
Vols conèixer el fons del mar des de casa? 

L’OBSEA, un observatori submarí instal·lat a  

4 km de la platja de Vilanova i la Geltrú i a 20 m 

de profunditat, et permet fer-ho. 
 

                    www.obsea.es 

 

El grup de recerca SARTI va instal·lar l’any 2009 

l’observatori, amb l’objectiu d’estudiar paràmetres 

ambientals. 

Els tècnics que treballen a SARTI són els 

encarregats de desenvolupar i adaptar els 

instruments que formen l’OBSEA perquè puguin 

funcionar sota l’aigua. 

 

 

 

L’observatori submarí 

 

Per què vam instal·lar  

l’OBSEA?   

L’OBSEA es va instal·lar amb una doble 

finalitat: Obtenir un banc de proves 

d’instruments submarins en condicions reals, 

i disposar de mesures sobre el 

comportament ambiental del medi marí que 

ajuden als científics en els seus estudis. 

 
 

OBSEA, coneixement  

en profunditat 

SARTI  

Universitat Politècnica de Catalunya 

Observatori cablejat 

L’Observatori està connectat a 

terra mitjançant un cable que 

dóna energia als instruments 

perquè puguin funcionar i els 

comunica a través de fibres 

òptiques per on viatgen les 

dades de les mesures i les 

imatges de les càmeres. 

 

Organitza: Amb el suport de: 



Des de l’OBSEA es detecten 

terratrèmols i se’n pot conèixer la 

intensitat. 

Quins instruments tenim a l’OBSEA? 

Què mesurem? 

L’OBSEA té una estructura principal on es poden 

connectar fins a 8 instruments que permeten 

estudiar diferents paràmetres com ara pressió, 

salinitat, temperatura, alçada, velocitat i 

direcció de les ones, entre d’altres. També 

disposa d’una càmera per captar imatges. 

 
 

La boia és una extensió de l'observatori OBSEA. Funciona 

com una plataforma útil per fer mesures oceanogràfiques i de 

paràmetres ambientals. Disposa d'una càmera de 

videovigilància i d'una estació meteorològica amb GPS que 

mesura direcció i velocitat del vent, pressió baromètrica i 

temperatura de l'aire entre altres paràmetres. 

 

A l'estació terrestre, ubicada a les instal·lacions del Centre Tecnològic de 

Vilanova i la Geltrú es disposa d'una altra estació meteorològica que mesura 

i registra regularment diverses variables meteorològiques. 

El correntòmetre permet mesurar la velocitat i la 

direcció de l'aigua en diferents capes, des del fons 

marí fins a la superfície. Es poden mesurar onades 

de tota mena, llargues, de tempesta, onades curtes 

de vent, o les ones transitòries generades pel 

trànsit marítim local. 

 

Una càmera de vídeo proporciona imatges en temps real, i mostra 

imatges de la fauna a l'entorn de la plataforma. 

 

En aquesta estructura s'hi ubica un cilindre que conté l'electrònica de control 

de l'observatori submarí. En aquesta estructura s’hi connecten tots els 

instruments. 

Boia

                                 Connexió per cable instrument – estructura. 
 
    Instrument ubicat a l’estructura 
 

ESTRUCTURA PRINCIPAL

SISmòmetre

CORRENTÒMETRE

webcam

El sismòmetre permet detectar els moviments 

terrestres i registrar terratrèmols. 

CTD / Sensor ph

El CTD registra la temperatura, salinitat i pressió, 

proporcionant informació sobre els fluxos de l’aigua i 

com varíen en funció de l’estació de l’any. 

 

El sensor de pH ens permet identificar si l’aigua es va 

tornant més àcida. 

hidròfon

Permet registrar el soroll ambiental. 

Cable híbrid d’energía i fibra òptica 

connectat als servidors de SARTI-UPC. 

Estació terra / sensor co2



S’ha desenvolupat una aplicació 

amb la qual qualsevol persona pot 

identificar i classificar les espècies 

que viuen al voltant de 

l’Observatori.  

Citizenscience: ciència ciutadana 

L’OBSEA promou la ciència ciutadana, que es 

refereix a la participació del públic en les 

activitats científiques, de manera que projectes 

d’investigació relacionats amb el medi ambient 

i la seva biodiversitat, s’aprofiten de les noves 

tecnologies com internet, els telèfons mòbils i 

la seva capacitat per recollir i compartir dades.  

El projecte 

Els usuaris es registren i un cop validats 

poden visualitzar vídeos ja existents o la 

càmera en directe, d’on podran captar la 

imatge que ells vulguin i posteriorment 

seleccionar, d’una llista ja definida, 

aquella espècie que han vist. 

 
 

 
 

Resultats  

i conclusions 

• Aconseguir una galeria d’imatges de gran 

qualitat. 

• Aprenentatge automàtic. 

• Estudi de les espècies en el seu propi 

medi. 

• Acostar la ciència a la ciutadania. 

 

 

 

Monitorització 

Comunitat

Científica Marina

Anàlisi Científic i

retornBeneficis i resultats

Activitats 

ciutadanes:

Exploració 

i descobriment

Eines:

 Observatori cablejat OBSEA

 Videocàmera submarina

 Aplicació OBSEA Citizen Science 

Supervisió dels algoritmes d’anàlisi automàtic de 

vídeos per part de la Comunitat Científica Marina. 

Millora del coneixement social sobre la biodiversitat 

marina per tal que els ciutadans recolzin més els 

projectes científics.

Validació científica. 

Millora dels Algoritmes d’Anàlisi Automàtic. 

Informació estadística sobre els participants.


