
J
oandomènec Ros i Aragonés (Barcelona,
1946) és especialista en biologia i ecolo-
giad’organismesicomunitatsbentòniques
del litoral marí, sobre els quals ha publi-
cat un centenar llarg d’articles en diferents
revistes científiques. Ha dirigit el grup de
recerca Ecologia del Zoobentos Marí a la

Universitat de Barcelona, integrat en el Laboratori Eu-
ropeu Associat de Ciències del Mar. Presideix el
Consell de Protecció de la Natura i va coordinar la Cà-
tedra UNESCO de Medi Ambient i Desenvolupament
Durable a la Universitat de Barcelona. Igualment, pre-
sidí l’equip rector a la Universitat Catalana d’Estiu
(UCE) entre el 2001 i el 2008. Ara presideix la Funda-
ció UCE. Vice-president de l’IEC (2009-13), on havia
ocupat el càrrec de secretari general (2005-2009), el
10 de juny de 2013 en fou elegit president. Ha inves-
tigat el fons marí de les illes Medes com pocs.

L’IEC es presenta com l’Acadèmia catalana de les
humanitats i les ciències…Quina mena d’institu-
cióésiquinsobjectiusté?Quanel18dejunydel1907
Prat de la Riba va crear l’Institut d’Estudis Catalans,
presidit per Antoni Rubió i Lluch, volia que anés més
enllà de la Universitat, que era força dolenta i no in-
vestigava, i que també superés les Acadèmies. L’any
1922 ja fou admès a la Unió Acadèmica Internacio-
nal,amblaqualcol·laboremendiversosprojectes.Avui
és una institució privada de Dret públic que té per ob-
jecte la recerca científica en tots els elements de la cul-
tura catalana. També actuem d’assessors de les ins-
titucions, tantdelParlamentcomdelaGeneralitat.Vo-
lem ser allò que avui se’n diu una estructura d’estat.

Quin pressupost mou, quanta gent hi treballa,
comesfinançaid’onsurtenlesmisses? L’entitats’es-
tructura en diverses seccions, amb les seves respec-
tives filials, segons les grans àrees temàtiques en què
s’organitza la recerca, la primera de les quals va ser la
Històrico-Arqueològica, bé que la més coneguda
pel gran públic és la Filològica, que té caràcter nor-
matiurespectealallenguacatalana;ésadir,actuacom
a referent acadèmic. Actualment, després dels re-
ajustaments en què es va haver de reduir el personal,
compta amb una plantilla d’un centenar de persones.
Ara, amb les vaques magres, movem a l’entorn d’uns
8 a 9 milions € anuals. En temps de vaques grasses,
s’havia arribat als 12 milions €. En un 70% els diners
surten de la Generalitat, un 20%, aproximadament,

de la Diputació de Barcelona i altres administra-
cionsi,cadavegamenys,delMinisteri.L’altre10%

surtdelavendadelesnostrespublicacions, llo-
guers d’espais, drets d’autor, activitats... Per

exemple, l’IEC confecciona i guarda les
PAAU, les Proves d’Accés a la Universitat,
la Selectivitat, o, des de la filial de mate-
màtiques, organitza l’olimpíada mate-
màtica Cangur... Per exemple, tenim tot
el llegat Rodoreda, que en els anys bons
ha donat uns 50.000 €/any... Una meitat
del pressupost se’n va en el funcionament
de la casa i l’altra meitat en recerca, apro-

ximadament. Cal saber que la majoria de
membres treballen a l’IEC gratia et amore.

La gent conceptua l’IEC com un cementiri
de filòlegs, però darrerament, Castellet, Giner

i vostè, sortits del món de les ciències, semblen
haver-lidonatunaaltradinàmica.Quantesseccions
té, quantes filials i quina és la dinàmica de l’enti-
tat? Des del 1990 constitueixen l’IEC les seccions His-
tòrico-Arqueològica, la de Ciències Biològiques, la de
Ciències i Tecnologia, la Filològica i la de Filosofia i
Ciències Socials. Les vint-i-vuit societats filials actu-

als formen part integrant
de l’estructura acadèmi-
ca i organitzativa de l’Ins-
titut com a entitats autò-
nomes. N’hi ha de tota
mena, des de la d’estudis
litúrgics a les d’estudis
jurídicsomatemàtics.Les
societats tenen una re-
glamentaciópròpia,estan
regides per una junta di-
rectiva i tenen un mem-
bre de la Secció a la qual
estan adscrites que hi ac-
tua de delegat. A l’IEC es
publiquen una quaran-
tena de revistes, la majo-
ria en català, però també
en anglès o multilingües.

I no aniria bé una més
alta presència pública,
perexemple,eneldebat
del procés actual que
viu Catalunya? Ho dub-
to. Ja hi ha altres institu-
cions per als aspectes cí-
vics, i polítics (per a les
bufetades, diguem-ne,
però nosaltres també
n’hem rebut). La nostra
institució és un centre de
recerca i estudis de cata-
lanística i, amb les seves
seccions i societats filials,
promou i desenvolupa la
recerca en els diferents
àmbitsdelaciènciaidela
tecnologia, però princi-
palment en la de les hu-
manitats, en tots els ele-
ments de la cultura cata-
lana, aquí i arreu dels Pa-
ïsos Catalans. Actua com
a centre divulgador de la
recerca i també acull, en
la seva seu, iniciatives
d’altres institucions i uni-

versitatsd’arreu.Vamcalcularquantesactivitatsdetota
mena s’havien fet el 2013 (conferències, congressos,
presentacions de llibres...) i eren entorn de les 3.000.
Això, descomptant caps de setmana, vol dir més d’u-
na desena diàries.

Vostè també presideix el Consell de Protecció de la
Natura (CPN), en substitució de l’olotí Lluís Palu-
zie. De qui depèn i quines funcions té? La Llei d’Es-
pais Naturals especifica l’adscripció orgànica del
Consell, que és independent però «penja» orgànica-
ment del departament que s’ocupa del medi natural.
ElConsellestàubicatalesdependènciesdelaDirecció
General del Medi Natural i Biodiversitat del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, per la qual cosa està adscrit orgàni-
cament a aquest Departament. Les seves funcions són
les d’emetre els informes esmentats en la Llei d’Espais
Naturals i altres dictàmens a requeriment del Parla-
ment i de les administracions competents. En gene-
ral, proposa les mesures i actuacions per al compli-
ment de la Llei d’espais naturals.

Té alguna cosa a veure amb el PEIN, el ZEC i la
ZEPA? El Pla d’Espais d’Interès Natural o PEIN,
aprovat per la Generalitat el 1992 té per objecte la de-
limitació i l’establiment de les mesures necessàries per
a la protecció bàsica dels espais naturals, la conser-
vació dels quals cal assegurar, d’acord amb els valors
científics, ecològics, paisatgístics, culturals i socials. El
2005 incloïa 144 espais que abastaven 648.065 hec-
tàrees;tanmateix,ambl’aprovacióalsetembredel2006
de la proposta catalana de la Xarxa Natura 2000, el
PEIN experimentà un creixement destacat de la seva
superfície total i el seu nombre d’espais, ja que, d’a-
cord amb la Llei de 2006, de mesures en matèria de
mediambient, ladeclaraciód’unazonad’especialcon-
servació (ZEC) o d’una zona d’especial protecció per
a les aus ( ZEPA) implica la seva inclusió automàtica
al PEIN. Això fa que des del febrer de 2013, 977.107,87
hectàrees (un 30,44% del territori català) formin part
del PEIN, a més d’incloure 77.819,21 hectàrees d’es-
pais marins. El Consell evacua informes sobre tots
aquests espais, i emet dictàmens sobre temes de medi
ambient, a petició o per iniciativa pròpia.

Quines persones componen el CPN? Els membres
del Consell són nomenats pel President de la Gene-

JOANDOMÈNEC ROS President de l’Institut d’Estudis Catalans i investigador de les Medes

Biòleg i catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona des del 1986, Joandomènec Ros presideix des
de l’any 2013 l’Institut d’Estudis Catalans; també és el president de la Fundació de la Universitat
Catalana d’Estiu i del Consell de Protecció de la Natura i forma part de diversos consells científics.

«L’afluència
actual a les
Medes és

insostenible»
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RECERCA I DIVULGACIÓ

�Membre del consell
científic de diversos
centres
d’investigació i
parcs naturals
europeus, és també
un gran divulgador,
fins al punt d’haver
col·laborat amb
d’altres científics
com Richard Fortey
(¡Trilobites!) i
Richard B. Primack
(Introducción a la
biología de la
conservación), o
d’haver donat a
conèixer a la pell de
brau els llibres de
Stephen Jay Gould
(1941-2002), un dels
paleontòlegs més
importants del segle
XX. El seu camp de
treball també s’ha
centrat en la
conservació de la
natura i l’ecologia
general. Guardonat
amb la Medalla
Narcís Monturiol al
mèrit científic i
tecnològic per part
de la Generalitat de
Catalunya l’any
2006, ha dirigit el
Programa de
Ciències del Mar de
la Universitat de la
Mediterrània i ha
estat director del
programa
«Estratègia catalana
per a la conservació
i l’ús sostenible
de la diversitat
biològica».

TEXTLLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA
I ENRIC CALZADA I SALAVEDRA
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ralitat a proposta d’entitats científiques, conservacio-
nistes, agràries i municipals de Catalunya entre per-
sones de reconeguda competència en les diverses dis-
ciplines que tracten del medi natural, i són com a mà-
xim 21 persones: 6 per l’IEC; 3 per les universitats pú-
bliques de Catalunya; dos representants munici-
pals, i la resta de diferents entitats excursionistes, de
protecció de la natura, organitzacions professionals
agràries, Consorci Forestal de Catalunya, cooperati-
ves; confraries de pescadors, Consell General de
Muntanya... També hi ha una persona funcionària del
cos superior de la Generalitat de Catalunya que ex-
erceix com a secretari o Secretària del Consell.

Qui és? Vet aquí un problema kafkià. Fa uns mesos
que no tenim secretari i en vaig demanar un a la di-
recció general, que va suggerir una persona. Abans del
nomenament, el vaig voler conèixer i reunir-me amb
ell. Em va dir que no, que abans l’havien de nomenar,
i el departament no el vol nomenar si abans el CPN
no l’accepta... De moment no hi ha nomenament.

Tres preguntes: funcionen bé amb gent tan diver-
sa?Cobren?Elsfancaslesadministracions?ElCon-
sell de Protecció de la Natura pot funcionar en ple o
en comissió permanent, i també poden crear-se co-
missions de treball no permanent o transitòries. Els
membres cobren exclusivament dietes (una misèria)
per reunions i prou; hi ha una petita remuneració per
a les persones que elaboren els informes. En el quart
de segle de funcionament del Consell, no recordo cap
ocasió d’enfrontament entre els membres protec-
cionistes o conservacionistes i els representants dels
que usufructuen el medi natural.

En els espais protegits
sempre hi ha conflicte.
L’equilibri no és fàcil. El
problemaésquelesàrees
protegides s’han de fi-
nançar.Finsara,elsdiners
procedien de la Genera-
litat, la qual cosa vol dir
que també han patit re-
tallades.Peròarahafetfo-
rat la peregrina idea que
cal explotar les àrees pro-
tegides (quin contrasen-
tit!) per tal que s’auto-
mantinguin. Això és no
entendre els valors eco-
lògics, ambientals, àdhuc
socials de les àrees pro-
tegides. És que es vol ex-
plotar la fusta, els bolets,
les espècies cinegètiques
de les àrees protegides?
Hi ha, és cert, molts forats
a les lleis; un exemple: Els
paleontòlegs es queixen
perquè la llei diu que els
fòssils estan protegits (els
col·leccionistes no po-
denanarniagratarparets
per trobar-ne, si no volen
una bona multa), i en
canvi, les diatomites, que
són roques sedimentà-
ries silícies formades per

microfòssils de diatomeees, algues marines uni-
cel·lulars que secreten un esquelet de silici conegut
com a frústul, es poden emprar per a la construcció.

Vostè també ha presidit l’equip rector a la Univer-
sitat Catalana d’Estiu (UCE) entre el 2001 i el 2008.
Com va sorgir? L’embrió de la UCE foren unes dia-
des que l’any 1968 organitzaren a Prada conjuntament
el Grup Cultural de la Joventut Catalana i el Grup Ros-
sellonès d’Estudis Catalans, amb Pere Verdaguer
com a ànima, tot just després del maig del 68. A par-
tir d’aquesta experiència, i de l’interès de la gent de la
Catalunya del Nord per promoure i fer avançar la llen-
gua i la cultura catalanes i de la necessitat de la gent
del Principat, les Illes i el País Valencià per trobar un
espai de llibertat en un moment que el franquisme els
restringia, sorgí l’estiu del 1969 la primera UCE. L’a-
ny 1977 es va veure la necessitat de passar el relleu a
una organització més representativa de tots els Països
Catalans. Després de la mort de Franco, l’UCE s’ha-
via vist abocada a un procés de marginalització crei-
xent, acadèmica i política, i s’hi agreujaren els pro-
blemes econòmics. Davant una plausible desapari-
ció de l’UCE, el president de l’IEC Enric Casassas re-
uní l’any 1985 una trentena d’intel·lectuals vinculats
a l’UCE amb el propòsit de redreçar la situació.

Allò era una mena de kermesse, una trobada entre
estudiants, professors, polítics, gent de cultura…on
tothom hi feia activitats segons els interessos par-
ticulars.Sí, començà així, però ha canviat molt. Jo vaig
dir que allò era una Universitat, abans de res, catala-
na en segon lloc. És a dir, un lloc de treball de tots els
Països Catalans. La festa estival era l’afegitó i venia en
tercer lloc. Com a resultat d’aquesta refundació es creà
el Patronat, on s’incorporaren les principals entitats
culturals territorials i les universitats. Avui la majoria
de matèries les imparteixen professors universitaris.
Es trien celebracions i homenatges a persones de re-
lleu. A la darreria del 1995 el president de l’IEC Emi-
li Giralt tirà endavant la creació de la Fundació UCE,
l’estructura que encara tenim avui.

Iquevostètambépresideix.Quinaexperièncian’ha
tret? Em van elegir no fa gaire... L’experiència de l’U-
CE és molt positiva: passes bona part de l’any cercant
finançament, professorat i activitats, no tens vacan-
ces a l’estiu, però t’enriqueixes amb molts contactes.

Vostè va fer una carrera sui generis... Va ser deixe-
ble del cèlebre Ramon Margalef els anys 60, que in-
troduí els estudis ecològics a la Universitat. Li van
oferir especialitzar-se en musclos, quan a Galícia
començava el negoci i va preferir uns altres bitxos
marins. És cert. M’oferiren una beca quan no se’n do-
naven per anar a Galícia. Però quan feia immersions
almarm’haviaentusiasmatambelsnudibranquis,uns
cargolins sense conquilla, uns llimacs marins, vaja,
comindicaelseunom:«amblesbrànquiesnues».Són
un subordre de mol·luscs gasteròpodes de l’ordre dels
opistobranquis, d’uns colors cridaners, que són «se-
màfors» de les defenses de tota mena, principalment
substàncies químiques, que avisen els depredadors
que aquests llimacs són perillosos (tòxics, de mal gust,
etc.). Ja fa uns anys es va veure que aquestes subs-
tàncies tenen aplicacions mèdiques, cosmètiques, ali-
mentàries: n’hi ha d’antitumorals, de cardioactiva-
dores, etc. Ja se’n han tret condiments per substituir,
per exemple, el pebre. En fi, que amb el temps,
aquests animalets acolorits han resultat més impor-
tants que els musclos.

I la carrera de professor universitari? Jo vaig ser un
de tants PNN que al llarg de la dècada de 1970 espe-
raven la dignificació de la carrera a Barcelona i la con-
tractació del professorat. Però els companys s’anaven
situant. Finalment, jo també vaig fer oposicions. Vaig
guanyarunadelescincplacesd’agregativaigtriarMúr-
cia. Va ser molt interessant perquè a la Universitat no
hi havia ningú dedicat als estudis marins. Els vaig co-
mençar de zero i vam treballar al Mar Menor, una lla-
cuna litoral amb molts problemes de contaminació
i molt poc estudiada. Cinc anys. Avui dia hi ha qua-
tre o cinc catedràtics deixebles meus i el Mar Menor
està molt estudiat. Vaig arribar a catedràtic i vaig tor-
nar cap a Barcelona, al meu departament, el d’Eco-
logia, que dirigia el meu mestre, el professor Ramon
Margalef. Es pot dir que en vaig ser el successor, si més

¶
«A l’Institut
d’Estudis
Catalans
volem ser allò
que avui se’n
diu una
estructura
d’estat»

¶
«Ha fet forat la
peregrina idea
que cal
explotar
les àrees
protegides
(quin
contrasentit!)
per tal que
s’automan-
tinguin»
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no en la direcció del departament.

També va passar per Tunísia... Coordinava un pro-
grama europeu de Ciències del Mar per a estudiants
del sud de la Mediterrània, de Malta al Marroc i Tu-
nísia, amb professors d’aquests països, italians, fran-
cesos i catalans, que incloïa cursos en aquests llocs i
una estada llarga a Barcelona. Recordo estudiants del
Magrib que no se sabien avenir que es poguessin en-
dur llibres de la biblioteca, conversar amb professors,
conviure sense problemes amb altres estudiants...

A què es deguda la proliferació de meduses al Me-
diterrani? A causes diferents, algunes conegudes, al-
tres sospitades. Una, pesquem més peixos i hi ha més
plàncton, que és del que es nodreixen. Dues, clave-
guerams, rius, vaixells, desguassen més deixalles, que
es converteixen en nodriment pel plàncton que són
aliment per a elles. Tres, hi ha menys tortugues que
se n’alimentaven (moren en confondre les bosses de
plàsticambmeduses).Quatre, l’augment d’estructures
dures com espigons, afavoreixen la fase de pòlips (les
meduses tenen un cicle de pòlip i medusa). Cinc, aug-
ment de temperatura pel canvi climàtic que incideix,
entre altres coses, en què els vents portin a les ribes
les meduses de mar endins.

Vostètémésd’unadotzenadellibrespublicatsamb
títolstanoriginalscomaraRotsdevacaipetsdefor-
miga. Reflexions sobre el medi ambient (Thassalia,
1999) La natura marradeja (Rubes, 2001), El segle
de l’ecologia (Bromera, 2004), L’altra meitat del
medi ambient (Almuzara, 2007) o Més de quaran-
ta senyals (Pagès, 2014). Faci’n cinc cèntims... La
motivació per escriure sobre medi ambient és la ma-
teixa que la que em dugué ea ser professor d’ecolo-
gia: la necessitat d’ensenyar ciència ambiental, però
no només a les aules, als estudiants universitaris, sinó
al gran públic. La nostra societat necessita saber el fo-
nament científic de molts dels problemes a què s’en-
fronta, i crec que jo hi puc aportar el meu gra de sor-
ra. He escrit prop de tres centenars d’articles en dia-
ris, revistes, capítols de llibres, sobre temes amb
base ambiental i ecològica, que després he recollit (i
ampliat) en aquests llibres. He fet el mateix amb tex-
tos sobre ciència en general, i també he escrit direc-
tament llibres sobre temes de recerca i medi ambient.
Escriure per al gran públic és una de les meves satis-
faccions més grans, només comparable a la recerca
i la docència en ecologia i a la traducció de llibres de
grans científics, també divulgadors ells mateixos,
com S. J. Gould o Edward O. Wilson, Charles Darwin,
Racherl Carson o Richard Dawkins, entre molts altres.

De vostè es diu que és un especialista en el bentos.
Que cal entendre amb això? El bentos és el conjunt
d’organismes que viuen damunt dels fons marins, tant
plantes (algues i herbes marines) com animals (in-
vertebrats i peixos), per no parlar dels bacteris i altres
grups menys coneguts. D’organismes bentònics n’hi
ha que són fixos, com els coralls, les algues, les es-
pongesolespraderiesdeposidònies;d’altresqueefec-
tuendesplaçamentscurts,comelseriçonsi lesestrelles
demar.Finalment,d’altresquerecorrendistànciesllar-
gues, com els crustacis o els peixos bentònics. Els
mol·luscs bivalves, com el musclo, la cloïssa, l’ostra,
la navalla recta, etc. també són bentònics. Les seves
larves, en canvi, són planctòniques. També es poden
trobardiversostipusdecucs,quedevegadespresenten
plomallsbranquialsmoltvistosos.Moltscrustacisd’in-
terès pesquer són bentònics: llagostes, gambes, lla-
gostins, escamarlans, llamàntols, galeres, crancs etc.
Molts d’ells mantenen el cos amagat a la sorra o en fo-
rats. Els peixos bentònics comprenen una part im-
portant de les espècies més valorades per a l’ali-
mentació humana (moll de fang, moll de roca, llen-
guado, rèmol, rap, lluerna rossa, escatós, aranya
blanca, etc.) i per a la pesca esportiva (com ara l’an-
fós bord i el dot). Les morenes i els congres són pei-
xos carnívors que s’amaguen dins els forats.

Vostè ha treballat molt a les Illes Medes. Bé. Hi vam
treballar els anys 70 des del nostre Departament d’E-
cologia, sí, i això ens va fer conèixer la bellesa i el va-
lor ecològic dels seus fons. El 1969 la Federació Es-
panyola d’Activitats Subaquàtiques volia crear un parc
submarí a les Medes, però la zona no es va protegir
fins a l’Ordre de 1983 de la Generalitat, per la qual es
prohibia la pesca i la recol·lecció de recursos marins

vius. Si no s’hi deixava
pescar ni ancorar vaixells,
quins eren els efectes de
la protecció? Aleshores,
des dels primers 80 i du-
rant 15 anys, amb finan-
çament de la Generalitat,
vamferelseguimentdela
protecció a les illes, alho-
ra que hi desenvolupà-
vem les nostres recerques
científiques. Vàrem triar
uns paràmetres per exa-
minar el comportament
de mitja dotzena d’espè-
cies i de comunitats. Van
ser el corall ver, la gorgò-
nia camaleó, la llagosta,
l’herbei de posidònia, les
algues, les garotes i una
seixantena d’espècies de
peixos, que després es
reduïren a mitja dotzena.
Amb els peixos, la cosa va
anar molt bé: Creixien en
nombre i mida. També
millorava la qualitat de
l’herbei de posidònia. Les
algues depenen dels her-
bívors (bàsicament les
garotes): si hi ha més pei-
xos que mengen garotes,
aquestes minven i les al-
gues es recuperen. Les
espècies sèssils i territo-
rials, milloraven. En d’al-
tres, com la llagosta, que
es mou molt i sortia de
l’àmbit protegit, la recu-
peració no es notava. I un
aspecte inesperat: si bai-
xava la vigilància, peixos,
garotes o coralls, anaven
de mal borràs: els pesca-
dors i coralers furtius se
n’aprofitaven. Per això
s’amplià la protecció amb
la Llei de la conservació
de la fauna i flora dels
fons marí de les illes Me-
des de 1990 i, amb el
PEIN de 1992 es va fer
efectiva la protecció del

Montgrí, la part emergent de les Medes, i una part de
les zones humides del Baix Empordà.

Com és la situacio actual? Torna a ser preocupant,
perquè les retallades pressupostàries i un cert me-
nysteniment per part de l’administració d’aquestaàrea
protegida, com de les demés del país, torna a fer pos-
sible el furtivisme. I encara un altre aspecte que nin-
gú no havia previst en protegir les Medes: com que els
peixos es recuperaven bé, com que el nombre de ne-
ros augmentava, com que les gorgònies són especta-
culars amb els seus colors càlids, la visita d’escafan-
dristes, d’embarcacions de fons de vidre, la freqüen-
tació en general ha augmentat molt. El resultat és que
el «trepig», voluntari o involuntari, dels visitants sub-
marins, l’ancoratge d’embarcacions, l’entrada de dei-
xalles, etc. malmeten aquelles mateixes espècies i co-
munitats que es volia protegir. I ara els clubs d’immer-
sió, el sector de l’hostaleria, del comerç, etc. exercei-
xen molta pressió sobre l’administració per tal que no
s’apliquin les mesures de contenció que els científics
recomanem des de fa temps. És el món a l’inrevés.

El 2001, a Mònaco, s’aprovà incloure els fons ma-
rins de les Medes a la llista de les Zones especial-
ment protegides per al Mediterrani. I el 2010 es creà
el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter,
ambl’objectiud’unificarlanormativadeprotecciódels
tres espais. L’administració semblava haver-se cregut
els estudis, però encara queda molta feina per fer.

Però sortí un videojoc sobre els fons marins de les
Medes i ara, amb el joc a l’ordinador, xinesos, ja-
ponesos, americans i gent d’arreu vol comprovar
si els fons marins són tan bonics com a la pantalla.
Certament; les Medes sempre han atret escafandris-
tes europeus, però ara el mercat s’ha ampliat. Darre-
rament l’impacte de la freqüentació torna a ser bru-
tal. A l’estiu caldria aturar el nombre de visitants a 200
diaris i 400 els caps de setmana, sempre en grups pe-
tits i acomboiats per un guia expert. Ara són 400 dia-
ris i poden arribar a un miler els caps de setmana. Això
no serà sostenible. I el pitjor del cas és que, mentre que
algunes espècies poden recuperar-se fàcilment de les
maltempsades, com els peixos, altres no: les gorgò-
nies i el corall, per exemple, són de creixement molt
parsimoniós i de reclutament reduït... i són molt afec-
tats, també, pel canvi climàtic. A les Medes, entre al-
tres llocs de la Mediterrània occidental, hem detec-
tat recentment episodis de mortalitat en massa as-
sociats a un escalfament perllongat de les aigües. Pot-
ser ja no es podran recuperar en el futur si l’escalfa-
ment continua, com ens diuen els experts. �
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UNA ENTITAT MOLT ACTIVA

� «Vam calcular quantes activitats de tota mena s’havien fet el 2013 (conferències, congressos,
presentacions de llibres...) i eren entorn de les 3.000», explica Joandomènec Ros com a exemple de
la vitalitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Sobre aquestes línies, Ros amb un volum de
recerca sobre Ramon Llull, editat a finals de 2014 per l’IEC i la Fundació Elsa Peretti. ACN

¶
«Entre altres
motius, hi ha
mésmeduses
perquè
pesquemmés
peixos i hi ha
més plàncton,
que és del que
es nodreixen»

¶
«La nostra
societat
necessita
saber el
fonament
científic de
molts dels
problemes
a què
s’enfronta»

¶
«Les Medes
sempre
han atret
escafandristes
europeus, però
ara el mercat
s’ha ampliat.
Darrerament
l’impacte de la
freqüentació
torna a ser
brutal»
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