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Del 25 al 28 de maig tindrà lloc 
en l’Oceanogràfic de València el 
Festival Internacional d’Imatge 
Submarina. Una de les activi-
tats proposades per a dinamit-
zar este esdeveniment ha sigut 
un Concurs Internacional de 
fotografia subaquàtica. En ell, 
110 persones de 20 països dife-
rents de quatre continents han 
fet arribar a l’organització del 
guardó un total de tres fotogra-
fies per concursant. 

Espanya, Austràlia, Illes Cai-
man, Brasil, Nova Zelanda i 
Mèxic són alguns dels països 
que han aportat la seua visió 
del món marí, per la qual co-
sa la col·lecció d’imatges ob-
tingudes recorre el món a tra-
vés dels distints mars i oceans 
—com la que Albert Saiz ofereix 
d’Indonèsia i que il·lustra el pre-
sent text—. 

Temàtica

La temàtica de la present edi-
ció del certamen ha sigut els 
fons marins, amb la seua fau-
na i flora, amb una menció es-
pecial al «món de les meduses», 
pel que fa a la campanya de 
l’Oceanogràfic d’enguany, i una 
altra destinada a la consciencia-
ció mediambiental, banderera 
per la Fundació Oceanogràfic.

Les imatges, totes d’alta qua-
litat artística, seran avaluades 
per un jurat compost per di-
verses eminències del món fo-

Imatges úniques del món submarí
L’Oceanogràfic de València organitza un concurs internacional de fotografia subaquàtica, amb motiu del seu Festival 
Internacional d’Imatge Sumbarina, que tindrà lloc del 25 al 28 de maig i al qual s’han presentat instantànies de 20 països
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togràfic submarí, entre els quals 
es troben filmmakers i fotògra-
fs de referència, els quals realit-
zaran una ponència dins del pre-
sent festival.

Cal destacar que les millors fo-
tografies seran les protagonis-
tes de l’exposició que roman-
drà visible a tot el públic de 
l’Oceanogràfic de la capital del 
Túria i que serà inaugurada di-
vendres que ve, 26 de maig.

Entrega de premis

D’altra banda,  els  premis 
s’entregaran el diumenge, 28 
de maig, en l’Auditori Mar Ro-

jo, quan finalitzen les activitats 
proposades per a eixe dia, entre 
les quals destaquen el showcoo-
king amb els «Masterchefs» Car-
los Maldonado i Maria Querol, 
en el qual ensenyaran al públic 
assistent a cuinar meduses.

Per a assistir als quatre dies 
del festival, s’ha generat una 
entrada única, que donarà ac-
cés a totes les activitats de 
l’esdeveniment programades 
durant tots dies. 

Per a rebre més informació 
d’este esdeveniment i comprar 
les entrades cal visitar la web: 
www.oceanografic.org H
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Espanya necessita noves polítiques i mesures per 
complir amb l’Acord de París, segons l’OECC.

tot un referent

L’AQUARI MÉS GRAN D’EUROPA

 L’Oceanogràfic de València, 

amb més de 15 milions de 

visitants, és l’element més 

rellevant de la Ciutat de les 

Arts i els Ciències i el centre 

més visitat de la Comunitat 

Valenciana. L’Oceanogràfic 

és l’aquari més gran d’Europa 

en el qual es representen 

tots els ecosistemes del 

planeta. L’objectiu final és que 

l’Oceanogràfic contribuïsca al 

coneixement i la conservació 

del medi ambient marí, 

proporcionant als nostres 

visitants una experiència 

única, enriquidora i atractiva. 

De fet, com a institució 

compromesa amb el medi 

< ambient i la sostenibilitat 

emmarca la celebració del 

Festival Internacional d’Imatge 

Submarí l’Any internacional 

del Turisme Sostenible per al 

desenrotllament.

 Cal destacar que el Grup 

Avanqua, integrat per Aigües de 

València, l’Aquari de Vancouver 

(Canadà) i Ket Gestió, és el 

principal accionista del projecte 

nou Oceanogràfic de València 

amb dos objectius principals: 

actuar com a pol d’atracció 

turística cap a València i ser un 

centre científic que es preocupa 

per la conservació, investigació 

i divulgació de la vida marina.
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PROJECTE ‘HPC4’

Iberdrola dissenyarà els seus 
parcs eòlics per supercomputació

L’empresa col·labora 
amb el BSC per apostar 
en la innovació del sector

b

Iberdrola ha donat un pas més en 
la seua aposta per la innovació en 
el sector de l’energia eòlica amb 
la seua col·laboració amb el Bar-
celona Supercomputing Center - 
Centre Nacional de Supercompu-
tació (BSC).

L’empresa espanyola va iniciar 
l’any 2010 el desenrotllament del 
Projecte SEDAR, que tenia com a 

objectiu aplicar els avanços més 
innovadors del BSC en supercom-
putació al disseny de parcs eòlics 
terrestres.

Iberdrola va tancar amb un 
gran èxit en l’any 2015 esta pri-
mera fase de col·laboració i va 
iniciar un nou projecte finançat 
per la Unió Europea i el govern 
brasiler denominat HPC4 (High 
Performance Computing for Ener-
gy), gestionat pel BSC. Esta ini-
ciativa està en estos moments en 
desenrotllament i té com a ob-
jectiu final crear el sistema més 
eficient del món en el disseny 
d’instal·lacions eòliques a través 

de les més avançades tècniques 
de supercomputació.

L’objectiu d’HPC4E és optimit-
zar el disseny dels parcs eòlics per 
mitjà dels models més avançats 
que es dissenyen en la pròxima 
generació de supercomputadors, 
amb l’objectiu de definir el ren-
diment del vent amb la més pre-
cisió en la zona on es van a cons-
truir estes instal·lacions.

Gràcies a esta iniciativa, Iberdro-
la anticiparà el futur en l’anàlisi 
de vent en els parcs eòlics, amb 
l’adequació dels models actuals al 
futur de la supercomputació (de-
nominats exascale). H
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33 Imatge d’un disseny de parc eòlic mitjançant el projecte ‘SEDAR’.
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