Us presentem la segona temporada del cicle “Anar a Mar”. Una proposta concebuda
per apropar-nos al mar des de les seves múltiples vessants. La solidària, la històrica,
l’aventurera, la legislativa, la científica, l’esportiva, l’ecològica, la professional.
”Anar a Mar” és l’evolució i la maduració d’aquells “Retalls de Mar” convocats durant
més d’11 anys des de l’Escola del Mar, que després es van reprendre d’alguna manera
amb la proposta “Apropa’t al Mar, Apropa’t al Port”, impulsats des de Marina de Badalona.
El curs passat, el Port i l’Escola tiren endavant la primera edició d’Anar a Mar”, amb
força èxit de convocatòria i d’aquesta coordinació neix el programa que teniu a
les mans. De manera que “Anar a mar 2016-2017” enceta la segona temporada amb
la voluntat de consolidar-se i esdevenir un reflex de la col·laboració entre l’Escola del Mar
i el Port de Badalona, entès també com a eina pedagògica, una complementària
escola del mar.
“Anar a Mar” comptarà amb especialistes per parlar-nos, com dèiem, de temes
relacionats amb el mar des de tot el seu univers. El cicle consta de 12 cites, que pretenen
superar en alguns casos el model de conferència, i es plantegen com a debats, xerrades,
experiències, de temàtica diversa amb el fil conductor del mar. L’objectiu principal és
apropar la comunitat científica als ciutadans i també donar a conèixer el mar des de
visions i aspectes molt diferents amb la intenció d’obrir un espai de coneixement
i debat d’actualitat, de futur i també des del passat. Tanmateix pretén acostar-nos al
mar en una època de l’any en la que sembla que desapareix del nostre paisatge i de
la nostra agenda.
L’Escola de Mar i el Port de Badalona volen apropar tothom a la cultura marinera, que
ha de superar l’estacionalitat de la temporada de bany.
Les conferències es faran en dijous del 17 de novembre al 2 de març de manera
alternativa a l’Escola del Mar i el Port de Badalona, amb una xerrada al Museu de Badalona.
Totes les conferències comencen a les 7 de la tarda.
Us hi esperem!
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Dijous 17 de novembre
a l’Escola del Mar

Dijous 24 de novembre
al Port de Badalona

LA TRAVESSA DE L’ESTRET DE GIBRALTAR

MISSIÓ DE RESCAT A L’ASTRAL

El periodista, i ara reporter del programa de
divulgació científica Quèquicom, Pere Remon
Vilaró explica la seva aventura de travessar
nedant els 15,7 km de l’estret en 3 hores i
50 minuts. Enfrontar-se a les onades, als
animals marins i esquivar més de 90 mercants
de gran tonatge!

Persones que han participat en les diferents
tripulacions voluntàries de l’Astral, el veler de
Proactiva Open Arms, compartiran la seva
experiència. Des del plantejament inicial de
Lesbos de “som socorristes i salvem vides” a
la localització davant de les costes del
Mediterrani Central quan es va tancar la ruta
a través de Turquia.

ACTUALITAT — REFLEXIÓ — AVENTURA

ACTUALITAT — DENÚNCIA — REFLEXIÓ

Dijous 1 de desembre
a l’Escola del Mar

Dijous 15 de desembre
al Port de Badalona

EL MUSEU DE LA PESCA: UNA EINA PER
AL DESENVOLUPAMENT LOCAL

UNA NOVA LLEI PER A NOUS REPTES

L’historiador i director del Museu de Pesca de
Palamós, Miquel Martí Llambrich, compartirà
l’experiència d’aquesta institució de la que segur
que tenim molt a aprendre. Han sabut posar en
valor aquesta activitat econòmica i cultural amb
molta història a la ciutat i segur que molt de futur.

Ricard Font i Hereu, Secretari d'Infraestructures
i Mobilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat. Debat sobre la tramitació de la
nova llei de ports i de transport en aigües
marítimes i continentals. Exposició inicial sobre
reptes i preguntes des de la Fila 0, representativa
del sector nàutic.

ACTUALITAT — DEBAT ESTRATÈGIC — REFLEXIÓ

ACTUALITAT — DECISIONS ESTRATÈGIQUES I DE FUTUR

Dijous 12 de gener
a l’Escola del Mar

Dijous 19 de gener
al Port de Badalona

QUAN EL MAR ENS FA ESTORNUDAR

ELS VALORS DE LA VELA TRANSOCEÀNICA

Des de l’Institut de Ciències el Mar, la biòloga
i oceanògrafa Magda Vila Reig explica l’estudi
de les proliferacions d’algals bentòniques amb
repercussions sobre la salut púbica.

L’Anna Corbella, una de les tres dones que han fet
la volta al món sense escales a bord d’un veler,
ens explicarà la seva experiència a la Barcelona
World Race 2005-2016, que va compartir amb
Gerard Marina. Sorgiran molts temes, la base
“mini”, navegar en solitari, anècdotes, projectes
de futur... Regatista de nivell.

ECOLOGIA — SALUT PÚBLICA — INVESTIGACIÓ

NAVEGACIÓ — ACTUALITAT — REFLEXIÓ — AVENTURA

Dijous 26 de gener
a l’Escola del Mar

Dijous 2 de febrer
al Port de Badalona

BIODIVERSITAT ANTÀRTICA: QUÈ HI
HA A DINS I A SOTA DEL GEL

LA COSTA CATALANA DAVANT UN
ESCENARI DE CANVI CLIMÀTIC:
NECESSITAT D’ADAPTAR-SE

L’expert en biologia marina Stefano Ambroso ha
realitzat des de l’Institut de Ciències del Mar i
des del CSIC estudis que desvetllen la vida que
s’amaga dins i sota del gel antàrtic.
Fascinant!

Ara que està assumit que el canvi climàtic és un fet
i la contribució humana està fóra de qualsevol
discussió, Salvador Samitier Martí, cap de
l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, ens
explicarà com afecten aquestes alteracions als
mars i als oceans. Increment de temperatura,
acidificació, pujada de nivell, canvis en l’onatge,
i afectació al litoral.

BIOLOGIA — ECOLOGIA — INVESTIGACIÓ

ACTUALITAT — ECOLOGIA — FUTUR

Dijous 9 de febrer
a l’Escola del Mar

Dijous 16 de febrer
al Museu Municipal de Badalona

TAURONS:
DEPREDADORS O PRESES?

LA NAVEGACIÓ A BAETULO, CLAU DE
L’IMPERI PER EMPODERAR-SE D’UN MAR
PROPI

El biòleg de Submón Alex Bartolí exposa els
problemes de conservació d’aquesta espècie tot
abordant les dades de captures a nivell mundial
i les propostes de científics i conservacionistes
en referència a la protecció d’aquests animals.

Si el Mediterrani era concebut, i per tant anomenat,
per l’Imperi Romà com el Mare Nostrum va ser,
sens dubte, perquè dominaven la tècnica de la
navegació i perquè el transport comercial a través
del mar va ser vital en el seu manteniment. De tot
això ens parlarà Gustau Vivar, cap del Centre
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
Navegació.

ACTUALITAT — BIOLOGIA — FUTUR

NAVEGACIÓ — PASSAT — HISTÒRIA

Dijous 23 de febrer
a l’Escola del Mar

Dijous 2 de març
al Port de Badalona

EL PONT DEL PETROLI DE BADALONA:
DEL PASSAT INDUSTRIAL A L’ÚS
CIENTÍFIC I CIUTADÀ

FIRA INICIA’T: PENSAR EL MAR EN
CLAU PROFESSIONAL

Entra en escena una de les nostres peces de
patrimoni més universal, analitzada des del punt
de vista biològic i conservacionista, de la mà de
Gregori Muñoz-Ramos Trayter, biòleg i cap de
serveis de medi ambient de l’Ajuntament de
Badalona.

ACTUALITAT — BIOLOGIA — FUTUR

A punt de celebrar la segona edició de la Fira
Inicia’t (del 18 al 21 de maig) ens acostarem, de la
mà de diferents ponents, a la nàutica com aposta
professional i formativa i com a eix estratègic i filó
d’ocupació per al nostre territori i la seva àrea
d’influència. Amb Agustí Martí Mallofré, vicerector
de la Facultat de Nàutica de la UPC; Frederic Valls
Vilaespasa. Director gerent Escola de Capacitació
Nàuticopesquera de Catalunya; Xavier Torres,
President de la Federació Catalana de Vela i
Toni Tió, President del Clúster Nàutic Barcelona.
ESPORT — FORMACIÓ — OCUPACIÓ — ESTRATÈGIA — FUTUR

