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Segueix-nos a:

EL CENTRE
D’ESTUDIS AVANÇATS
DE BLANES (CEAB), 

DEL CONSELL SUPERIOR 
D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES 

(CSIC), TREBALLA DE FORMA 
MULTIDISCIPLINAR 

EN DIVERSES ÀREES 
DE RECERCA.



ECOLOGIA I BIOLOGIA
D’ECOSISTEMES MARINS 
I D’AIGÜES CONTINENTALS
La recerca bàsica d’aquestes línies es centra en identifi-
car i descriure la diversitat d’organismes aquàtics 
tant marins com de rius i estanys, des de bacteris a 
peixos. L’estudi dels ecosistemes a través de les funcions 
i interaccions dels organismes amb el seu hàbitat ens 
proporciona informació que ens permetrà veure els canvis 
i entendre la capacitat de persistir de les comunitats en 
ambients pertorbats, ja sigui per causes naturals o per la 
intervenció de l’ésser humà. 

COORDINACIÓ DE 
DOS OBSERVATORIS
A més a més, el CEAB coordina dos observatoris on es 
recullen dades a llarg termini que seran indispensables pel 
diagnòstic i pronòstic de les pertorbacions lligades al 
canvi global:

L’Observatori Operacional del Mar Català (OOCS) 
és una estació fixa localitzada a 5 km mar endins. Registra 
i transmet dades a temps real de les condicions meteorolò-
giques i oceanogràfiques dels primers 50 m de fondària.
Les dades es poden consultar al web: 
www2.ceab.cisc.es/oceans

L’Observatori Limnològic dels Pirineus (LOOP)  
cobreix una xarxa de rius i estanys de conques d'alta 
muntanya situades al Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant 
Maurici i la seva àrea d’influència. 

Els resultats de les investigacions es donen a conèixer a la 
comunitat científica publicant-los en revistes especia-
litzades d’àmbit nacional i internacional, llibres i, també, 
participant en conferències i congressos.

Els coneixements adquirits en la recerca, a més a més, 
podran ser utilitzats  per a la gestió racional dels recursos 
naturals i per a la millora i conservació dels ecosistemes 
estudiats.

ECOLOGIA TEÒRICA 
I COMPUTACIONAL
Aquesta línia vol establir un pont entre la teoria i les 
dades, treballant principalment en els àmbits de l’ecolo-
gia de comunitats, la biodiversitat i l’ecologia del 
moviment i les invasions. S’utilitzen les matemàtiques 
i les tècniques computacionals per modelitzar els 
moviments i entendre processos com la dispersió, la 
colonització i la invasió en diferents grups d’organismes. 

Hi ha temes d’actualitat que, per la seva rellevància, 
s’estudien des de les diferents línies de recerca. En serien 
dos exemples l’arribada d’espècies invasores i els efectes 
del canvi global.

FINANÇAMENT 
I COL·LABORACIONS
El projectes que es fan des del CEAB reben finança-
ment principalment del Govern Espanyol, de la 
Generalitat de Catalunya i de la Unió Europea. 
És freqüent la col·laboració amb centres d’arreu del 
món, ampliant així la nostra àrea de recerca.

PROFESSIONALS
I ESTUDIANTS
Actualment hi ha al voltant de 100 persones 
treballant al Centre, entre personal científic, tècnic 
i administratiu. També hi ha estudiants que fan 
estades de pràctiques i treballs de màster o doctorat, 
establint-se així un vincle entre el món científic i 
el docent per contribuir a la formació de nous 
investigadors. 

DIVULGACIÓ
CIENTÍFICA
El CEAB realitza també una tasca important de 
divulgació científica amb activitats per a professors, 
estudiants i  públic general (exposicions, conferèn-
cies, …). Durant la Setmana de la Ciència, al novem-
bre, el Centre obre les portes a un gran nombre de 
visitants i escoles que coneixen de primera mà el 
treball dels científics.


