. 

Què busquem? 

Busquem una persona apassionada per la mar Balear, proacIva, emprenedora i creaIva; 
amb capacitat mul'disciplinària, una sòlida base cienKfica, bons dots comunicaIus i pre-
ferentment amb experiència en projectes de ciència ciutadana marina. Serà essencial te-
nir capacitat organitzaIva i de coordinació de múl'ples ac'vitats. Això implicarà, entre 
altres, promoure la col·laboració en projectes de ciència ciutadana dels centres de re-
cerca marins de Balears i administracions públiques (Govern Balear, Consells Insulars i 
Ajuntaments), així com facilitar la connexió amb diversitat de grups com la comunitat 
educa'va, centres de busseig, clubs nàu'cs, pescadores, sector turisme, ONG, i la ciu-
tadania en general. 

Descripció de tasques i acIvitats  

Aquest lloc de treball està concebut com un recurs d'Observadors del Mar a Balears, però 
per mo'us logís'cs està allotjat a la Fundació Marilles. Serà essencial l'excel·lent coordi-
nació i comunicació amb totes dues organitzacions per desenvolupar les següents tasques 
i ac'vitats: 



• Desenvolupar i implementar una estratègia i pla de treball a tres anys vista per 
establir un programa de ciència ciutadana marina a Balears que 'ngui en compte:  

o Necessitats d'informació / dades per millorar el coneixement i ges'ó del 
medi marí balear. 

o Oportunitats per maximitzar impacte enfor'nt inicia'ves existents o res-
ponent a demandes d'actors claus.  

o Estratègia del programa nacional d'Observadors del Mar. 

• Dissenyar i implementar plans de treball anuals amb descripció d'ac'vitats i plans 
d'expansió.  

• Realitzar un seguiment de la implementació del programa a través d’indicadors 
acordats amb la coordinació d'Observadors del Mar.  

• Treballar amb els centres de recerca i administració pública per desenvolupar pro-
jectes de ciència ciutadana marina maximitzant potencial cienKfic i u'litat pública. 

• Facilitar la parIcipació de múl'ples sectors: ciutadans, inves'gadors, administra-
cions i associacions.  

• Coordinar iniciaIves ja existents com la xarxa d'Observatoris Sen'nelles o el Pro-
grama escolar de Ciència Ciutadana Marina de les Illes Balears.  

• Dur a terme el seguiment administraIu del programa de ciència ciutadana a Ba-
lears.  

• Divulgar i donar a conèixer el programa mitjançant la par'cipació en esdeveni-
ments, conferències o taules rodones. 

• Iden'ficar oportunitats per desenvolupar aliances amb altres inicia'ves de ciència 
ciutadana a nivell nacional, mediterrani i internacional.  

• Treballar amb els responsables de comunicació de la Fundació Marilles i d'Obser-
vadors del Mar per coordinar l'estratègia de comunicació i relació amb els mitjans.  

• Atendre, respondre a preguntes i sol·licituds de mitjans de comunicació (TV, ràdio 
i premsa). 

• Treballar amb els responsables de captació de fons de Fundació Marilles i d'Ob-
servadors del Mar per garan'r la salut financera del programa i la seva ampliació 
mitjançant la redacció de propostes de finançament. 

 

 



Requisits  

• Titulació superior, preferentment relacionada amb el medi marí. 

• Experiència en projectes de ciència ciutadana marina. 

• Bon coneixement del context marí actual a Balears. 

• Excel·lent expressió oral i escrita.  

• Experiència laboral en gesIó de projectes i/o desenvolupament de programes. 

• Experiència en redacció de propostes de projecte i captació de fons.  

• Capaç de treballar en espanyol, anglès i català. 

• Ac'tud proacIva i emprenedora. 

• Excel·lents apItuds per a la comunicació amb els par'cipants en el programa de 
ciència ciutadana i els mitjans de comunicació. 

• Atenció al detall i ull críIc. 

• Residir a Balears. 

• Disponibilitat per viatjar a altres illes Balears. 

 

Què oferim? 

• Contracte permanent a temps complet (subjecte a un período de prova). 

• 32.000-40.000 euros de salari anual brut (segons experiència). 

• Treballar des de casa i/o en espai co-working a Palma de Mallorca. 

 

Estàs interessat/da? 

Envia Curriculum Vitae i carta de presentació (2 pàgines màxim) explicant per què t'agra-
daria ocupar aquest lloc i per què ets la persona adequada per a això. 

Contacte: aniol.esteban@marilles.org / garrabou@icm.csic.es 

Termini per enviar la sol·licitut: 30 de novembre de 2019. 

Entrevistes personals:  desembre de 2019  (data a confirmar). 



Sobre Observadors de la Mar 

La inicia'va d'Observadors del Mar està coordinada pels tres centres principals de recerca 
marina del CSIC al Mediterrani: Ins'tut de Ciències de la Mar (ICM), Centre d'Estudis 
Avançats de Blanes (CEAB) i Ins'tut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA). Des de la 
seva creació, en 2012, ha estat implicant els ciutadans en la recerca marina i promovent 
el diàleg entre la societat i els cienKfics sobre problemà'ques ambientals i de conservació 
relacionades amb la mar. En 2019 Observadors del Mar ha establert una aliança amb la 
Fundació Biodiversitat a través del projecte LIFE IP Intemares amb la finalitat de desen-
volupar un Programa de Ciència Ciutadana marina de referència a Espanya. Durant els 
úl'ms anys ha crescut de manera exponencial, sumant nous projectes (ha passat de 5 a 
15) i ampliant la comunitat de ciutadans cienKfics (ja té a 2.000 ciutadans inscrits). Alhora, 
la comunitat cienKfica implicada en la plataforma també ha crescut, i ara mateix hi ha més 
de 70 cienKfics de diferents centres de recerca nacionals i internacionals implicats en el 
projecte (CSIC –IMEDEA/*ICM/*CEAB-, IEO-Balears, Universitat de Barcelona, Univer-
sitat Alacant, ISPRA a Itàlia, IFREMER a França entre altres). Finalment, cal destacar que 
ja suma més de 10.000 observacions relacionades amb l'estat de conservació d'organis-
mes marins, presència i expansió d'espècies invasores, contaminació de fons i platges o 
biodiversitat marina. Totes aquestes observacions han estat validades per l'equip d'ex-
perts i estan disponibles en diferents mapes interac'us publicats en la web (www.obser-
vadoresdelmar.es). 

Sobre Fundació Marilles  

Marilles és una fundació sense ànim de lucre que treballa per conver'r les Illes Balears en 
un exemple mundial de conservació de la mar. Financem projectes que milloren la con-
servació de la mar Balear, liderem el diàleg entre actors locals per dissenyar solucions; i 
col·laborem amb altres fundacions i donants privats per atreure més finançament. Creiem 
que tothom té un rol que exercir en la conservació del medi marí i que una sòlida base 
cienKfica és essencial per poder avançar. Més informació a: www.marilles.org 


