FUNDACIÓ NAVEGACIÓ OCEANICA DE BARCELONA
Objectius 2016


Promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de
l’esport de navegació oceànica a vela de en qualsevol de les seves manifestacions, dotant
les activitats de la FNOB de més valors culturals, científics, sostenibles i solidaris.



Impulsar la col·laboració intersectorial dels agents socio-econòmics, fomentant la interrelació
dinàmica dels diferents actors que intervenen en tal entorn: les administracions públiques;
les corporacions de dret públic de base associativa; el sector privat; l’associassionisme,
patronals i els clubs i els col·lectius i entitats representatives de la societat civil interessades
en el foment de la navegació oceànica a vela.



Posicionar la ciutat de Barcelona en el món de la navegació internacional oceànica a nivell
esportiu, tecnològic i industrial.



Promoure i organitzar regates internacionals de navegació oceànica, així com altres
competicions mediterrànies.



En pla industrial i empresarial: consolidació d’un pol industrial-empresarial al voltant de la
vela oceànica esportiva, posant especial ènfasi en ajudar a les empeses a consolidar un
desnvolupament constant en I+D+I (Cluster Nàutic de Vela Oceànica)



En el pla cientific i mediambiental: creació d’un Spin-off de projectes desenvolupats entorn a
la Barcelona World Race, així com reforçar l’acord amb la Unesco, en la nostra línia de
compromis amb el mediambient.



En el pla educatiu i formatiu: desnvolupas conevnis amb universitats i ampliar els valors i
coneixements dels Programes Educatius lligats a la Barcelona World Race.



Aconseguir la inclusió de la Regata Barcelona World Race 2018-2019 com a aconteixement
d’excepcional interés públic
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Memòria d’activitats 2016

Per aconseguir els objectius , les activitats que s’han portat a terme durant el 2016 han estat
les següents:
Projectes de Formació, Divulgació i Científics

Programa Educatiu de Vela Oceànica
La FNOB porta a terme des de fa 7 anys, i amb una participació de 46.000 alumnes un projecte
educatiu molt ambiciós, on line i d’accés obert i gratuït dissenyat per joves de primària i
secundària d’ àmbit estatal, però també europeu. Aquest programa ha estat lligat a la volta al
món a vela, la Barcelona World Race.
La FNOB posa en marxa pel 2016 la continuïtat anual d’aquest programa que faciliti eines i
material per al professorat.
L’ objectiu és impulsar accions de divulgació i educació per aprofitar la transversalitat dels temes
i valors presents en la navegació oceànica: el treball en equip, el rendiment humà, la
meteorologia, nutrició, salut, electrònica, tecnologia, materials i de manera molt especial la
conscienciació de tenir cura dels mars i oceans com a part important de l’equilibri del nostra
planeta.
Convertint tots aquest continguts com a mitjà Formatiu ajustat al currículum dels diferents nivells
escolars, sent el programa educatiu de Vela Oceànica una molt bona eina per a l’ educació per
projectes.
S’ha desenvolupat un programa educatiu específic a les regates oceàniques organitzades per la
FNOB amb l’ objectiu d’apropar l’esdeveniment esportiu i permetre treballar el mar des d’una
perspectiva interdisciplinària.
Objectius
Donar a conèixer la vela oceànica i els valors associats a la navegació.
Facilitar el procés d’aprenentatge significatiu a través de la Vela oceànica i d’ un esdeveniment
que te lloc en temps real. Promoure el coneixement del mar i els oceans fomentant actituds
respectuoses i compromeses. Motivar a la pràctica esportiva i apropar el món del mar i la vela als
més joves.
Incorporar l’ús de les TAC en el procés d’ensenyament /aprenentatge de l’alumnat
Formar al Professorat en les possibilitats educatives de la Vela Oceànica.
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Eines
Pel desenvolupament de l’ eina es posa en marxa:

1. El Fons documental, en una primera fase, com a eina per a la transmissió del
coneixement lligat a la vela oceànica. Es treballarà en cinc eixos de contingut: l’
ésser humà, la navegació, el vaixell, el medi ambient, la tecnologia. El contingut
principalment multimèdia, serà obert a tothom.
2. El The Game Pedagògic, s’ha estat treballant amb el desenvolupament d’un joc
virtual per a ús a l’aula i d’interès per al professorat per apropar els aprenentatges
a l’alumnat d’una manera diferent, didàctica i motivadora. A la vegada que permeti
jugar entre centres d’ensenyament aplicant els aprenentatges apresos.
Projecte Sòcol FNOB
Objectiu
Definir de forma clara, concisa y concreta els valors que representen a la FNOB a partir del
consens de tota la família de la vela oceànica – Stakeholder –
Definir l’ ètica de comportament amb criteris forts que identifiquin la vela oceànica. Amb reflexió
i redacció, recollint les experiències internes i externes, consensuant la família de valors.
Publicitarem els valors de referència de la FNOB i el reconeixement com a entitat de la comunitat
de la vela oceànica.
Activitats
Visita a l’espai del Centre Interpretació Barcelona World Race (seu FNOB).
Per a conèixer a fons la vela oceànica a través de la Barcelona World Race, el CIBWR posa a
l’abast dels Centres d’Ensenyament la possibilitat de gaudir de l’ exposició permanent mitjançant
la visita guiada i completar la visita amb els tallers de nutrició i vestimenta del navegant. Les
activitats estan dissenyades dins del currículum escolar.
Xerrades del navegant oceànic als centres educatius: navegant entre valors
Els regatistes de la FNOB de la Barcelona World Race visiten les escoles oferint una xerrada sobre
l’experiència com a navegants a la volta al món a vela a dos. El missatge és que el millor premi
no és arribar el primer, sinó arribar. Expliquen què és una competició esportiva amb l’ajuda d’un
globus terraqui inflable i dels coneixements de geografia dels alumnes, recorren l’ itinerari de la
cursa.
Un recorregut que travessa les 4 estacions, tots els tipus de climes, i paisatges i postes de sol de
tots colors… Tot amarinat amb les seves aventures a alta mar de manera molt amena per parlar
de valors. Des de com fer front al comiat, treballar -se la paciència mentre no s’assoleixen els
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objectius, la recompensa de l’esforç, la vital importància del treball en equip, la confiança amb
els companys o el saber compartir, per exemple vivint en pocs metres quadrats durant 100 dies
i 100 nits. També de l’esperit de superació, de la necessitat de marcar -se reptes, d’intentar fer
les coses sempre una mica millor, d’avançar-te a les adversitats per exemple meteorològiques
per poder preparar-te per fer-les front i, sobretot, que abans d’abandonar o donar-se per vençut,
pensar en positiu… perquè sempre es podrà fer alguna cosa, sempre es podrà trobar alguna
solució. Però el missatge potser més valuós és que preveure i avançar feina és fonamental: “Quan
les condicions són favorables, has d’aprofitar per avançar feina i treure-te-la de sobre, perquè
mai saps què pot venir”. També, que cal estar alerta i saber improvisar solucions.
L’ Escola Fa esport a la ciutat, programa d’activitats del PAE coordinades per l’ IBE que permet
fer una activitat gratuïta a més de 300 nois i noies de la ciutat de Barcelona del cicle superior de
primària, amb l’ Objectiu d’ aproximar la vela oceànica mitjançant una part teòrica i una altra
pràctica, amb la col·laboració del Centre Municipal de vela de Barcelona. Els alumnes gaudeixen
d’una jornada completa descobrint la Barcelona World Race, coneixen les vivències d’un navegant
oceànic per acabar gaudint d’un Bateig de Mar, que els introdueix en la navegació a vela.
Col·laboracions amb entitats
Consorci de les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona, per la col·laboració
en la organització de la regata Santa Eulàlia, de Barcelona a Sete(França), creant un equip de
treball conjunt per desenvolupar el projecte bàsic i executiu de la prova que tindrà lloc el març
del 2016.
Institut Barcelona Esports, amb la FNOB ens sumem apostant per fer de l’esport una eina
fonamental per compartir no solament els beneficis saludables sinó els valors essencials per
promoure la cohesió social.
Departament d’ ensenyament de la generalitat de Catalunya -Àrea TAC, s’ha començat
a psr en marxa amb l’objectiu de donar viabilitat al programa educatiu de vela oceànica i formació
al professorat.
Escola EINA- Universitat Autònoma de Barcelona, pel desenvolupament d’activitat lligada
a la vela oceànica al currículum dels alumnes en matèries d’enginyeria i disseny industrial, que
reverteixin en la formació dels futur professionals.
Universitat de Barcelona, pel desenvolupament de projectes de divulgació i formació en el
marc de la vela oceànica.
Participació a actes de ciutat
La FNOB ha participat amb esdeveniments de la ciutat mitjançant els seus tallers: Saló Nautic,
Festa de la Cultura Marítima Escala a Barcelona el 18, 19 i 20 de març Moll Bosch i Alsina (Port
de Barcelona)
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Projectes formatius Universitaris
Projecte amb l’Institut Nàutic de Barcelona (INB) desenvolupant una Regata i portant a terme
tallers amb vaixells de Radio Control. És un projecte que dinamitza, dins de l'entorn nàutic, el
desenvolupament interdisciplinari de l'alumnat amb vaixells a vela governada per ràdio control,
inspirades majoritàriament en els Imoca Open 60.
Barcelona World Race Ocean Campus
Conveni FNOB - Universitat de Barcelona per donar visibilitat al cursos del projecte Barcelona
World Race Ocean Campus.
Amb l’ objectiu divulgar el ventall de coneixements inherents a la vela oceànica a través dels 15
cursos gratuïts, oberts a un públic internacional i d’alta qualitat docent que és una iniciativa
pionera en la vela oceànica i que afavoreix el coneixement científic a l’ abast del gran públic.
Les característiques dels cursos es fonamenten en dos conceptes claus: entendre el vaixell
oceànic com un sistema de sistemes, una màquina ecològica amb màxima autonomia i
sostenibilitat i per altra banda extreure i transformar en continguts formatius tot el que succeeix
en un viatge de volta al món en condicions extremes. Aquesta combinació s’enriqueix amb el
valor de l’aventura i el repte a la incertesa i fa molt significatius els continguts formatius.
L’enfoc general, se li afegeix el seu caire transversal, doncs gran part del contingut és vàlid per
altres àmbits no estrictament lligats a la navegació. 5 cursos online monogràfics oberts al mon,
en tres idiomes (cat-cast-angl), molt transversals i d’elevada significació en els aprenentatges que
ofereix:
1.-Estratègies per guanyar. Meteorologia a la volta al món,
La meteorologia és fonamental per la seguretat de la navegació i és la essència mateixa de l’
estratègia per guanyar qualsevol regata. També és la ciència més directament vinculada a la vela
oceànica. Tan si és navegant a vela com si no, l’alumne podrà aprendre els mecanismes del
clima mundial i el coneixement que els navegants requereixen, sobre els fonaments de la
meteorologia oceànica, cóm analitzar las característiques meteorològiques i cóm utilitzar
las bases de la estratègia sobre el clima i la meteorologia.
2.-Lesions, malalties i telemedicina en vela extrema,
Durant una volta al mon a vela, els navegants es veuen sotmesos a les més dures condicions
físiques, mentals i ambientals, pel que la seva salut es veu seriosament compromesa. Per això,
tenen que tenir un alt grau de coneixements mèdics e higiènics per sobreviure per ells mateixos
i superar las possibles malalties, traumatismes i alteracions fisiològiques que els hi puguin
sobrevenir en l’ oceà. L’alumne aprendrà quines son las tècniques mèdiques bàsiques per la
prevenció de problemes mèdics a bordo, com preparar-se i les tècniques d’ actuació per solucionar
els principals problemes mèdics que poden sorgir en una navegació a vela transoceànica. També
es descriuran els protocols de l'assistència mèdica a distancia i la tecnologia associada.
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3.-El cervell en una volta al món sense parar. Cronobiologia i gestió de la son.
Els navegants de donen una volta al món en sentit oest-este en tres mesos, navegant en torns
de guàrdies de quatre hores. En aquesta travessa, els seus ritmes biològics i els seus patrons de
son es veuen notablement alterats, pel qual la seva capacitat cognitiva i el seu rendiment físic
poden veure’s compromesos. El curs tracta sobre les bases dels patrons biològics que governen
el son i el rendiment en general, i la seva aplicació en la vela oceànica en solitari i a dos. Com
s’alteren els ritmes circadians navegant al voltant del mon sotmesos durant mesos a canvis
ambientals i el fraccionament del ritme d’ activitat- repòs i quines son les estratègies a seguir
per aconseguir dormir i adaptar-se a la duresa del recorregut.
4.- Gastronomia i alimentació d’alt rendiment per una volta al món.
Alimentar-se adequadament en una volta al mundo a vela no es fàcil. Los requeriments
alimentaris i nutricionals son molt alts. Els aliments deuen pesar el mínim, resistir un entorn humit
i de grans variacions tèrmiques i estibar-se de forma segura y organitzada. El Seu valor nutricional
ha de ser alt i poder proveir las necessitats d’una activitat física i mental molt dura i sotmesa a
les condiciones climàtiques més extremes. En aquest curs s’aprendrà quins són els aliments que
s'embarquen, cóm es dissenyen i fabriquen liofilitzats, com es creen menús d’ alt valor
organolèptic (de bon sabor i textura) que és una característica de suma importància en el
rendiment psicològic dels navegants de llarga distancia. En el curs es planteja el mètode de càlcul
de les necessitats nutricionals i com es planifica una dieta per rendir al màxim en els períodes de
preparació i de navegació en la volta al mon.
5.- Oceanografia: una clau per entendre millor el nostre mon.
El recorregut de la volta al mon a vela porta als vaixells a navegar pel mar Mediterrani, l’ Atlàntic,
l’ Índic Sud i el Pacífic Sud. En aquest periple, els navegants es troben amb situacions
oceanogràfiques molt variades: fortes corrents, gels flotants, onades de tot tipus i diversitat
biològica. En la Barcelona World Race els patrons se converteixen també en agents científics que
col·laboraren en projectes d’ investigació oceanogràfica amb el COI-UNESCO, com la mesura de
la temperatura i salinitat de l’aigua de la superfície, el llançament d’una balisa Argo, la mesura de
la contaminació per micro plàstics i el projecte Citclops d’ avaluació de l’ estat del plàncton per
anàlisis de la transparència i color de l’aigua del mar.
En aquest curs, l’ estudiant aprendrà les bases de la ciència oceanogràfica a partir del recorregut
de la Barcelona World Race. Cóm es classifica i s’ ha format el fons marí, cóm funcionen els
actuals sistemes d’ anàlisis del mar per satèl·lit, la química del oceà i els processos que han portat
a la seva formació.
Projectes Científics: Continuïtat
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Institut Químic de Sarrià,- Universitat Ramón Llull, pel desenvolupament dels projectes
científics, de divulgació i formació. Finalitzar l’anàlisi de la totalitat de les mostres recollides al
llarg del recorregut de la Barcelona World Race 14-15, el seu impacte i validesa científica. Dins
del Projecte micro plàstics 2014-2017 que implica la recollida automatitzada de mostres d’aigües
marines de superfície geolocalitzades, a través d’un sistema de microfiltres. S’ha fet a traves d’un
prototip equipat amb un sistema de 100 packs amb filtres de partícules de 500 microns, 50
microns, 5 microns i 0,45 microns, amb registre i transmissió on line de la data i la geolocalització
de les mostres. Els navegants oceànics de la FNOB s’han fet responsables de la realització dels
canvis dels packs cada 10 dies d’acord a la programació preestablerta. Aquestes mostres
son analitzades i caracteritzades en els laboratoris especialitzats dels IQS al llarg del 2016.
També s’ha desenvolupat un estudi estadístic per components principals dels resultats obtinguts.
Així com un estudi de contaminants recollits en el filtre HLB, treball que es planteja com a Tesi
Doctoral a l’ IQS.
Institut de ciències del Mar – CSIC- Pel desenvolupament d'activitats de recerca, educatives
i de difusió sobre les masses d'aigua i oceanografia.
El Projecte de Recerca per l' estudi de les condicions ambientals i geofísiques dels oceans i la
seva difusió en el marc de la regata de la Barcelona World Race ha permès l’obtenció de dades
que en la vessant científica contribueixen al coneixement dels oceans, comparant dades amb el
sistema de boies flotants i del satèl·lit llançat al 2009.
A la vegada que les dades poden tenir una comparativa amb les dades recollides en la segona
edició de la BWR, aportant valor per la comunitat científica.
En la vessant educativa, el projecte permet fer partícip a la societat i als joves en general de la
informació obtinguda sobre salinitat, masses d'aigua i corrents superficials de l'oceà.
En una vessant tècnica, ens permet posar a prova els instruments, els sistema de transmissió i
verificació de dades amb criteris operacionals.
Les embarcacions participants a la Barcelona World Race 2014-2015 portaven instruments de
mesura per subministrar dades en temps real i acumulades al llarg del recorregut de la regata,
vinculat al sistema del satèl·lit SMOSS de l 'ICM.
Els resultats obtinguts poden obrir moltes portes de futurs projectes de cara a introduir millores
tècniques en els instruments de mesura i en aspectes tecnològics dels equips i del disseny dels
vaixells.
Eurecat. Centre Tecnològic de Catalunya, pel desenvolupament de projectes d’innovació i
R+D, centre tecnològic al qual s’ha integrat Barcelona Digital, que han desenvolupat el projecte:
citclops. Projecte Citclops 2012-2017: Obtenció de dades i transmissió sistemàtica per part dels

skippers de fotografies. Es tracta de fotografies geolocalitzades de les masses d’aigua superficials
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durant la regata, per l'avaluació i estudi del color, d’acord a la metodologia i el sistema científic
de mesura basats a l’escala Forel-Ule (escala de colors de l’aigua composta de 21 nivells),
relacionat amb transparència i plàncton.

Projectes Empresarial i Industrials

Comercialització d’ Espais Corporatius. S’ha posat en marxa un cataleg de Productes FNOB
,un paquet de comercialització dels espais de la seu de la FNOB, susceptibles d’ésser llogats per
part de tercers (sponsors, potencials sponsors, institucions i empreses). Aquests espais només
estan lligats a activitats empresarials: promocions, reunions de treball, presentacions de
producte...
S’ha estat treballant en la possibilitat de desenvolupar una Botiga Especialitzada en
Vela Oceànica Corporativa.
No existeix al mercat una botiga especialitzada que uneixi tots els elements necessaris en matèria
de navegació oceànica competitiva.
Desenvoluparem una botiga en base a 5 línies de negoci:


Merchandising



Instruments de Navegació.



Roba tècnica



Nutrició i preparació esportiva



Tècnica i procediments de seguretat

Només es comptarà amb stock de producte propi del merchandising creat i dissenyat a través
d’acord amb institucions del quart sector (CIRE, Icaria Iniciatives Socials, Dona Kolors, Adisli,
Cáritas …).
Pel que fa a la resta de productes i en base a l’experiència i consells dels skippers, s’adquiriran
sota comanda els productes que aquests hagin proposat als clients finals.
La comercialització es fara en 3 formats:


Botiga física



Botiga Virtual On line



Punts referencials d’informació de la FNOB

a institucions i botigues especifiques a

Barcelona
MARKETING - SPONSORSHIP
Desenvolupament del producte FNOB / BWR per a la seva esponsorització.
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S’ha creat un catàleg amb fitxes de cada producte per fer arribar als clients.


Area esportiva



Hub empresarial



Area educativa



Area científica



Medi-ambient – RSC.

S’han portat a terme reunions de gestió amb les agencies: Dentsu- Carat, Inhouse , Katia Colomer
per a la creació i comercialització del producte i reunions de coordinació i treball amb Direcció
General FNOB i els diferents departaments i àrees .
Desenvolupament de nous productes lligats a la marca FNB / BWR.
S’està treballant amb la Ruta Barcelona Historia de la Navegació, amb la col·laboració del Museu
Marítim de Barcelona i l’antic espai cinesa maremagnum. Es una acció que permetrà tenir
presencia de marca en un espai de gran visibilitat i asistencia de públic com és el Museu Marítim
de Barcelona.
Programa de seguiment de la Barcelona World Race: The Game Premium.
Aquest programa informàtic de seguiment on-line que la FNOB utilitza per poder fer seguiment
en viu i poder competir a nivell virtual durant la regata de la Barcelona World Race. La nostra
proposta és que tingui una triple utilització:
The Game – Pedagògic:
Durant l’any 2016 s’ha definit l’objecte i l’abast del projecte amb l’ajuda de la Fundació
Itinerarium. Junts hem treballat en la definició del projecte, el tipus de joc i el seu funcionament.
Actualment estem redactant un Conveni marc de col·laboració entre totes dues fundacions. On
es defineix tant el compromís econòmic de cada part com el laboral.
Ja existeix un pla de treball detallat que està pendent de trobar un patrocini per tirar endavant el
projecte.
The Game – Seguiment de les regates:
Després de la firma d’un conveni marc de col·laboració amb els programadors de l’edició anterior
amb motiu de l’estudi de la situació actual del joc que serveix com a seguiment de la regata; es
treballa amb la finalitat d’aconseguir un llicenciament d’ús per part dels programadors que
satisfaci ambdues parts.
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The Game – Premium
La pròxima BWR el “the game” serà contractat a VirtualRegata per qüestió de temps. De totes
maneres, seguim treballant amb els antics programadors per fer una versió Premium de cara a
la 5ª edició de la regata.
Intranet FNOB
S’ha creat una Intranet accessible només des de les oficines de la Fundació, amb la finalitat de
poder fer seguiment de tots el projectes actius de la FNOB. Així com tenir centralitzada tota la
documentació tècnica d’aquests projectes amb repositoris de documents i amb sincronització de
calendaris.
Es un lloc segur on emmagatzemar, organitzar y compartir informació des de pràcticament
qualsevol dispositiu, així com a tindre accés a ella. Només es necessita un explorar web, com
Internet Explorer, Chrome o Firefox.
Aquesta solució està programada en SharePoint Foundation 2013 (gratuït).
Base de Dades FNOB
L’antiga base de dades de Contactes de la Fundació residia a un SQL Server amb accés web. S’ha
migrat a Microsoft Access 2016 y s’ha actualitzat en funció de les necessitats. Em dissenyat una
estructura útil amb la capacitat de més endavant, integrar-la al SharePoint amb la nova
funcionalitat de Access Web.

Centre Documental
Es un servei web creat per proporcionar informació i documentació especialitzada en vela
oceànica competitiva, accessible a través d’Internet i dirigit a professors, alumnes, científics,
regatistes o qualsevol persona interessada en la vela oceànica.
Actualment disposem d’una versió beta bassada en Drupal y només accessible des de les oficines
de la FNOB. Amb l’estructura i taxonomies ja definides.

Projectes Esportius

Comitè d’Experts.
La FNOB ha celebrat al 2016 la segona reunió del comitè assessor. En aquest comitè d'experts
estan representats alguns dels sectors vinculats a la vela oceànica de competició. La FNOB vol
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comptar amb l'opinió de regatistes, organitzadors d'esdeveniments, clubs i entitats relacionades,
en la definició de la quarta edició de la Barcelona World Race, que tindrà lloc al 2018-2019. mitè
mateixos assistents que en la primera trobada, ha debatut durant més de tres

Centre Internacional de Coneixement de la Vela Oceànica Competitiva.
Amb l’objectiu de convertir a la FNOB en un centre de referencia internacional de Vela Oceànica
Competitiva hem de ser capaços de generar, acumular i transmetre coneixement en relació a tots
els àmbits i materials relacionats amb la Vela Oceànica Competitiva.
Amb aquesta objectiu s’ha començat a construir El Centre de Documentació de la Vela
Oceànica Competitiva. (CDVOC)
Organitzarem tots els materials, documents i cursos que actualment tenim amb l’objectiu de que
tots els usuaris puguin disposar d’un accés fàcil a tot el material que generem en relació a la vela
oceànica competitiva. L’accés serà físic o a través de la nostra web en l’apartat corresponent.
Oficina del Navegant Oceànic.
Després de la darrera edició de la Barcelona World Race, la FNOB va deixar de tenir una escuderia
pròpia i decidí dedicar tots els seus recursos a que el màxim nombre de navegants pugui disposar
del finançament necessari pels seus projectes a través de la sponsorització d’empreses i comptant
amb l’assessorament de la FNOB través de la seva Oficina del Navegant Oceànic (ONO).
Al llarg del 2016 diversos projectes han estat presentats a la ONO, però només s’ha engegat l
Projecte One Planet One Ocean d’en Didac Costa, que ha permès que aquest navegant fés realitat
el seu somni d’ acabar la regata volta al món en solitari, la Vendée Globe.

Taules Especialitzades Sectorials
El 8 de juny, amb motiu del Dia Mundial dels Oceans, la FNOB organitzà un col·loqui per crear un
intercanvi d’experiències entre membres de la comunitat científica i de l'esport de la vela.
La taula la va moderar el biòleg i divulgador científic de TV3, Pere Renom, i hi van participar les
següents institucions i representants:


Salvador Borrós / IQS-Institut Químic de Sarrià.



Pere Castells / Campus de l’Alimentació de Torribera -Universitat de Barcelona.



Victoria Pons / CAR de Sant Cugat.



Alexander Steblin / Eurecat.



Eduard Estivill / Fundació Estivill.



Belén Gualis / Centro Médico Teknon.



Jordi Salat / Institut de Ciències del Mar-CSIC.
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Així com premsa especialitzada i el navegant oceànic Dídac Costa que ha estat involucrat en
aquests programes científics.
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