El Fòrum Marítim Català, involucrat en un estudi
mediambiental durant la Barcelona World Race
L'embarcació del FMC, que donarà la volta al món a la Barcelona World Race,
portarà a bord eines que li permetran mesurar la temperatura i la salinitat del
mar.
Amb les dades que s'envien via satèl·lit, es podrà elaborar un informe sobre les
condicions ambientals i geofísiques dels mars en les regions més inhòspites del
planeta.
Barcelona, 27 de desembre de 2010 .- En la seva participació a la Barcelona World Race,
regata que donarà la volta al món a partir del 31 de desembre i que organitza la Fundació
Navegació Oceànica Barcelona, l'embarcació del Fòrum Marítim Català durà a bord
transductors que permeten registrar diferents característiques de l'aigua marina. Les dades
preses per aquestes eines s'emmagatzemaran en un ordinador que, diàriament i de manera
automàtica, els anirà enviant via satèl·lit. Amb aquests registres, els científics de l'Institut
de Ciències del Mar del Consell Superior d'Investigacions Científiques podran
desenvolupar un estudi sobre les condicions ambientals i geofísiques dels oceans després
de mesurar la temperatura i la salinitat del mar a diferents zones del planeta, moltes d'elles
mai investigades per la seva llunyania de les rutes marítimes habituals. Les conclusions
del projecte, com les dades més rellevants del mateix, seran incloses en els programes
educatius de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona i del Consorci El Far per a la
seva divulgació educativa.
El projecte s'ha establert a través de la signatura d'un acord marc per al desenvolupament
d'activitats de recerca, educatives i de difusió sobre les masses d'aigua i oceanografia entre
la Fundació Navegació Oceànica Barcelona, l'Institut de Ciències del Mar del Consell
Superior d'Investigacions Científiques i el Consorci El Far i que compta amb el suport del
Fòrum Marítim Català. Està orientat a aprofitar l'esdeveniment de la Barcelona World
Race 2010 per impulsar una investigació que ajudi a conèixer i protegir millor les
condicions generals dels oceans i té tres vessants: la científica, l'educativa i la tècnica. La
signatura de l'acord, firmat recentment, va córrer a càrrec de Pere Alcober, president de la
Fundació Navegació Oceànica Barcelona, Albert Palanques, director general de l'Institut
de Ciències del Mar, i Andor Serra, director general del Consorci El Far.
Per a més informació:
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Fòrum Marítim Català
c/Canigó, 2 Entresòl 1ª - 08500 Vic (nova adreça i telèfon)
Tel.: 93 886 22 48
Eudald Aymerich Jou / info@monmar.net / mòbil: 685 506 531
Helena Ges / hges@monmar.net / mòbil: 628 676 070
Podeu descarregar-vos material gràfic a: http://www.monmar.net
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