Josefina Castellví i Piulachs
Professora d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
Nascuda a Barcelona l’1 de juliol de 1935
— Llicenciada en ciències biològiques per la Universitat de Barcelona.
— Doctora en ciències per la Universitat de Barcelona (1969).
— Des del 1960 treballà en l’actual Institut de Ciències del Mar del CSIC.
— Delegada del CSIC a Catalunya (1984).
— Directora de Coordinació de la Presidència del CSIC (1986).
— Gestora del Programa Nacional d’Investigació a l’Antàrtida (PNIA) del Pla Nacional
de R+D.
— Directora de l’Institut de Ciències del Mar (1994-1995).
— Vicesecretària de Coordinació de Programes de R+D (CICYT).
— Oceanògrafa especialista en microbiologia marina.
— Presidenta del Comitè de Microbiologia i Bioquímica de la Comissió Internacional
per a l’Estudi Científic del Mar Mediterrani (CIECM) (1974-1980).
— Ha publicat setanta-quatre treballs científics en revistes nacionals i internacionals.
— Autora del llibre Wmfctgtgbmclj_?lr–prgb_ (Ed. Galaxia Gutenberg, 1996).
— Ha realitzat trenta-sis campanyes oceanogràfiques, de les quals vuit a l’Antàrtida.
— Membre de l’European Committee on Ocean and Polar Sciences (ECOPS) que
depèn de la Fundació Europea de la Ciència (ESF).
— Mitjançant el programa nacional antàrtic va organitzar la instal·lació de la Base
Antàrtica Espanyola (BAE) (1987) a l’illa Livingston que va permetre que Espanya
entrés com a membre del Tractat Antàrtic (1988).
— Cap de la BAE des del 1989 fins al 1993.
— Com a gestora del PNIA es va responsabilitzar de la coordinació dels projectes
d’investigació nacionals i internacionals. Aquesta tasca va permetre que Espanya
fos acceptada com a membre del Comitè Internacional per a la Investigació
Científica a l’Antàrtida (SCAR).
La falta d’estructura del programa antàrtic va portar la gestora a responsabilitzar-se
de la gestió logística de les campanyes antàrtiques. Fins i tot, va haver d’ocupar el
lloc de cap de base durant les campanyes 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 19921993 i 1993-1994.
— Membre de la Comissió Internacional de Mànagers de Programes Antàrtics
(COMNAP) que depèn del Tractat Antàrtic.
— Assessora científica de les delegacions espanyoles nomenades pel Ministeri
d’Assumptes Exteriors que assisteixen a les assembles del Tractat Antàrtic.
— Presidenta del Review Committee de l’EMaPS que depèn de l’ESF (1998).
— Directora dels cursos sobre l’Antàrtida a la Universitat Internacional Menéndez
Pelayo (1993), la Universitat de Barcelona (1999) i la Universitat Internacional
d’Andalusia (2004).
— Medalla del Comitè de Perfeccionament de l’Institut Francès d’Oceanografia
(Fundació Albert I de Mònaco) (1978).
— Encomienda de Isabel la Católica (1988).
— Premi Proèmula 1994 a la dona directiva de l’any.
— Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona (1995).
— Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic de la Generalitat de
Catalunya (1996).

— Dama de Goya de la Asociación Española Amigos de Goya (1997).
— Premi de la Fundació Imhotep - Creu Blanca (1998).
— Premi Nacional 1998 de la Societat Geogràfica Espanyola.
— Encomienda al Mérito Civil (2002.)
— Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2003).
— Premi de Medi Ambient 2003 de la Companyia Nacional Suïssa.
— Premi Esteve Bassols: «Senyora de Barcelona». (2005).
— Premi de Medi Ambient 2006 de l’Institut d’Estudis Catalans.

