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Vaig néixer a Mont-roig del camp,Baix camp, el 16 de maig de 1920 i vaig morir el 15 de febrer 

d’aquest any, als 96 anys. 

Després de combatre amb l’exercit de la segona república i de passar pels camps de refugiats de 

França, vaig tornar a Barcelona , on em vaig llicenciar en químiques i em vaig doctorar en 

biologia per la Universitat de Barcelona. 

A la dècada de 1950 vaig dirigir l’Instituto de Ciencias del Mar de Isla Margarita (Veneçuela), on 

vaig crear el laboratori oceanogràfic de la fundació la Salle. També vaig ser president del Comitè 

d’Oceanografia Química del CIESM de Mònaco. 

Convidat pel Reial Institut de Ciències Naturals de Belgica, l’any 1966 vaig participar en una 

investigació antàrtica. Durant el viatge vaig desenvolupar diversos experiments per analitzar i 

registrar dades de manera contínua, referents a la composició química, la temperatura i la 

salinitat de les aigües marines utilitzant sensors remots (posteriorment aquests sensors 

s’aplicaren a tots els vaixells oceanogràfics del món). . 

El 1984 vaig tornar a l'Antàrtida en companyia d'altres científics del CSIC, també catalans: 

Josefina Castellví i Marta Estrada. Dos anys després vaig tornar al continent blanc amb una 

campanya oceanogràfica, amb Agustí Julià i Joan Rovira  i vam muntar un humil campament en 

el qual vam hissar la bandera espanyola. Consistia en un laboratori científic i un petit 

saló-menjador construïts amb contenidors isotèrmics i aïllats del sòl amb blocs de ciment. 

Després de moltes reivindicacions vaig aconseguir que Espanya tingués una base científica a 

l'Antàrtida dedicada a la investigació: la "Base Antàrtica Espanyola Joan Carles I", situada a l'Illa 

Livingston. Això va fer possible l'entrada d'Espanya en el Tractat Antàrtic (1988) i en el 

“Scientific Committe on Antartic Research” –SCAR- (1991). 

Vaig tornar a Espanya a preparar la propera campanya. Un dels objectius era millorar el 

campament i fundar una base reconeguda internacionalment. La desgràcia va precipitar els 

esdeveniments. Per negociar els temes científics i tècnics, vaig marxar a Polònia on vaig patir un 

vessament cerebral molt greu. Les seqüeles van ser tan grans que em vaig veure obligat a 

retirar-me de la investigació. 

Va ser llavors quan Josefina Castellví va assumir la direcció del projecte. El 12 de gener de 1988 es 

va inaugurar finalment la base Joan Carles I. 

Mai més vaig veure l’Antartida però vaig conservar la meva amistat amb la Josefina i vaig deixar 

la seva petjada en el camí de la Oceanografía.
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INS$Quatre$Cantons$
I$Congrés$de$Pe3ts$Oceanògrafs$

Barcelona,$17$de$maig$de$2017$

Què$passaria$si$es$fongués$tot$el$gel$de$la$Terra?$

1.$Quant$de$gel$hi$ha$a$la$Terra?$

12.742$Km$ 1.385$Km$ 385$Km$

Terra$ Aigua$(gel$inclòs)$ Gel$

El#gel#representa#un#2%#de#l’aigua#de#la#Terra#

2.$Els$3pus$de$gel.$

Iceberg$(gel$flotant$d’aigua$dolça)$ Banquisa#(gel$flotant$d’aigua$salada)$

El$gel$flotant$representa$un$2%$de$tot$
el$gel$de$la$Terra.$La$seva$fosa$no$
modificaria$el$nivell$del$mar$

Glacera#con:nental#(gel$d’aigua$dolça)$ Glacera#alpina#(gel$d’aigua$dolça)$

Segons$l’IPCC$la$fosa$total$del$gel$
acumulat$en$les$glaceres$provocaria$
un$augment$aproximat$de$66$m$en$
el$nivell$del$mar.$3.$Causes$i$efectes.$

•  Augment$de$la$temperatura$degut$al$canvi$climà3c$
•  Expansió$tèrmica$de$l’aigua$

•  Entre$1900$i$el$2100$augment$de$60$a$80$cm$en$el$
nivell$del$mar$si$les$emissions$de$CO2$segueixen$al$
ritme$actual$

Previsió$de$la$distribució$
de$con3nents$i$oceans$
d’aquí$a$5.000$anys$si$es$
produís$la$fosa$de$tot$el$
gel$de$la$Terra$
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