Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA)
L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) és un centre mixt d'investigació
entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de les
Illes Balears (UIB), l'objectiu del qual és la investigació cientificotècnica d'alta qualitat
en l’àrea de recursos naturals, fent especial èmfasi en la investigació interdisciplinària
en l'àrea mediterrània.
Des de la seva creació el 1985, l'institut ha passat per una sèrie de reestructuracions i
canvis que el duen de la denominació inicial, Institut d'Estudis Avançats de les Illes
Balears, a l'actual, presa el 1995. A l'organigrama podeu consultar l'organització actual
de l'institut. Durant aquests anys, l'activitat dels nostres investigadors ha donat lloc a la
creació d’Albatros Marine Technologies , una empresa derivada o spin-off centrada en
el desenvolupament d'instrumentació per a la recerca marina. Així mateix, el
investigadors de l'IMEDEA treballen al Laboratori Internacional en Canvi Global i a la
Instal·lació Cientificotècnica Singular SOCIB.
Algunes de les fites científiques ressenyables durant l'any 2013-2014 són:
L'IMEDEA (CSIC / UIB) continua la seva col·laboració amb la ICTS marina, Consorci
per al disseny, construcció, equipament i explotació del sistema d'observació costanera
de les Illes Balears (SOCIB), sorgida del departament de Tecnologies Marines,
Oceanografia Operacional i Sostenibilitat de l'IMEDEA. Aquesta col·laboració en
personal, coneixements, i infraestructures es completa amb la participació en els òrgans
directius de la ICTS.
Pel que fa a publicacions científiques, hem arribat a les 124 (2013) i 160 publicacions
SCI (2014) i 2 (2013) i 42 (2014) no SCI, a més, els nostres investigadors han publicat
14 capítols de llibres en 2013-2014.
Hem realitzat 185 comunicacions en congressos d'àmbit nacional i internacional i hem
dirigit un total de 9 tesi de grau i 8 tesis de màster al llarg de 2013-2014, sent
defensades més del 80% d'elles a la UIB.
En la nostra aposta per enfortir la relació amb la societat i fomentar la Cultura científica,
el 2013-2014 hem continuat amb la nostra activitat divulgativa, per exemple, enviant
més de 40 notes de premsa, oferint activitats en l'edició anual de la Setmana de la
Ciència i la tecnologia, realitzant visites guiades a la carta, més de 40 conferències
públiques i exhibint les nostres exposicions per l'illa. Tot això, i més, ha donat com a
resultat que es produeixin més de 600 impactes amb notícies sobre el l'IMEDEA en
premsa, ràdio, i TV.
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ENLLAÇOS PÀGINA WEB:
Web IMEDEA (CSIC-UIB):
http://imedea.uib-csic.es
Memòries científiques IMEDEA (CSIC-UIB):

http://imedea.uib-csic.es/memorias.php

Visualitzar la Memòria 2013-2014 en format llibre:

http://issuu.com/imedea-csicuib/docs/memoriaimedeacsicuib_2013
Canal YouTube IMEDEA Divulga:

http://www.youtube.com/user/ImedeaComDiv
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