
tudis) i Josep Lluís Pelegrí, de l’ICM de Barcelona.
Respecte al finançament, les XXI Trobades van tenir

el suport del Ministerio de Educación y Ciencia, a través
d’una d’acció complementària, del Govern de les Illes
Balears, a través d’una acció especial, de la Universitat
de les Illes Balears i del CSIC, a més del suport logístic
i econòmic de l’Institut Menorquí d’Estudis i la Societat
Catalana de Física.

Participació a les Trobades
Les Trobades de 2005 es van estructurar entorn de dos
tipus de contribucions: les convidades (11) i les pre-
sentades per altres autors (20). L’objectiu era que les
ponències convidades actuessin com a catalitzador per
atreure participants, i per això es van convidar científics
de primera fila en la temàtica de les Trobades. Cadas-
cuna de les onze ponències convidades va durar aproxi-
madament una hora, compant mitja hora addicional per
a la discussió; d’aquesta manera es va aconseguir el més
important: bescanviar opinions sobre múltiples aspectes
d’un tema tan obert i de tanta actualitat com el canvi
climàtic.

La resposta de participació a les Trobades va ser im-
portant: a més de les 20 ponències no convidades, hi
van participar 14 persones més que no van presentar
ponència, amb la qual cosa s’arribava a un total de 45
participants. Un aspecte que cal destacar és que la parti-
cipació va incloure des d’estudiants de doctorat fins a in-
vestigadors consolidats, cosa que facilitava l’establiment
de relacions entre generacions diferents d’investigadors.
Quant a institucions, la participació va ser sobretot de
centres de recerca del CSIC i universitats, però també
hi van participar altres organismes públics d’investigació
com ara l’Institut Espanyol d’Oceanografia o l’Institut
Nacional de Meteorologia.

Finalment cal dir que la procedència geogràfica dels
participants va sobrepassar de molt l’àmbit dels territo-
ris de parla catalana. Deixant de banda els convidats
(procedents dels EUA, Alemanya, Anglaterra i Espa-
nya), la procedència dels participants també va ser va-
riada: a més de Catalunya, València i les Illes Balears,
hi van participar científics de Castella, Andalusia, Ca-
nàries, els EUA i Austràlia. Això va fer que la llengua
de totes les presentacions fos l’anglès.

Divulgació de les Trobades
El tema de les XXI Trobades és d’interès especial pel que
fa a la seva repercussió social. De fet, la societat dema-
na contínuament informació sobre un tema que sap que
l’afectarà de manera important en un futur molt pro-
per. Conscients d’això, l’organització va fer un esforç a
difondre la celebració de les Trobades mitjançant l’en-
viament de cartells a totes les universitats i centres de
recerca en ciències marines de l’Estat, a més d’anunciar
l’esdeveniment a diferents fòrums electrònics.

Aquest esforç es va veure recompensat per la partici-

pació ja descrita, i també per una cobertura mediàtica
significativa. Van seguir la celebració de les Trobades di-
ferents cadenes de televisió, ràdio i premsa escrita. En
particular, la cadena de radiotelevisió autonòmica IB3
va cobrir en directe la inauguració de les Trobades i va
fer entrevistes a diferents participants.

La pàgina web creada a propòsit de les Tro-
bades (http://www.uib.es/depart/dfs/apl/aac/ Troba-
des/index.htm) també ha contribuït a la difusió de re-
sultats. Si bé inicialment la seva finalitat va ser donar
informació als participants potencials, una vegada aca-
bades les Jornades ha servit per difondre els resums ex-
tensos de cadascuna de les ponències. Aquests resums,
juntament amb la llista de participants i altra informa-
ció d’interès ha estat penjada a la web fins a la celebració
de la nova edició de les Trobades.

Damià Gomis
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