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Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) 

Memòria del curs 2018-19 

Resum  

L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB), és un centre mixt de recerca de 
titularitat compartida per l'agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la 
Universitat de les Illes Balears (UIB). L'IMEDEA pertany a l'àrea cientificotècnica de Recursos Naturals 
del CSIC, i el seu objectiu principal és la producció de coneixement científic i tècnic d'alta qualitat sobre 
l'estructura i el funcionament de la naturalesa i la seva resposta a les activitats humanes. Aquest 
coneixement és essencial per a la gestió del medi natural i per contribuir així a millorar la qualitat de 
vida de les persones. L'Institut presta una atenció especial al seu entorn geogràfic, i per això l'àmbit 
preferent de la recerca són els ecosistemes marins, costaners i insulars. 

Els grups de recerca són les unitats que executen la recerca, i inclouen investigadors amb objectius 
científics compartits que col·laboren estretament tant en l'adquisició dels recursos necessaris com en la 
realització de la pròpia recerca i en la transferència del coneixement científic i tècnic produït a la 
societat. Les activitats de recerca s'estructuren entorn dels següents cinc grups de recerca:  

 Dinàmica dels Ecosistemes Marins, 
 Investigació del Canvi Global, 
 Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Costanera, 
 Microbiologia del Medi Ambient, 
 Ecologia i Evolució, 

i els nostres investigadors també han estat activament involucrats en el Laboratori Internacional de 
Canvi Global i en la instal·lació cientificotècnica singular SOCIB. 

L'IMEDEA és un centre de referència per a la comunitat científica nacional i internacional en el seu 
àmbit d'actuació, i per als gestors del medi natural de les Illes Balears, fet que li permet atreure talent i 
contribuir a la formació de nous investigadors. 

El 2018 els investigadors de l'IMEDEA han publicat 148 treballs en revistes indexades, un 90% de les 
quals són del primer quartil (Scopus), i 1 llibre, han dirigit 2 tesis doctorals, 3 TFM i 2 treballs de 
recerca. 

El curs 2018-19 l’investigador Damià Gomis ha estat guardonat amb el premi Pere Prats de Medi 
Ambient 2018, que concedeix el GOB Menorca. 

Resum de les activitats i dades principals al llarg de 2018 

Personal  33 investigadors permanents. 10 de la UIB, 23 del CSIC 
 33 investigadors postdoctorals 
 16 estudiants predoctorals 
 13 treballadors d’administració i serveis generals 
 22 titulats superiors de suport a la investigació 

http://www.lincg.uc-csic.es/
http://www.lincg.uc-csic.es/
http://www.socib.es/
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 118 visitants i estades autoritzades 

Publicacions  148 articles en revistes indexades a Scopus, el 90% del primer quartil 
 1 llibre  

Seminaris  25 seminaris impartits a l’edifici d’Esporles 

Projectes de 
recerca vigents 

 34 projectes vigents, dels quals 19 són del Pla nacional de R+D i 9 són 
d’Horitzó 2020, amb un pressupost total de 4.336.784 € 

 7 projectes concedits el 2018 del Programa estatal de foment de la 
investigació científica i tècnica d’excel·lència, amb un total de 785.835 € 

Activitats de 
divulgació 

 Participació a la Fira de la Ciència i la Tecnologia d’Inca, l’11 i 12 de 
novembre, i a la Setmana de la Ciència i la Tecnologia, del 5 al 9 de 
novembre de 2018 (http://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1635&tp=n#.XQdDNo9S_cs) 

 Dia Internacional de la Dona i la Nina a la Ciència, l’11 de febrer 
(https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1541&tp=n#.XQdDxI9S_cs) 

 Jornada de Portes Obertes de l’IMEDEA, Sant Pere, 2018 
(https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1592&tp=n#.XQdEEo9S_cs) 

 Posidònia Festival 2018, el 17, 18, 19 i 26 de maig (http://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1581&tp=n#.XQdGNo9S_ct) 

 Nit dels Investigadors 2018 (https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1627&tp=n#.XQdKLo9S_cs) 

 Xarxes socials: 
o Twitter: 4 perfils ; 4.727 seguidors 
o Facebook: 3 perfils; 2.717 seguidors 
o YouTube: 1 perfil; 121 seguidors 
o Instagram: 1 perfil; 607 seguidors 
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Personal permanent 

 

Personal temporal i contractat 

 

Personal per gènere 
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Projectes concedits (milers d'euros, 2018) 

 

Publicacions (nombre total) 

 
 
Quartils de les publicacions (percentatge) 
 

 
 
Dades de publicacions segons la base de dades de Web of Science 
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Dades de quartils segons la base de dades de Scopus i SCImago 2018 

 
Direcció de tesis i treballs 
 

 
 


