
El CREAF és un centre públic 
de recerca en ecologia terrestre 
fundat l’any 1987. Per tant, ja 
comença a tenir una certa histò-
ria recorreguda. Aviat complirem 
vint anys, i en aquest temps hem 
assolit o estem assolint molts dels 
objectius que hem anat plan-
tejant. Però encara falta un 
repte important que ja ve des 
dels seus orígens. Així, un dels 
objectius estratègics de sempre 
del CREAF és el de transferir i 
difondre aquests coneixements 
científics i tecnològics que ge-
nerem mitjançant activitats de 
formació, assessorament i divul-
gació. Amb aquest butlletí que 
ara neix, CREAForum, volem co-
mençar a anar en aquesta direcció.

Som conscients que no aconse-
guirem tan sols amb aquest but-
lletí complir els objectius de trans-
ferència i difusió dels resultats de la 
nostra recerca, però estem segurs 
que és un primer pas imprescindi-
ble per donar a conèixer les coses 
que fem i que tenim voluntat que 
coneguin els investigadors, tèc-
nics de l’administració i empreses, 
experts en medi ambient, estu-
diants i professors, i també públic 
en general.

CREAForum anirà exposant les 
diferents línies de recerca que es 
realitzen al centre i n’explicarà els Faig (Fagus sylvatica). Foto: Josep Maria Espelta.
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Rebrot d’arboç (Arbutus 
unedo). Foto: Francisco Lloret.

resultats, sota diversos punts de vista. S’exposaran 
els objectius, la metodologia seguida, els resultats 
assolits fins al moment i les publicacions més relle-
vants de cada línia o projecte, per aquells que hi vul-
guin aprofundir.

En el butlletí també es presentaran les diverses ac-
tivitats de formació i divulgació que realitzem al 
CREAF. En síntesi, CREAForum mostrarà tot el que 
som i el que fem, i poc a poc anirà avançant en la 
direcció de transferir cada cop més coneixements 
a la societat, a més d’informar sobre les diverses 
activitats de formació i difusió que realitzem.

En aquest primer butlletí us presentem els prin-
cipals àmbits de recerca al CREAF, una entrevista 
amb Jaume Terradas, promotor i primer director 
del centre, diversos projectes de recerca recent-
ment finalitzats o iniciats i les activitats de trans-
ferència o formació.

Javier Retana, director del CREAF

http://www.creaf.uab.cat
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La recerca al CREAF
L’objectiu principal del CREAF és generar 
noves eines conceptuals i metodològiques 
en l’àmbit de l’ecologia terrestre, especial-
ment forestal, per a millorar la planificació 
i gestió del medi natural, rural i urbà, mit-
jançant una recerca innovadora i capdavan-
tera, considerada un referent a escala nacio-
nal i internacional. 

D’una altra banda, també duem a terme una 
recerca aplicada, especialment en l’àmbit fo-
restal, que contribueix a la gestió i conservació 
sostenibles dels recursos i els ecosistemes. 

Per acabar, també la difusió de tots aquests 
coneixements científics i tecnològics mit-
jançant activitats de formació, assessorament 
i divulgació són la tercera prioritat, com n’és 
prova aquest mateix butlletí. 

En aquesta secció, cada trimestre tractarem 
d’un àmbit de recerca. Tot seguit trobareu una 
visió a vol d’ocell de les principals activitats de 
recerca que duem a terme. 

Estudiem el funcionament dels ecosistemes 
terrestres investigant els principis bàsics de cir-
culació de l’energia i dels nutrients, l’ecofisiologia 
i les relacions hídriques de les plantes, i la produc-
ció i emissió dels compostos orgànics volàtils amb 
funcions biològiques i ambientals importants. 
També fem estudis experimentals de dinàmica 
forestal, que es complementen amb el desen-
volupament de models per a predir els canvis en 
diferents escenaris ecològics (p. ex., canvi climà-
tic) i de gestió. 

Els estudis sobre les poblacions i comuni-
tats vegetals cobreixen, de manera integra-
dora, diferents escales, des del nivell genètic 
fins al de comunitat. També estudiem pobla-
cions i comunitats animals, bàsicament 
ocells, micromamífers i insectes. Els resultats 
d’aquests projectes ens permeten afrontar al-
guns problemes rellevants, com la fragmen-
tació d’hàbitats, les invasions biològiques, la 
recuperació de zones cremades o el desenvo-
lupament de mètodes de control de plagues 
compatibles amb l’agricultura ecològica. 

En biodiversitat, la recerca que fem està orientada al co-
neixement dels mecanismes que la generen i la mantenen 
en ecosistemes terrestres, com també a l’anàlisi de les seves 
pautes territorials i dels factors que l’amenacen. En ecologia 
del paisatge i ordenació del territori treballem en la 
caracterització dels paisatges i en la relació entre la seva es-
tructura i la biodiversitat. Aquests coneixements s’apliquen al 
disseny de xarxes d’espais protegits i a l’avaluació ambiental 
estratègica de plans i programes. 

Abordem els efectes del canvi climàtic a escala d’organisme, 
comunitat i ecosistema des de diferents perspectives tem-
porals i simulant experimentalment un possible clima futur. 
A més, hem desenvolupat models per avaluar la resposta 
dels boscos en diferents escenaris de gestió i canvi climàtic. 
També estudiem com les pautes en els usos del sòl i els seus 
canvis al llarg del temps afecten la biodiversitat d’espècies 
que manté un territori. 

La regeneració postincendi de plantes i animals i les seves 
interaccions, les conseqüències del foc en el paisatge, l’estudi 
i modelatge del règim d’incendis i la cerca d’una gestió fo-
restal, tant preventiva com propiciadora de la recuperació de 
l’ecosistema després del foc, són les principals línies de recer-
ca en aquest camp. 

La protecció dels ecosistemes està molt lligada a la protecció 
dels sòls sobre els quals es fonamenten. Per això estudiem 
la composició i funcions de la matèria orgànica que contenen 
i l’activitat biològica que s’hi desenvolupa, i també la seva 
contribució a la fertilitat del sòl. Tambe s’experimenten siste-
mes per a la restauració de sòls degradats utilitzant fangs de 
depuradora, compost i purins. 

[CREAForum
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Les principals fonts de contaminació atmosfèrica que es-
tudiem són les emissions de CO2, l’augment en la deposició del 
nitrogen, sofre i metalls pesants i les intrusions africanes. També 
investiguem l’augment d’ozó a la troposfera i, atès que interve-
nen en la formació d’aquest ozó, els compostos orgànics volàtils 
(COV) emesos pels organismes. L’ecologia urbana és l’estudi 
de les ciutats com a ecosistemes, i és esencial per a aconseguir 
una major sostenibilitat. Actualment treballem en la restaura-
ció d’espais verds urbans i en la dinàmica urbana, amb especial 
atenció a les perifèries i a la integració entre el món agro-forestal 
i l’urbà. 

L’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya va ser un 
dels primers projectes generats des del CREAF, i des d’aleshores 
hem anat treballant i innovant en aquest àmbit. També hem 
facilitat la transferència de la informació que generen aquests 
inventaris amb el Sistema d’Informació dels Boscos de Catalun-
ya (SIBosC). 

La nostra recerca en teledetecció, que és la identificació 
d’objectes o processos a traves de la radiació electromagnètica 
que emeten o reflecteixen, persegueix diferents objectius: me-
todològics i conceptuals, per millorar la informació obtinguda; 
cartogràfics, com ara la detecció anual d’incendis; i aplicats, 
com ara la comprensió de les migracions d’ocells marins. 

Des de finals de 1994 s’ha desenvolupat el sistema d’informació 
geogràfica MiraMon, que ha esdevingut un instrument molt 
útil en àmbits molt diversos de la recerca, la planificació i la 
gestió territorials. També treballem en l’àmbit dels sistemes 
d’informació ambientals i TICS, i ho fem col·laborant amb 

l’administració i el sector privat per optimit-
zar la transferència tecnològica a les necessi-
tats de la societat. 

El personal del CREAF, al voltant de cent 
persones, està format per un nucli estable 
d’investigadors i personal de suport del 
Centre; professors universitaris de la UAB i 
la UB i investigadors del CSIC que realitzen 
la seva recerca adscrits al Centre; tècnics 
de grau superior i mitjà contractats per al 
desenvolupament de projectes específics; i 
becaris pre i postdoctorals. La formació dels 
investigadors és diversa i abasta, en especial, 
els camps de la biologia, geografia, ciències 
ambientals i enginyeria forestal. 

Parcel·les experimentals per 
estudiar l’efecte de la sequera 
en els boscos mediterranis.
Castelltallat, Bages. 
Foto: Santi Sabaté.

àmbits de recerca

Bosc de pinassa (Pinus nigra). Foto: José Luis Ordóñez.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

http://www.creaf.uab.cat


04
Jaume Terradas, com va sorgir la idea del CREAF?
En reiniciar la UAB, amb Antoni Escarré (de la Universitat d’Alacant), vam posar 
en marxa un projecte de recerca forestal. A l’equip de recerca que vam crear 
hi havia científics de la UB, com Carles Gràcia, i vam rebre l’impuls de Ramon 
Margalef. Ens adonàvem que a Catalunya hi havia alguns problemes, com els 
incendis forestals, que es veien complicats per una baixíssima capacitat tècnica 
que donés servei i assessorament a l’administració. 

Així, d’una banda, formàvem un grup al qual costava créixer en nombre 
de places i en espai, mentre que, d’una altra, l’administració requeria més 
assessorament. Això em va dur a pensar: «Per què no podem crear un institut 
d’ecologia terrestre?» En aquell moment ens semblava una idea impossible. 

Per si de cas, però, vam començar els contactes. Enric Casassas, aleshores 
president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ens va donar suport davant del 
Conseller d’Agricultura, el qui més podia interessar-se. I, amb Serra Ramoneda 
de rector de la UAB, vam anar a veure en Miró Ardèvol. La proposta va ser ben 
vista afegint aplicacions forestals. I, així, el projecte va tirar endavant amb una 
fórmula de consorci. 

L’octubre de 1987 el consorci va prendre forma d’institut universitari adscrit a 
la UAB. Hi participaven l’IEC, el DARP, i l’IRTA; i la UB i la UAB, que aportaven 
els investigadors. I vam començar a treballar el 1988.

Els focs de Montserrat de 1986, així, no en van ser el motiu?
Aquell mateix any, en Max Cahner, primer director de la Revista de 
Catalunya (que reapareixia després de molts anys d’haver estat suspesa), 
em va encarregar per al primer número un article sobre l’ecologia, que vaig 
intitular Un país maltractat. Era molt crític sobre la situació del medi ambient 
a Catalunya. 

Potser es va ajuntar tot, els focs de 1986, una intenció política i, sens dubte, i 
vull creure que sobretot, una convicció crec que demostrada al llarg del temps 
per tots els consellers de millorar la informació tècnica per acarar aquestes 
qüestions.

Qui formàveu l’equip de recerca?
Bàsicament, hi havia en Ferran Rodà, i altres persones amb què havíem 
desenvolupat el projecte, com ara en Lluís Ferrés o en Claret Verdú; tot 
i que poc després van marxar a altres ocupacions. També s’havien anat 
incorporant en Paco Lloret, en Javier Retana... érem bàsicament professors de 

la UAB que ens adscrivíem al projecte. 
Comptant en Carles Gràcia, de la UB, 
vam començar set o vuit investigadors. 
Després, mitjançant els pressupostos 
de projectes que començàvem a tenir, 
vam poder començar a contractar altres 
investigadors directament adscrits al 
CREAF.

Quina va ser la vostra primera 
recerca?
En passar a ser un institut no vam 
deixar els projectes que ja estàvem 
fent. Així, la primera línia de recerca de 
l’equip del CREAF versava sobre cicles 
biogeoquímics en boscos, especialment 
el funcionament ecològic de l’alzinar, 
línia que vam mantenir durant bastants 
anys. Anys després, amb els nostres 
resultats (del Montseny) i els de l’equip 
de la Universitat d’Alacant (de la serra 
de Prades), vam publicar un volum de 
Springer Verlag sobre el funcionament 
de l’alzinar. La segona línia de recerca 
va basar-se en els incendis forestals. 

De mica en mica, s’havien anat 
incorporant altres investigadors de 
l’Autònoma. Concretament, en Xavier 
Espadaler, zoòleg, i en Josep Maria 
Alcañiz, edafòleg. Es van incloure de 
seguida perquè era molt interessant 
incorporar noves visions. De manera 
que ja no érem ecòlegs estrictes. 

Jaume Terradas (Barcelona, 1943) és catedràtic emèrit 
d’ecologia de la UAB. Va organitzar el primer equip de 
recerca sobre ecosistemes terrestres a Catalunya, i va ser 
un dels introductors de l’educació ambiental a Espanya. 
Fou promotor i primer director del CREAF, patronat del 
qual ara és membre honorari.

protagonista

Jaume Terradas: 
com va començar tot?

Foto: Javier Losarcos.
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05També s’hi va adscriure en Josep Peñuelas, que fins 
aleshores treballava a l’IRTA. En guanyar una plaça al 
CSIC es va crear una unitat associada del CEAB-CSIC 
al CREAF.

Quines són les peculiaritats del CREAF?
Jo diria que una de les gràcies del CREAF, per a 
nosaltres en primer lloc, i ho hauria de ser també per 
a l’administració, és ser un centre que fa compatible 
la recerca bàsica amb certes aplicacions. A nosaltres 
ens ha anat molt bé perquè comptem amb una sèrie 
de persones que desenvolupen eines molt útils per a 
la investigació: tècniques que hem pogut incorporar 
a treballs de recerca. En són els sistemes d’informació 
geogràfica (SIG) o l’ús de bancs de dades, que vam haver 
de preparar per resoldre problemes pràctics. És molt 
eficient de tenir a prop persones a les quals podem anar 
a consultar: «Això com ho faries?» Aquesta coexistència 
ha permès fer investigació amb mètodes que, d’una altra 
banda, haguessin estat fora del nostre abast.

L’altra virtut que té el CREAF és ser un consorci, perquè 
vol dir tenir autonomia de funcionament, és a dir, una 
gran flexibilitat, i més agilitat que les universitats. Hem 
estat dins i fora de la universitat, fora per als assumptes 
de gestió. El nostre control és per auditories externes. 

L’aspecte negatiu d’això és que a la universitat li suposa 
un problema en relació als fons del ministeri que els 
seus investigadors treballin en un centre que, tot i ser 
institut universitari adscrit a la UAB, no és propi. Ho hem 
resolt per la doble adscripció dels treballs al CREAF i a 
la universitat. Les universitats ho han admès i en veuen 
també els beneficis, només demanen que els projectes 
liderats per un professor seu passin per la via ordinària de 
la universitat.

I com han estat les relacions amb 
l’administració?
Les relacions amb l’administració sempre han estat bones 
pel que fa als càrrecs més alts, els consellers: sempre 

s’han mostrat molt receptius pel que fa al CREAF. Tot 
i que hi ha hagut alguna vacil·lació: quan es va crear 
el Departament de Política Territorial vam aconseguir 
que entrés al consorci; va retirar-se una temporada, 
però ha tornat a participar un altre cop. També hi va 
ser el Departament de Medi Ambient des del principi. 
Mai no hem tingut la sensació de perdre el suport de 
l’administració. 

Amb els directors generals i tècnics també hem tingut 
excel·lents relacions, però ens ha costat més que emprin 
algunes de les eines que hem desenvolupat, com la 
base de dades forestals i programes associats, tot i que 
hem mirat de fer aquests programes tan «amicals» com 
hem pogut. Ho dificulten les rutines de treball existents i 
sobretot la manca de temps crònica a les administracions. 
Per desgràcia, l’administració ha d’atendre molt el dia 
a dia, i hi ha una rutina de resoldre els problemes en 
què costa molt d’introduir noves maneres de fer o nous 
sistemes de tractament de dades. Tot i que hem mirat 
de fer versions el més senzilles possible, encara costa 
molt. S’hauria d’aconseguir que allò que fem sigui més 
aprofitat, i em consta que és prioritari per a l’actual 
direcció.

Per què vas deixar la direcció?
Vaig deixar-la als deu anys de la seva creació. Crec que 
no s’ha d’identificar un centre amb una persona. La 
consolidació d’un centre passa per la renovació. Si no 
en som capaços, malament. En Ferran Rodà de sempre 
havia portat moltes coses del funcionament intern, de 
manera que només va incorporar altres atribucions 
del comandament. I les ha mantingudes fins que ha 
passat el relleu a Javier Retana. Penso que és una bona 
dinàmica. Els directors han de durar uns quants anys 
però no han de ser una figura indefinida. En els centres 
molt grans pot ser indiferent, però en un centre mitjà 
o petit els personalismes marquen massa per dins i cap 
enfora.

I, què podries dir del futur del CREAF?
La recerca avança més per les innovacions tècniques 
que per idees abstractes. Alguns punts que no has 
pogut valorar sota un punt de vista, sí que els pots 
resoldre amb una altra tècnica. El futur del CREAF 
passa, doncs, per aplicar tècniques de les quals encara 
no disposa. Penso, com a proposta més immediata, en 
la biologia molecular. No vull dir que s’hagi de crear 
un gran laboratori, però un de petit però més equipat 
que l’actual ens ajudaria en estudis de poblacions, 
encara que algunes coses s’haguessin de completar 
fora. També hem de seguir incrementant les estades 
d’investigadors estrangers rellevants i els intercanvis, tot 
i que ja són notables.

Cristina Junyent

Can Boscàs, Montseny. Foto: Ferran Rodà.

protagonista [CREAForum
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LODOTOX

projectes

CARBO-INVENT InterPLANT

Evaluación del riesgo 
ecotoxicológico de lodos de 
depuradoras y purines.

Multi-Source Inventory Methods 
for Quantifying Carbon Stocks 
and Stock Changes in European 
Forests.

Factores que afectan a la 
variabilidad de las comunidades 
de hormigas y plantas después 
del fuego: Efecto de las 
interacciones entre ambos grupos 
en su dinámica postincendio.

Els fangs de les depuradores d’aigües 
urbanes tenen un alt potencial com 
a adobs o per a la recuperació de 
sòls degradats. Els contaminants que 
porten habitualment, però, podrien 
suposar un risc ecotòxic que s’ha 
d’avaluar. 

Aquest ha estat l’objectiu del 
projecte, que ha desenvolupat i 
provat un conjunt de nous tests 
d’ecotoxicitat adaptats als fangs de 
depuradora i purins. Per a avaluar-
ne la viabilitat, s’han comparat els 
resultats amb les concentracions 
conegudes de contaminants.  

La recerca continua amb l’estudi 
de la toxicitat de grups de 
contaminants orgànics presents als 
fangs de depuradora. 

Els boscos segresten CO2 
de l’atmosfera 

per a incorporar-lo a l’estructura dels 
arbres. D’altra banda, també alliberen 
CO2 

per la respiració. Quantificar aquest 
balanç de carboni és essencial per veure 
fins a quin punt les masses forestals 
són eficaces per combatre l’augment 
de CO2 atmosfèric, principal causa de 
l’escalfament global i, per tant, del 
canvi climàtic. 

CARBO-INVENT és un projecte interna-
cional que ajuda diferents països europeus 
a desenvolupar i testejar mètodes per 
la quantificació de fluxos i estocs de 
carboni en els boscos. De fet, aquest 
és un requeriment del protocol de 
Kyoto dins de la Convenció Marc de 
les Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic, que exigeix als països 
signants establir un sistema per a 
mesurar tant les emissions com les 
captacions de CO2 atmosfèric. 

L’objectiu d’InterPLANT ha estat estu-
diar la dinàmica post-incendi de la 
vegetació i la fauna (les comunitats de 
formigues) de zones cremades i no 
cremades en 22 incendis ocorreguts el 
1994 arreu de Catalunya.   

Els resultats han mostrat una clara 
dependència entre la recuperació 
de les formigues i la dinàmica post-
incendi de la vegetació. Així, quan 
l’espècie forestal dominant es recupera 
ràpidament hi ha una millor recuperació 
de les formigues que en boscos on la 
vegetació no es recupera bé.  

A més, les formigues es recuperen 
millor en les zones seques, amb una 
vegetació més oberta, que en les zones 
menys seques, on el foc altera més la 
coberta vegetal. 

Ecotoxicitat sobre el col·lèmbol Folsomia 
candida. Foto: Xavier Domene.

Formigues Camponotus cruentatus sobre 
terra seca. Foto: Xavi Arnan.

IP CREAF: Anselm Rodrigo
Finançament: MITYC

IP CREAF: Carlos Gracia
Finançament: Unió Europea

IP CREAF: Josep M. Alcañiz
Finançament: MITYC

Instrument per mesurar el balanç entre 
fotosíntesi i respiració. Foto: Santi Sabaté.
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projectes

PROCEDE NitroEuropeIP AMCI

Análisis y modelación de los 
principales procesos demográficos 
que controlan la regeneración 
sexual de encinas y robles 
mediterráneos en diferentes 
escenarios ecológicos y de gestión.

El cicle del nitrogen i la seva 
influència en el balanç dels gasos 
hivernacle a Europa.

El desarrollo sostenible de los 
oceános: las aves marinas como 
indicadoras.

Els boscos d’alzines i roures, que 
dominen moltes àrees mediterrànies, 
tenen greus problemes de regeneració 
sexual. En Quercus hi ha una gran 
variabilitat interanual de producció 
d’aglans, elevat grau de parasitisme i 
depredació, dispersió secundària per 
animals i condicions de germinació i 
establiment força restringides. 

L’objectiu de PROCEDE, fet en col-
laboració amb l’Instituto Pirenaico de 
Ecología (IPE), el Centro de Investigación 
y Tecnología (CITA) i el Centre Tecnològic 
i Forestal de Catalunya (CTFC) és avaluar 
fins a quin punt aquests factors i 
processos controlen la regeneració 
d’alzinars i rouredes en diferents 
escenaris (focs o sequera). També es 
vol desenvolupar un model per predir 
la regeneració a partir de variables 
estructurals i ambientals. 

El focus d’atenció principal de Nitro-
EuropeIP seràn els components del 
cicle del nitrogen i les seves interacci-
ons amb el cicle del carboni. També es 
mesuraran els fluxos de nitrogen en els 
ecosistemes, i els estocs que retenen, i 
es desenvoluparan models per a simu-
lar aquests fluxos a diferents nivells, des 
d’àrees petites fins al conjunt d’Europa. 
Està previst alhora, d’estudiar, mitjançant 
el disseny d’experiments en ecosistemes 
terrestres, els fenòmens principals que 
afecten aquests cicles: canvi climàtic, 
canvi en la composició atmosfèrica, ges-
tió del sòl i canvis en els usos del sòl. 

NitroEuropeIP és un dels projectes que 
vol promoure la integració de la re-
cerca europea i, així, coopera estreta-
ment amb el projecte CarboEuropeIP, 
i forma part del 6è Programa Marc 
Europeu per a la Recerca i el Desenvo-
lupament Tecnològic. 

AMCI és un projecte que pretén fer el 
seguiment dels moviments pelàgics de 
dues espècies, Calonectris diomedea i 
Puffinus puffinus, que crien a les illes 
Canàries i tenen a la costa brasilera una de 
les seves principals àrees d’hivernada. 

Així mateix, es persegueix identificar 
els factors de major influència en la 
distribució de les aus en alta mar, 
avaluar l’impacte dels contaminants, 
estudiar l’estructuració genètica de les 
poblacions i conèixer l’impacte dels 
palangrers sud-americans. 

Dirigit per investigadors de la Universitat 
de Barcelona, també participen 
investigadors de la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universitat dos Açores i el 
CSIC. La tasca del CREAF se centrarà 
en els aspectes de teledetecció i SIG 
per al modelatge de la distribució de 
les espècies. 

IP CREAF: Josep M. Espelta
Finançament: INIA

IP CREAF: J. Peñuelas, CEAB-CSIC 
Finançament: Unió Europea

IP CREAF: Xavier Pons
Finançament: Fundación BBVA

Anellant baldrigues mediterrànies (Puffinus 
yelkouan). Foto: Joan Navarro Bernabé.

Parcel·les experimentals per estudiar l’efecte 
de l’increment de temperatura en matollars
mediterranis. Garraf. Foto: Paula Bruna.

Curculio elephas sobre branca d’alzina.
Foto: Raül Bonal.
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formació

Cursos
Des del CREAF s’organitza un 
mestratge en Teledetecció i Sis-
temes d’Informació Geogràfica 
(SIG). L’equip docent és format 
per un sòlid equip de persones 
dedicades professionalment al 
tractament de les imatges de 
satèllit i avió (teledetecció) i a la 
integració en els sistemes d’infor-
mació geogràfica per a la consul-
ta, anàlisi, publicació a Internet 
de resultats, mapes o imatges.
Més informació: 
www.creaf.uab.es/master/ 

Transferència
Jornada sobre canvi global: efectes i estratègies de gestió
El 30 de novembre va tenir lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans la 
jornada anual que celebren conjuntament el CREAF, la Societat Catalana 
de Biologia i la Institució Catalana d’Història Natural.

Les tres institucions van proposar una discussió i reflexió obertes per 
contrastar els punts de vista d’investigadors, tècnics i administració so-
bre les pautes de canvi global de les darreres dècades en els seus compo-
nents de canvi climàtic, atmosfèric i dels usos del sòl a Catalunya. També 
es van donar a conèixer les estratègies de resposta a aquest canvi global 
per part de les entitats administratives i de gestió. 

Tesis
-Alessio, Giorgio: Plant water and volatile organic compounds in flam-
mability risk of Mediterranean woody species. Directors: Joan Llusià i 
Manuela de Lillis . Novembre, 2006.  
-Arnan Viadiu, Xavier: Dinàmica postincendi i interaccions entre plan-
tes i formigues mediterrànies. Directors: Javier Retana i Anselm Rodrigo. 
Abril, 2006 
-Marcia, Eugenio: Efectes de la recurrència de focs sobre les comunitats 
de pi blanc a Catalunya. Director: Francisco Lloret. Octubre, 2006.
-Meghelli, Nacima: Metodologías para la optimización de la produc-
ción viverística y la restauracion de zonas mediterráneas afectadas por 
grandes incendios. Directors: Josep Maria Espelta i Robert Savé. Maig, 
2006. 
-Oliveras, Imma: Number of fires, large forest fires and prescribed bur-
ning in Mediterranean ecosystems. Directors: Josep Piñol i Domingos X. 
Viegas. Octubre, 2006. 

Publicació trimestral del 
Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF)

Edifici C, Universitat 
Autònoma de Barcelona. 08193 

Bellaterra (Barcelona). 
Spain +34 93 581 13 12

Redacció i edició: 
www.cienciaensocietat.org

Disseny: Lucas J. Wainer

Gimcana forestal
Els dies 3, 4, 5 i 10 d’octubre, uns tres-cents nois i noies de diverses 
escoles de Catalunya van venir a la serra de Castelltallat, on el CREAF té 
parcel·les experimentals, per avaluar fins a quin punt la gestió forestal 
pot mitigar els efectes del canvi climàtic sobre els boscos mediterranis. 
Els estudiants van veure que els canvis es poden detectar, mesurar i, a 
partir de les dades obtingudes, es poden prendre decisions de gestió i 
fer previsions. 

Aquesta Gimcana Forestal, organitzada entre el CREAF i la Societat Ca-
talana de Biologia (SCB), s’ha pogut realitzar gràcies al finançament del 
Ministerio de Educación y Ciencia, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans.

Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis 
Catalans. Foto: Montserrat Catalán.
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