
AIGUA I
CANVI GLOBAL
L’AIGUA: UN BÉ ESCÀS A LA 
CONCA MEDITERRÀNIA

El clima mediterrani es caracteritza perquè en una 

mateixa estació (l’estiu) coincideixen el període 

més calorós i el més sec. Com, a més, el paisatge 

mediterrani és molt divers, això es tradueix en una 

distribució molt irregular i molt variable de l’aigua 

que necessiten tant els ecosistemes naturals com 

les activitats humanes. Els períodes de sequera 

severa s’alternen amb períodes d’intenses pluges 

torrencials, que tampoc contribueixen a incremen-

tar la disponibilitat d’aigua, ja que majoritàriament 

s’escola superficialment (sense infiltrar-se al ter-

ra) fins a arribar al mar.

Recerca, tecnologia i transferència
en Ecologia terrestre

AMB EL CANVI GLOBAL, ENCARA HI 
HAURÀ MENYS AIGUA DISPONIBLE

Els experts en Canvi Climàtic pronostiquen un 

augment especialment sever de les temperatu-

res a l’àrea mediterrània i, encara que no poden 

assegurar que plourà menys, també vaticinen 

una disminució de les precipitacions útils per a 

la disponibilitat d’aigua. La raó és que canviarà 

el règim de pluges, fent que tant les sequeres 

com les pluges torrencials siguin cada cop més 

extremes i més freqüents. En conseqüència, 

disminuiran els cabals mínims dels rius i l’ús 

que puguem fer de l’aigua que transporten. Si 

no pensem conjuntament en polítiques i estra-

tègies de gestió d’aquest recurs tan vital que 

permetin l’estalvi i la compatibilitat d’usos, el 

risc de conflicte social es pot disparar, amb con-

seqüències impredictibles.
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NO PODEM SEGUIR GENERANT MÉS 
DEMANDA QUE OFERTA

Els canvis recents en l’ús del sòl han augmentat la 

demanda d’aigua a l’àrea mediterrània per sobre 

de l’oferta. D’una banda, l’abandonament agrícola 

de la dècada de 1960 ha incrementat la la superfí-

cie ocupada per boscos massa joves i densos, que 

consumeixen gran quantitat d’aigua per evapo-

transpiració. Paradoxalment, ha crescut alhora la 

superfície agrícola destinada a regadius. I a més, 

ha augmentat també la demanda d’aigua per a la 

majoria d’activitats humanes. El resultat: molts 

dels nostres rius no compleixen ni tan sols amb 

els cabals mínims ecològics i no poden satisfer la 

varietat de demandes actuals.

Evolució dels cabals dels rius a Europa prevista per a l’any 2070, segons 
el model de Canvi Climàtic Echam4
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LÍNIES DE RECERCA PRINCIPALS SOBRE 
AIGUA I CANVI GLOBAL

CONTACTE

ISACC TorDelta: Implicant la societat en 
l’adaptació al canvi climàtic al Delta de la 
Tordera. isacc.creaf.cat
CLISWELN: Serveis climàtics per al 
nexe entre aigua, energia i territori. 
www.jpi-climate.eu/nl/25223443-CLISWELN.html
FASTER: Adaptació i sostenibilitat dels agri-
cultors a Tunísia a través de l’excel·lència en 
la recerca.
FP7 BeWater: Adaptant la societat al 
canvi global amb processos participa-
tius. www.bewaterproject.eu
Life+MEDACC: Adaptant la Mediterrània al 
canvi climàtic amb modelització i accions de-
mostratives.www.medacc-life.eu
ACCUA: Avaluar els efectes del canvi glo-
bal en la disponibilitat d’aigua en 3 con-
ques de Catalunya. Mesures i estratègies 
d’adaptació.http://www.creaf.cat/ca/adap-
tations-climate-change-water-use
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PROJECTES DEL CREAF 
AIGUA I CANVI GLOBAL

Canvi Climàtic i el seu impacte en els recursos hídrics. Estu-
diem quin efecte tindran l’augment de temperatura i el canvi en 
el cicle de precipitacions sobre la disponibilitat d’aigua per als 
ecosistemes i les activitats humanes. 

Usos del sòl i la seva interacció amb la demanda i la disponibi-
litat d’aigua. Analitzem el paper de l’ús del sòl i els seus canvis 
recents en els recursos hídrics de què disposem.

Aproximació multidisciplinar i integrada dels usos de l’aigua. 
Calculem els balanços entre les aportacions d’aigua per part de 
l’atmosfera i el consum que realitzem, incloent en l’anàlisi el pa-
per dels sistemes naturals. 

Identificació de vulnerabilitats socials i territorials. Analitzem 
quins són els ecosistemes i les activitats humanes presents al ter-
ritori que corren més riscos pels impactes del Canvi Global sobre 
els recursos hídrics. 

Disseny de mesures d’adaptació. Dissenyem estratègies i me-
sures d’adaptació als efectes del Canvi Global sobre la dispo-
nibilitat de recursos hídrics, atenent les vulnerabilitats socials i 
ecosistèmiques. 

Processos participatius per al disseny d’estratègies de gestió i de 
planificació. Tenim experiència en participació social i diàleg cièn-
cia-societat en l’àmbit de l’aigua, un factor essencial per garantir 
una aplicació efectiva de les mesures planificades.
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Eduard Pla / Investigador                        eduard.pla@uab.es                   

European Innovation Partnership 
on Water.  http://ec.europa.
eu/environment/water/
innovationpartnership/
Plataforma Europea de l’Aigua 
(WssTP). http://wsstp.eu/

PARTICIPACIÓ EN 
PLATAFORMES
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Espanya és un país sec. Des de 
1880 fins avui, més de la meitat 
dels anys han estat classificats 

com a secs o molt secs. No 
obstant això, n’és també un dels 
majors consumidors d’aigua del 
món, sobretot perquè el 75% del 

consum es destina al regadiu, 
especialment a la zona 

més seca del país.

El canvi global és el conjunt de 
canvis ambientals que s’estan 
produint a escala planetària 
com a conseqüència de les 

activitats humanes. Hi influeixen 
el canvi climàtic, el canvi en els 
usos del sòl, les alteracions de 
la biodiversitat i la gestió dels 

diferents recursos, 
entre d’altres factors.
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