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Els investigadors marins uneixen forces per avaluar l'estat de 

la mar Balear 

 
Es presenta el primer Informe Mar Balear, d'accés lliure a tota la població 

 
Palma, 11 de març de 2020 

 

Les principals institucions científiques de Balears, el Govern de les Illes Balears i la 

Fundació Marilles han presentat avui al Parlament de les Illes Balears la primera versió 

de l'Informe Mar Balear (IMB). Una iniciativa que té per objectiu avaluar l'estat del 

medi marí de les Illes Balears i les pressions a les quals està sotmès. 

 

• L'informe pot descarregar-se a www.informemarbalear.org    

• L'informe conté 101 indicadors. 

• 25 institucions, tant públiques com privades, han aportat dades. 

• 60 persones, entre investigadors i personal administratiu, han participat en 

l'informe. 

 

La col·laboració entre les institucions científiques i l'administració autonòmica han fet 

possible posar a la disposició del públic un patrimoni col·lectiu poc visible fins ara i una 

informació de referència útil per a investigadors, gestors públics, privats i la ciutadania 

en general.  

 

L’IMB recopila, analitza i sintetitza les dades disponibles sobre la mar Balear fins avui. A 

pesar de tota la informació recollida, els autors coincideixen que no és tot el que es 

necessita per poder realitzar un diagnòstic sobre l'estat de la mar Balear. 

 

És un informe objectiu, amb base científica i amb l'ambició de ser ampliat i actualitzat 

regularment. Es tracta d'un projecte col·lectiu a llarg termini que pretén sumar noves 

institucions i col·laboracions. El seu valor no radica només en les dades que presenta, 

sinó en la col·laboració que s'està forjant entre totes les institucions participants.  

 

Aquest projecte ha estat recolzat i impulsat per les següents institucions: Centre 

Oceanogràfic de Balears del Instituto Español de Oceanografía (COB-IEO), Consell 

Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), Fundación Biodiversidad, Fundació 

Marilles, Govern de les Illes Balears (GOIB), Grupo Iberostar, Institut Mediterrani  

d’Estudis Avançats (IMEDEA UIB-CSIC), Observatori Socioambiental de Menorca 

(OBSAM-IME), Sistema d’Observació i Predicció Costaner dels Illes Balears (SOCIB) i 

Universitat de les Illes Balears (UIB). 

 

http://www.informemarbalear.org/
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Raquel Vaquer-Sunyer, coordinadora de l'informe: “Aquest informe estableix les 

bases per proporcionar informació amb base científica per a una millor gestió de la mar 

Balear que asseguri la seva correcta conservació.” 

 

Natalia Barrientos, investigadora de l'informe: “Aquest informe serveix per treure a 

la llum una mostra de la gran quantitat d'informació disponible. Volem mantenir 

l'esforç col·laboratiu per millorar futures versions de l'Informe Mar Balear.” 

 

Toni Quetglas, director del COB-IEO: “Fa més de 100 anys, el professor Odón de 

Buen, impulsor de la recerca marina al nostre país expressava la seva convicció de Fer 

arribar la ciència positiva al cor del poble. Aquesta iniciativa pretén fer-la arribar al 

poble, però també a l'Administració com a principal agent en la gestió i conservació de 

la mar Balear i els seus recursos.” 

 

Jorge Terrados, director de l’IMEDEA-CSIC-UIB: “És molt necessari que aquesta 

iniciativa tingui continuïtat en el temps per conèixer els canvis que es produeixin i 

augmentar el seu valor informatiu i utilitat en la conservació i gestió de la mar Balear.” 

 

Joaquim Tintoré, director del SOCIB: “Aquesta iniciativa representa un pas endavant 

molt significatiu en la col·laboració entre organitzacions públiques i privades de 

Balears. Donar suport a la recerca i tenir dades de qualitat en l'àmbit marí i costaner és 

clau per a la presa de decisions en un context de canvi climàtic.” 

 

Eva Marsinyach, responsable de seguiment de medi marí de l’OBSAM: “L’IMB té 

dos punts forts: és accessible per a tots i és fruit de la cohesió entre entitats. 

Destaquem el paper de la Fundació Marilles com a motor i engranatge indispensable 

perquè aquesta radiografia de la mar Balear sigui una realitat.”  

 

Joan Matamalas, cap d’estudis del CES: “Per gestionar i preservar l'entorn natural del 

Mediterrani és fonamental el coneixement, l'evidència científica i la recopilació de 

dades de qualitat.” 

 

Llorenç Huguet, rector de la UIB: “L'informe posa de manifest el paper fonamental de 

les institucions científiques en la consecució d'objectius vitals per a la societat, com és 

la millora de l'estat de conservació de la mar”. 

 

Miquel Mir, conseller de Medi Ambient i Territori: “El treball de concentració de 

coneixement té un valor incalculable perquè ens permet comprendre millor el territori i, 

per tant, ens facilitarà la presa de decisions”. 

 

Antoni M. Grau, cap del Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Pesca 

i Medi Marí: “La informació i les sèries llargues de dades són la base per interpretar i 

gestionar correctament els recursos naturals, entre ells, els pesquers. Per això, la 

iniciativa IMB és encertada i necessària”. 

 

Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles: “Si no disposem de dades 
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científiques i informació contrastada serà molt difícil avançar cap a una millor gestió i 

conservació de la mar i la costa balear i dels nombrosos beneficis que ens aporta”. 

 

Enllaç https://drive.google.com/open?id=1IPz2K2ftBNCK4SHvr5w0xUMVKjgtF7xe per 

descarregar altres documents i recursos.  

 

Per a més informació 

www.informemarbalear.org / www.marilles.org 

Ana Peña - Comunicació Fundació Marilles ana.pena@marilles.org Tel. 676 254 404  

Natalia Barrientos – Investigadora IMB natalia.barrientos@marilles.org Tel. 680 748 992 
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