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Memòria acadèmica 2021-2022 

Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) 

Resum  

L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB), és un centre mixt de 
recerca de titularitat compartida entre 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 Vida, subàrea 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, per la qual cosa l'àmbit preferent de la seva recerca 
són els ecosistemes marins, costaners i insulars. 

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

• Recerca marina en sistemes ecològics i socials 
• Interaccions fisicobiològiques a l'oceà 
• Investigació del canvi global 
• Tecnologies marines, oceanografia operacional i costanera 
• Microbiologia del medi ambient 
• Ecologia i evolució 

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 2021 els investigadors de l'IMEDEA han publicat 168 treballs en revistes indexades 
—el 83,3 per cent de les quals són del primer quartil (índex CiteScore de Scopus)—, 
2 llibres i 3 capítols de llibre, i han dirigit 6 tesis doctorals, 4 de les quals són de màster 
(TFM) i 2, de grau (TFG). 

 

Resum de les activitats i dades principals de l’any 2021 
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Personal 

• 29 investigadors permanents (8 de la UIB i 21 del CSIC) 
• 30 investigadors postdoctorals 
• 20 contractats predoctorals 
• 10 treballadors d’administració i manteniment 
• 50 membres de personal tècnic i suport a la investigació 
• 45 visitants i estades autoritzades (de més de tres mesos) 

Publicacions 

• 168 articles en revistes indexades a Scopus, el 83,3 per cent de les quals 
pertanyen al primer quartil (índex CiteScore de Scopus) 

• 3 llibres  

Seminaris 

• 11 seminaris impartits a l’edifici d’Esporles i per videoconferència 

Projectes de 
recerca 

concedits 

• 26 projectes i contractes concedits el 2021, amb un finançament total de 
3,3 milions d’euros 

Activitats de 
divulgació 

• Participació en la Setmana de la Ciència i la Tecnologia, del 2 al 5 i el 
13 de novembre de 2021. < https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1901&tp=n#.Ysbaa3ZBy5c> 

• Dia Internacional de la Dona i la Nina a la Ciència, l’11 de febrer de 
2021. <https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1851&tp=n#.YsbavXZBy5c> i 
<https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1852&tp=n#.YsbawHZBy5c> 

• Ciència per a Tothom, 6 i 7 de maig de 2021. 
<https://seras.uib.cat/ciencia/2021> 

• Projecció de la pel·lícula Dorothea i el Myotragus, 21 de juny (festes 
de Sant Pere, Esporles). 
<https://twitter.com/IMEDEA_UIB_CSIC/status/1406873221669048326> 

• Nit Europea dels Investigadors: Microxerrades al tren i Cites ràpides 
amb científics i científiques, el divendres 24 de setembre. 
<https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1898&tp=n#.Ysf06nZBy5d> 

• Projecte educatiu «Posidonia oceanica a l’aula», curs escolar 2021-22. 
<https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1776&tp=n#.Ysf6zHZBy5d> 

• Xarxes socials: 
o Twitter: 6 perfils, 8.644seguidors 
o Facebook: 4 perfils, 4.500 seguidors 
o YouTube: 1 perfil, 381 seguidors 
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o Instagram: 3 perfils, 2.825 seguidors 

 

 

Personal permanent (any 2021) 

 

 

Personal temporal i contractat (any 2021) 
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Recursos externs (projectes i contractes concedits, milions d'euros) 

 

 
 

 

Evolució del nombre de publicacions 

 

 
Dades segons la base de dades del CSIC. Quartils CiteScore 2020. 

 


