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El doctorat reconeix les grans aportacions que l’investigador de l’IMEDEA ha fet per a la conservació dels ecosistemes marins

La Universitat del Quebec investeix
Carlos Duarte doctor honoris causa
J. Mateu Verdera
Carlos Duarte, professor i investigador de l’Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA),
l’organisme mixt CSIC-UIB situat
a Esporles, ha estat investit doctor
honoris causa per la Universitat del
Quebec, a Mont-real, durant un acte que va tenir lloc el passat diumenge, 13 de juny, en el marc de la
cerimònia de graduació de la Facultat de Ciències d’aquella universitat.
El doctorat honoris causa reconeix l’envergadura i la influència
dels treballs de Duarte en la comprensió i la conservació dels ecosistemes. M. Claude Corbo, rector
de la Universitat del Quebec
(UQAM), justificà el nomenament
de l’investigador mallorquí afirmant que “amb aquest honor volem reconèixer el gran nombre de
publicacions de les quals Duarte és
autor i coautor, els nou llibres i les
dotzenes d’articles i entrevistes de
divulgació científica que ha realitzat. Especialment ressaltable és el
fet de ser autor de més de 400 publicacions en revistes científiques
especialitzades en ecologia aquàti-

DUARTE S’HA
CONVERTIT EN EL
PRIMER INVESTIGADOR
DEL CSIC A REBRE
AQUESTA DISTINCIÓ
ca i de figurar com un dels ecologistes més citats actualment (més
de 1.200 citacions a l’any)”.
Amb aquest nomenament, Carlos Duarte s’ha convertit també en
el primer investigador del Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) que ha estat distingit
amb un doctorat honoris causa.
Preocupat per entendre els efectes del canvi global en els ecosistemes marins, Carlos Duarte treballa
des de l’IMEDEA per proporcionar les bases científiques necessàries per a la conservació del medi i,
especialment, per la sostenibilitat
dels ecosistemes marins mitjançant la identificació del seu paper en el funcionament de la biosfera, la seva situació actual, les
amenaces que els afecten i les respostes que donen a les diferents
pressions que pateixen.
Entre les seves investigacions
més conegudes, es compten diverses campanyes als ecosistemes polars, però també ha treballat en diversos oceans i a la zona costanera
mediterrània.

Carlos Duarte, entre Mario Morin, degà de la Facultat de Ciències, i Mauffette Yves, vicerector d’Investigació i Creació de la UQAM. FOTO: DENIS BERNIER/UQAM

Comprendre el canvi
climàtic des de l’IMEDEA
J. Mateu
Carlos Duarte (Lisboa, 1960) es llicencià en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid l’any 1982 i es doctorà per la McGill
University de Canadà. Des d’aleshores, ha dirigit la seva recerca
cap a la conservació i la sostenibilitat dels ecosistemes marins. Investigador adscrit a l’IMEDEA (CSIC-UIB), les seves investigacions són capdavanteres en la comprensió dels efectes del canvi
climàtic global en ambients marins de tot el món. És un dels pocs
científics de l’Estat que apareix a la llista ISI Highly Cited de treballs científics més citats. A més de destacar per la tasca investigadora, Duarte ostenta diversos càrrecs científics d’importància internacional. És president de la Societat Americana de Limnologia i
Oceanografia, director del Laboratori Internacional de Recerca en
Canvi Global (entitat mixta entre el CSIC i la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile) i membre del Consell Científic del Consell
Europeu de Recerca. La seva trajectòria li ha valgut diversos guardons, com el Premi Jaume I en Protecció del Medi Ambient 2009,
instituït per la Generalitat Valenciana i la Fundació Valenciana
d’Estudis Avançats (FVEA). Ara, amb el doctorat honoris causa, la
Universitat del Quebec se suma als nombrosos reconeixements
que han obtingut els seus treballs, entre els quals es compten alguns dels més reconeguts del món en aquest camp científic.

Carlos Duarte en un laboratori de l’IMEDEA. FOTO: B. RAMON

