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En aquest llibre presentem cent 
píndoles del coneixement que tenim 
actualment sobre els oceans. Des 
dels petits descobriments de cada 
dia fins als grans fenòmens d’abast 
planetari. Petites curiositats i 
misteris que gràcies a la ciència es 
van resolent i que, a poc a poc, ens 
permeten anar coneixent cada 
vegada millor els nostres oceans i 
tot el que hi està relacionat. La 
intenció és compartir les curiositats, 
els coneixements, les reflexions i la 
fascinació sobre aquest gran blau 
tan proper i alhora tan desconegut. 
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En este libro presentamos cient 
píldoras del conocimiento que 
tenemos actualmente sobre los 
océanos. Desde los pequeños 
descubrimientos de cada día hasta 
los grandes fenómenos de alcance 
planetario. Pequeñas curiosidades y 
misterios que gracias a la ciencia 
se van resolviendo y que, poco a 
poco, nos permiten ir conociendo 
cada vez mejor nuestros océanos y 
todo el que está relacionado. La 
intención es compartir las 
curiosidades, los conocimientos, las 
reflexiones y la fascinación sobre 
este gran azul tan próximo y a la 
vez tan desconocido.
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