
El canvi global i les seves con-
seqüències són una evidència 
científica recolzada per una im-
mensa majoria d’investigadors 
d’arreu del món. Malgrat això, 
no ens cansarem d’insistir que 
l’opinió dels comunicadors i de 
la societat en general és molt 
menys unànime. Aquesta para-
doxa pot ser conseqüència del 
fet que els científics no tenen ni 
els mitjans ni el temps –en molts 
casos tampoc l’interès– per di-
vulgar els seus coneixements 
en un entorn desfavorable.

Contínuament apareixen tertuli-
ans als mitjans que afirmen “no 
creure en el canvi climàtic”, com 
si una obvietat científica contras-
tada fos motiu de creença gaire-
bé religiosa. La situació s’agreuja 
quan s’observa que gairebé mai 
no es demana a aquests escèp-
tics cap prova o evidència per 
justificar el seu posicionament.

Tot això seria fins i tot curiós si 
no fos perquè no podem per-
dre el temps en aquestes discus-
sions inútils. Atesa la gravetat 
de la situació, els científics hem 
d’aconseguir tenir pes real en les 
decisions que afecten el medi 
ambient, tant a Catalunya com 
a Espanya. Hem de ser capaços 
de proposar iniciatives per afron-
tar els reptes ambientals actuals, 
i alhora desmuntar qualsevol 
vel·leïtat pseudocientífica. 

També en aquest 
número...
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En un entorn social preocupat principalment pels 
increments de les hipoteques, del petroli i de 
l’IPC, hem de transmetre de manera efectiva a 
la classe política i a la societat en conjunt que ens 
trobem en un moment crític.

Som un país clarament vulnerable, sobretot en 
matèria d’aigua i energia i, recentment, també 
en recursos alimentaris bàsics. I no dediquem 
ni els esforços ni els recursos econòmics neces-
saris per afrontar aquesta situació. El pitjor de 
tot és que potser ja és massa tard.

No obstant això, tenim confiança que serem capa-
ços de trobar els mitjans per canviar les prioritats 
actuals i de conscienciar tothom sobre la situació 
a què ens enfrontem. És el moment de demostrar 
que els científics volem i podem liderar la respos-
ta als problemes ambientals. Parafrasejant el que 
Gabriel Celaya deia fa anys de la poesia, la ciència 
també és una arma carregada de futur. Però nin-
gú no ens el donarà, aquest futur, ens l’hem de 
guanyar nosaltres mateixos.

La ciència ha de liderar el canvi

Detall d’un bosc de roures de 
fulla gran (Quercus petraea) 
situat a prop de Camprodon 
(Ripollès). Foto: Joanjo Ibàñez.

En instal·lacions com aquesta, al Garraf, s’estudien els 
efectes del canvi global. Foto: Marc Estiarte.

http://www.creaf.uab.cat
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Com funcionen els ecosistemes 
terrestres?
Un ecosistema funciona gràcies als fluxos de 
matèria i energia que tenen lloc en el seu si. 
Com a centre dedicat a l’estudi de l’ecologia 
terrestre, el CREAF analitza des de diferents 
perspectives aquests intercanvis en boscos 
i matollars per mirar de comprendre millor 
com funcionen. Disposar d’aquestes dades 
permet fer previsions sobre com els afecta-
ran les activitats humanes i com gestionar-los 
per garantir el subministrament dels serveis 
ambientals que ens proporcionen, com ara 
la regulació del clima i del cicle de l’aigua, la 
fusta, els bolets o les plantes medicinals.

Un dels eixos d’investigació del Centre en 
aquest àmbit consisteix a quantificar els 
fluxos de carboni i aigua entre els bos-
cos i l’atmosfera i, alhora, analitzar com els 
afecten les pertorbacions: incendis, canvi cli-
màtic, etc. La respiració i la fotosíntesi (flux de 
carboni) i la transpiració (flux d’aigua) depe-
nen molt de la temperatura, la radiació solar i 
la humitat, així com de l’estructura del sòl i la 
vegetació. En conseqüència, varien en l’espai 
i el temps. Davant del repte que suposa ob-
tenir mesures representatives d’aquests parà-
metres, el CREAF ha desenvolupat un sistema 
per mesurar en continu la respiració dels di-
ferents estrats del bosc: sòl, troncs i branques 
amb fulles. També es mesura contínuament 
la fotosíntesi i la transpiració en les fulles. Tot 
això permet posar de manifest canvis en els 
fluxos de carboni i aigua en funció de les con-
dicions ambientals del bosc. 

Aquests experiments es duen a terme en 
un bosc mixt d’alzines i roures a la serra de 
Castelltallat (Bages), una zona que es recu-
pera de dos incendis successius. Els resultats 
obtinguts fins ara evidencien que la respi-
ració en el bosc és més elevada quan la hu-
mitat del sòl i la temperatura són altes. Per 
contra, s’ha vist que les baixes temperatures 
i la sequera limiten l’activitat dels organis-
mes, de manera que la respiració és menor. 
L’objectiu principal d’aquesta recerca és an-
ticipar millor els efectes de les pertorbacions 
en els ecosistemes terrestres. 

A una escala molt més detallada, i seguint en l’àmbit de la 
circulació de l’aigua, s’analitza l’estructura i la topolo-
gia del xilema, la xarxa de conductes que permeten l’as-
cens de l’aigua des de les arrels fins a les fulles en les plantes 
vasculars. El problema radica en què en cas de sequera els 
conductes es poden omplir d’aire i provocar l’equivalent a 
una embòlia en la planta, que pot desembocar en l’asseca-
ment de tota la capçada. Per estudiar la relació entre l’estruc-
tura del xilema i la vulnerabilitat a la sequera, el CREAF ha 
desenvolupat un model pioner que analitza tridimensional-
ment la xarxa de conductes. Pels estudis clàssics de xarxes 
(metabòliques, neuronals, de telecomunicacions, etc.) se sap 
que l’estructura tridimensional en determina la funcionalitat 
i que la connectivitat hi té un paper fonamental. 

El model del CREAF simula l’estructura tridimensional del 
xilema d’un segment de fusta, en determina la connectivi-
tat (la mitjana de conductes als quals està connectat cada 
conducte) i en calcula la capacitat de transport d’aigua sota 
diferents condicions de sequera. Els resultats indiquen que 
les branques amb més connexions transporten més aigua 
quan n’hi ha de disponible, però perden fàcilment capacitat 
conductora a mesura que la sequera s’intensifica. I és que 
com més connectada està la xarxa més fàcil és la propagació 
de les embòlies en condicions d’eixut.

També en relació amb el balanç hídric, el CREAF col·labora 
en estudis europeus per veure les diferències en la uti-
lització de l’aigua en poblacions de pi roig (Pinus 
sylvestris) en diferents gradients climàtics. Així, s’ha eviden-
ciat que els estomes responen de la mateixa manera a la 
humitat atmosfèrica, independentment del clima, cosa que 
implica una transpiració més gran en zones més càlides, 

àmbits de recerca [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Exemple de representació tridimensional del xilema segons el model des-
envolupat pel CREAF. Els cilindres representen els tubs conductors i les 
línies, les connexions entre els tubs.

http://www.creaf.uab.cat
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on hi ha més demanda evaporativa de l’atmosfera però, ha-
bitualment, també menys aigua disponible. Per evitar perdre 
massa aigua els exemplars de les zones més seques tenen 
menys fulles, així augmenten l’eficiència en el transport d’ai-
gua i mantenen un balanç hídric favorable, fins i tot en condi-
cions de sequera moderada. Malgrat tot, en moltes localitats 
del centre i del sud d’Europa el pi roig s’està morint, potser 
per aquesta capacitat limitada per afrontar la manca d’aigua. 
Això els converteix en una de les espècies més amenaçades 
pel canvi climàtic. 

Un altre eix de recerca consisteix a estudiar les emissions de 
compostos orgànics volàtils (COV) de les plantes. Al CREAF 
s’han estudiat els efectes biològics d’aquestes emissions i s’ha 
detectat, per exemple, que l’emissió d’isoprè i monoterpens 
protegeix les plantes de la calor. També s’ha comprovat que 
la presència d’erugues provoca que algunes espècies emetin 
metanol, un procés del qual s’estan estudiant els efectes. En 
una altra línia, s’investiga l’efecte que el canvi climàtic pot tenir 
sobre aquestes emissions, tot simulant experimentalment les 
condicions previstes d’augment de temperatura i sequera en 
una brolla al Garraf. Els resultats indiquen que les concentra-
cions de COV creixen quan la sequera és moderada i minven 
quan és severa. Paral·lelament, s’ha comprovat que la presèn-
cia d’aquests compostos provoca que el material vegetal sigui 
més inflamable, sobretot a l’estiu. 

D’una altra banda, s’han portat a terme experiments de ferti-
lització per veure si la disponibilitat de nitrogen i fòsfor 
afecta el creixement, la regeneració i la capacitat competitiva 
d’algunes de les espècies de plantes dominants després d’un 
incendi. En relació amb el fòsfor, s’ha evidenciat que, segons 
l’espècie, la fertilització amb aquest nutrient interacciona amb 
la competència. En aquest sentit, el pi blanc (Pinus halepensis) 

només respon a la fertilització quan no hi 
ha competència amb plantes veïnes, men-
tre que a l’alzina (Quercus ilex subsp. ballota) 
no l’afecta aquest factor. La disponibilitat 
de fòsfor també influeix en la rebrotada del 
bruc d’hivern (Erica multiflora), la morfologia 
de les fulles de l’alzina, la caiguda de virosta 
en el pi i les assignacions de carboni als di-
ferents òrgans de la planta en ambdues es-
pècies d’arbres. Pel que fa al nitrogen, s’ha 
comprovat que té efectes sobre la floració, 
el creixement i el contingut de nutrients del 
romaní (Rosmarinus officinalis) i sobre el reci-
clatge de fòsfor, magnesi i potassi en el pi. 

Finalment, i en col·laboració amb l’IRTA i 
la Universitat de Califòrnia a Davis, s’inves-
tiga la competència entre gramínies 
americanes i catalanes en proves en 
ambdós territoris. Això ha permès esbrinar 
que les espècies catalanes no resisteixen les 
llargues sequeres estivals californianes. En 
canvi, aquestes darreres disposen de dor-
mició estival, una estratègia que els permet 
rebrotar amb les pluges posteriors a la se-
quera, la qual cosa els confereix avantatge 
sobre les catalanes. Tenint en compte que 
el canvi climàtic pot fer que els estius ca-
talans siguin similars als californians –més 
llargs i secs– és possible que, en el futur, es 
facin servir gramínies americanes en pro-
jectes de restauració paisatgística, cosa que 
podria provocar canvis en la vegetació a 
casa nostra.

àmbits de recerca [CREAForum
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Efecte visual dels COV en l’at-
mosfera propera a la vegeta-
ció (boirina blavenca), en una 
imatge presa a les muntanyes 
de Prades. Foto: Joan Llusià.

http://www.irta.es/
http://www.ucdavis.edu/index.html
http://www.creaf.uab.cat


04

Quina diferència hi ha entre canvi global i canvi climàtic?
El canvi global és un conjunt de grans canvis ambientals provocats pels 
humans. Això inclou els canvis atmosfèrics, el canvi climàtic, el canvi 
d’usos del territori, la pèrdua de biodiversitat, l’augment d’invasions 
biològiques, l’eutrofització, etc. El canvi climàtic és un component més, 
però és un dels més importants i per això, de vegades, es parla indis-
tintament de tots dos sense tenir en compte que no són exactament 
el mateix. A més, dins del canvi global, hi ha molts altres components 
que també caldria considerar: per exemple, els residus. Els humans uti-
litzem molts recursos i energia i per això també deixem més residus 
que cap altra espècie. El problema, en aquest cas, és que els nostres 
residus poden provocar toxicitat al medi, com es veu amb els derivats 
halogenats i la capa d’ozó o amb els compostos poliaromàtics similars 
a les hormones, que poden canviar el sexe dels peixos dels rius. 

Com es relacionen aquests diferents components del canvi global?
El canvi climàtic és resultat dels canvis atmosfèrics i, aquests, alhora, són 
conseqüència de l’activitat humana, principalment els canvis d’usos del ter-
ritori i l’ús d’energies fòssils. Aquests tres grans components del canvi global 
–l’atmosfèric, el climàtic i el de cobertes– estan estretament relacionats. La 
desforestació i la crema d’hidrocarburs són processos que han canviat l’at-
mosfera, l’han enriquida en CO2 i altres gasos hivernacle, que absorbeixen 
la radiació infraroja reemesa per la Terra, i n’han provocat l’escalfament. I 
davant d’això hi ha espècies que no s’adapten bé, amb la qual cosa es pot 
perdre biodiversitat. No obstant això, també veiem certa resiliència: els or-
ganismes tenen mecanismes de resposta i adaptació a aquests canvis. 

Quines estratègies fan servir per adaptar-se?
Sempre que canvien les condicions hi ha espècies que s’hi adapten bé i 
d’altres que no. Primer, el que procuren fer els organismes és respondre 
fenotípicament amb els mitjans que tenen; per exemple, avancen els di-
ferents estadis del seu cicle vital en resposta a un augment de la tempera-
tura. Però, si amb aquesta estratègia no en tenen prou, la selecció natural 
s’encarrega de triar els individus que tenen les modificacions genètiques 
pertinents per resistir o adaptar-se millor a les noves condicions. Si cap 
d’aquestes dues estratègies funciona, l’única opció que els queda als or-
ganismes vius aleshores és migrar cap a ambients més favorables, i en 
aquest punt és on poden aparèixer les dificultats derivades de la fragmen-
tació del territori, que pot dificultar aquesta migració. El cas extrem és que 
cap d’aquestes estratègies funcioni, aleshores l’espècie desapareix. 

I tot això, com ens afecta a 
nosaltres?
Afecta el nostre benestar. A la Me-
diterrània ens hauria de preocupar, 
perquè és una de les zones més 
vulnerables del planeta. Comparat 
amb 30 o 40 anys enrere, ara fa més 
calor: la temperatura ha pujat entre 
1 i 1,5°C en aquest període, però la 
precipitació és pràcticament igual, 
de manera que el territori és més 
sec. Això ens fa més vulnerables en 
àmbits com ara la gestió de l’aigua, 
que afecta decisivament el model 
urbanístic. A més, si –com indiquen 
les previsions– la temperatura se-
gueix augmentant i les pluges min-
vant, podem tenir problemes amb 
una de les indústries bàsiques del 
país: el turisme. Les estacions d’es-
quí tenen cada cop menys neu. I no 
només això, en el món sanitari cada 
vegada hi ha més casos d’al·lèrgies 
i les temporades d’al·lèrgia es per-
llonguen més. En l’àmbit agrícola, 
algunes empreses vinateres ja han 
començat a comprar terres als Pre-
pirineus perquè les condicions per 
al creixement dels ceps podrien 
ser millors. Això només són alguns 
exemples que el canvi global té im-

Llicenciat en Biologia i Farmàcia per la Universitat de Barcelona, 
Josep Peñuelas es va doctorar el 1985 al Departament d’Ecologia 
de la UB, aleshores dirigit per Ramon Margalef. Va arribar al CREAF 
el 1994 procedent de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries (IRTA) i la UB per encetar-hi els estudis sobre canvi global.

protagonista

Josep Peñuelas:
“Les plantes empren un llenguatge químic molt complex”

Foto: Marta Barceló.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]
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plicacions en molts àmbits d’activitat. El canvi glo-
bal és tan important i l’ús de recursos i energia tan 
exagerat que realment hauríem de replantejar-nos la 
manera de viure. Ara vivim més anys que mai i amb 
més comoditat; perquè això no s’acabi cal trobar so-
lucions noves, i ràpid, ja siguin tecnològiques, ecolò-
giques, socials o una combinació de tot plegat. 

Des d’un punt de vista fisiològic, quins efectes 
provoca el canvi climàtic en els organismes?
Un de força espectacular és que els canvia el cicle vital. 
Per exemple, les fulles de moltes espècies de plantes 
surten abans, igual que les flors. El problema és que 
aquests canvis no estan coordinats entre diferents 
espècies de plantes i animals. Això crea asincronies, 
com ara que una planta floreixi abans que apareguin 
els seus pol·linitzadors o que les erugues d’una deter-
minada espècie descloguin abans que les fulles de la 
planta de què s’alimenten. Aquest desajust provoca 
que algunes espècies perdin habilitats competitives i 
pot fer que canviï l’estructura de la població.

També estudieu les emissions biològiques de 
compostos orgànics volàtils, però què són?
Són gasos similars als hidrocarburs, com ara els terpens 
i l’isoprè, o compostos oxidats, com l’acetona i el me-
tanol, que les plantes emeten a l’atmosfera. Des d’un 
punt de vista biològic tenen moltes funcions, com ara 
protegir les plantes contra les altes temperatures i per-
metre la comunicació amb les plantes veïnes i altres or-
ganismes. Per exemple: poden emetre’ls per alertar que 
un herbívor les ataca, per mirar de foragitar-lo o, fins i 
tot, per avisar el depredador de l’herbívor que si s’acos-
ta hi trobarà menjar. De vegades, els compostos orgà-
nics volàtils (COV) són productes desagradables i en 
altres casos són aromes que atrauen els pol·linitzadors. 
És com un llenguatge químic de les plantes. 

Sembla increïble…
Doncs encara hi ha més. Des d’un punt de vista físic, 
els COV emesos per les plantes generen aerosols que 
canvien el clima. Poden ser nuclis de condensació 
de núvols i també poden frenar l’arribada de radia-
ció solar, amb la qual cosa actuarien com a refrige-
rants. Un tercer eix d’actuació, a més del biològic i 
el físic, és el químic. Les emissions de COV canvien la 
química atmosfèrica i en aquest cas el problema és 
que reaccionen amb els compostos industrials que 
emetem els humans. En aquest sentit, els COV reac-
cionen amb òxids de nitrogen i formen ozó, que a 
nivell troposfèric es considera un gas contaminant. 

En quin punt es troba la recerca en aquest 
àmbit?
Hi ha molt per estudiar encara. Nosaltres volem ana-
litzar l’efecte dels diferents tipus de vegetació sobre 
el balanç radiatiu, l’intercanvi de gasos i la formació 
d’aerosols, que sabem que afecten el clima local i 
regional. Però, tant els COV com el canvi global són 
qüestions d’àmbit planetari, de manera que és molt 
positiu comparar els estudis locals i regionals de di-
versos indrets del món per extreure’n conclusions 
globals. Això fa que participem en xarxes d’estudi, 
col·laborant amb equips d’altres països, des d’Euro-
pa i Amèrica fins a Àsia i Oceania. Per exemple, te-
nim una col·laboració amb la Xina i Malàisia perquè 
són territoris on els boscos estan sent substituïts per 
plantacions de cautxú i de palma d’oli. Es tracta de 
dues espècies que emeten força COV i volem estu-
diar com això està afectant el clima d’aquestes re-
gions. De moment, les autoritats xineses i malàisies 
han detectat que, en ciutats properes a les planta-
cions, els nivells d’ozó troposfèric a la primavera i a 
l’estiu creixen extraordinàriament. 

L’equip del CREAF dedicat al canvi global s’in-
tegra en una unitat conjunta amb el CSIC, 
quin és el motiu d’aquesta aliança?
La idea va néixer l’any 2000 amb l’objectiu que 
el Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC), a través del Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes (CEAB), entrés a subvencionar un equip de 
persones del CREAF. Vam veure que l’àmbit en què 
els interessos confluïen era l’ecofisiologia del canvi 
global i que l’associació podia ser beneficiosa per a 
ambdues institucions. Aquest treball en xarxa ens 
facilita abordar la recerca des d’àmbits diferents, 
des de l’experimentació al camp fins a la telede-
tecció i la modelització; així com a diferents escales 
temporals, des de la paleoecologia fins al present; 
i espacials, des de gens i cèl·lules fins a paisatges, 
regions i la biosfera en conjunt.

A la Xina, els boscos tropicals són substituïts per plantacions 
de cautxú (Hevea brasiliensis) i això pot canviar les emissions de 
COV a escala regional. Foto: Sue Owen.

protagonista [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

http://www.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.creaf.uab.cat


06

ADAPTACIÓ

projectes

ALARM PI ROIG

Flexibilitat en el comportament i 
adaptació a canvis ambientals en 
aus.

Assessing Large scale Risks for 
biodiversity with tested Methods 
(valoració dels riscos a gran 
escala per a la biodiversitat amb 
tècniques validades).

Plasticitat ecològica del pi roig 
(Pinus sylvestris) i possibles 
canvis com a conseqüència del 
canvi climàtic.

Tradicionalment, els canvis en el 
comportament es consideren una de 
les principals estratègies dels animals 
per respondre i adaptar-se a canvis 
ambientals. No obstant això, aques-
ta funció és encara força desconegu-
da i objecte de controvèrsia.

El projecte combina experiments i 
anàlisis comparatives amb un doble 
objectiu. D’una banda, es busca en-
tendre com l’aprenentatge ajuda els 
animals a sobreviure en nous entorns. 
Experiments amb espècies invasores 
a Austràlia indiquen que canvis en el 
comportament alimentari i d’evasió 
de predadors són essencials per so-
breviure. De l’altra, s’investiga com les 
diferències en la flexibilitat del com-
portament entre espècies, estimades 
basant-se en la mida del cervell, po-
den afectar la resposta a alteracions 
de l’hàbitat i al canvi climàtic.

ALARM persegueix desenvolupar 
mètodes i protocols per a l’avalua-
ció de riscos ambientals a gran es-
cala amb l’objectiu de minimitzar 
els impactes negatius que provoca 
l’activitat humana. El projecte, en 
què participen més de 50 grups de 
recerca d’arreu d’Europa, se centra 
en l’avaluació i predicció de canvis 
relatius a la diversitat biològica. 

Alhora, també estudia l’estruc-
tura, la funció i la dinàmica dels 
ecosistemes, posant l’accent en 
els serveis que ens proporcionen i 
en la relació entre societat, econo-
mia i biodiversitat. Principalment, 
se centra en l’avaluació dels riscs 
ocasionats pel canvi climàtic, la 
contaminació ambiental, les inva-
sions biològiques i la pèrdua de 
pol·linitzadors a causa de canvis 
en els usos del sòl. 

El canvi climàtic afecta la distribució 
de les espècies i, per tant, la compo-
sició, estructura i funcionament dels 
ecosistemes. L’objectiu del projecte 
és estudiar com el previsible agreu-
jament de la sequera i l’augment 
dels incendis poden afectar la distri-
bució del pi roig al sud d’Europa. 

La recerca s’estructura en tres ei-
xos, el primer dels quals consisteix 
a caracteritzar com respon aquesta 
espècie a la sequera. En segon lloc, 
s’estudia la dinàmica de diverses 
poblacions de pi roig a escala lo-
cal, així com la seva capacitat de 
regeneració després d’un incendi. 
Finalment, s’avalua l’estat actual 
dels boscos de pi roig a escala re-
gional, quantificant-ne els canvis 
de distribució, i es desenvolupa un 
model de dinàmica del paisatge 
per predir canvis futurs. 

IP CREAF: Jordi Martínez-Vilalta
Finançament: MEC

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

IP CREAF: Daniel Sol
Finançament: MEC

IP CREAF: Montserrat Vilà, Josep 
Peñuelas i Santi Sabaté
Finançament: UE

El minà comú (Acridotheres tristis), introduït 
a Austràlia, s’usa en experiments de 
resposta a nous entorns. Foto: Daniel Sol.

Exemplar de pi roig de les muntanyes de 
Prades mort a causa de la sequera. Foto: 
Jordi Martínez-Vilalta.

Mapa d’ubicació dels camps 
experimentals del projecte ALARM. 
Font: Alarmproject.net.

http://www.alarmproject.net
http://www.creaf.uab.cat


07

projectes

SOTABOSC
ÍNDEXS 
CARTOGRÀFICS

Valoració ecològica del 
tractament del sotabosc en 
boscos mediterranis per a la 
validació de models silvícoles.

Assistència tècnica per a 
l’aplicació del model GOTILWA+ 
a la conca pilot de la capçalera 
de la Tordera. 

Desenvolupament d’índexs 
cartogràfics per a la gestió 
territorial.

S’estudien els efectes de les aclarides i 
estassades sobre el sotabosc de boscos 
adults mediterranis (pinedes, rouredes 
i suredes). Les respostes s’avaluen tant 
des del punt de vista ecològic (canvis 
en l’estructura i la composició especí-
fica, seguiment de les restes de tala) 
com productiu (seguiment del creixe-
ment d’individus de diferents espèci-
es). La valoració es fa caracteritzant el 
sotabosc abans del tractament i fent 
un seguiment en diferents èpoques de 
l’any de totes aquestes variables. 

El projecte també fa un recull biblio-
gràfic d’experiències relacionades amb 
tractaments de sotabosc en clima me-
diterrani, especialment a Catalunya. 
Alhora, el sotabosc dels boscos medi-
terranis catalans es caracteritza basant-
se en la informació del Tercer Inventari 
Forestal Nacional i l’Inventari Ecològic 
i Forestal de Catalunya.

L’objectiu del projecte és estimar 
l’evolució de les reserves d’aigua al 
sòl en un determinat territori per a 
diferents escenaris de canvi climà-
tic. Amb l’aplicació del GOTILWA+,  
un model ideat específicament per 
a l’anàlisi d’aquest tipus de relacions 
i balanços, s’intenten establir relaci-
ons entre els conceptes de reserva 
d’aigua al sòl i cabal base de rius i 
rieres, la qual cosa permet valorar 
l’efecte del canvi climàtic en l’evolu-
ció de les aportacions fluvials.

Els resultats obtinguts es compa-
raran amb dades reals de reserves 
d’aigua i del règim hidrològic de 
rius i rieres a la zona de la Tordera. 
Això permetrà obtenir una perspec-
tiva realista sobre l’evolució dels ca-
bals base als cursos drenants sota les 
condicions de canvi climàtic previs-
tes pels organismes internacionals.

Barcelona Regional i el CREAF han 
desenvolupat nous índexs cartogrà-
fics que permeten valorar el territori 
des de diversos vessants. Concreta-
ment, es tracta dels índexs de valor 
del patrimoni natural (IVPN), de vul-
nerabilitat de la matriu biofísica (IVT) 
i de connectivitat ecològica (ICE).

Tots tres s’han agrupat en un índex 
d’aptitud territorial (IAT), útil en 
l’avaluació ambiental estratègica i 
en l’elaboració de propostes de pla-
nificació territorial a la regió metro-
politana de Barcelona. Recentment, 
aquests índexs s’han aplicat a l’anà-
lisi dels canvis estructurals i funci-
onals del paisatge en relació amb 
la conservació de la biodiversitat i 
l’ús que la societat fa del territori, i 
això ha obert la porta a una visió di-
nàmica del territori com a sistema i 
n’ha promogut l’ús sostenible.

IP CREAF: Jordi Vayreda i 
Eduard Pla
Finançament: DiBa

IP CREAF: Santi Sabaté
Finançament: ACA

IP CREAF: Joan Pino
Finançament: Barcelona 
Regional

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

GOTILWA+

Índex de Connectivitat Ecològica (ICE) per 
al sector meridional de Catalunya. Font: 
Barcelona Regional.

Vista des del Vilar de La Castanya d’una 
part de la conca simulada, dominada per 
alzinar dens. Foto: Santi Sabaté.

Sureda del Montnegre després d’una 
actuació silvícola. Foto: Jordi Vayreda.

http://www.creaf.uab.cat/iefc/index.htm
http://www.creaf.uab.cat/iefc/index.htm
http://www.creaf.uab.es/gotilwa+/index.htm
http://www.creaf.uab.cat
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formació

Premis i distincions
Premi de Medi Ambient per a Josep Peñuelas
L’investigador del CREAF Josep Peñuelas va rebre el passat 2 d’abril el 
Premi de Medi Ambient 2008, que atorguen conjuntament l’Obra Social 
Caixa de Sabadell i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Dotat amb 6.000 
euros, el premi és, segons el jurat, el reconeixement a un científic «de 
gran prestigi internacional en l’àmbit de l’ecologia i el medi ambient». 

Així mateix, el jurat va considerar que la recerca liderada per Peñuelas 
ha posat de manifest «mecanismes ecofisiològics lligats al carboni i a 
l’oxigen en la distribució de les plantes, l’emissió de compostos orgànics 
volàtils i el desenvolupament de tècniques de teledetecció». El lliura-
ment va tenir lloc a la sala d’actes de Caixa Sabadell a Barcelona, amb la 
presència del secretari general de Medi Ambient i Habitatge de la Gene-
ralitat, Eduard Pallejà; el president de l’IEC, Salvador Giner; el president 
de Caixa Sabadell, Salvador Soley, i l’exdirector del CREAF Ferran Rodà.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]
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El CREAF celebra el 20è aniversari
El tret de sortida de les celebracions de l’aniversari del CREAF va tenir lloc el 
15 de maig a l’Institut d’Estudis Catalans, amb la presència de personalitats 
vinculades al consorci del CREAF. La nota acadèmica la va posar Jaume Ter-
radas, que va pronunciar la conferència Ecologia per entendre el món; men-
tre que la clausura va ser a càrrec del grup Artristras, que van representar el 
muntatge La dona i la terra al claustre de la Casa de la Convalescència.

També es va fer la presentació de l’exposició commemorativa CREAF, 20 anys, 
integrada per 10 panells que combinen text i imatge per explicar la feina feta 
al centre en aquest període. La mostra es pot visitar a la Direcció General del 
Medi Natural fins al 31 de juliol i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya de l’1 
al 30 de setembre. D’altra banda, les celebracions continuaran els dies 2 i 3 
d’octubre, quan tindrà lloc a Barcelona la trobada Amenaces i oportunitats 
enfront del canvi global, en què especialistes internacionals proposaran un nou 
paradigma sobre la sostenibilitat de les activitats humanes.

Transferència

Festa de la Ciència 2008
El 7 i 8 de juny va tenir lloc al Parc de la Ciutadella la 2a edició de la 
Festa de la Ciència, que va oferir més de 50 activitats lúdiques relacio-
nades amb la divulgació científica. Organitzada pels instituts de Cultura 
i de Parcs i Jardins de Barcelona, la festa va comptar amb la participació 
de diversos investigadors del CREAF, com ara Nacho Bartomeus, Jordi 
Martínez-Vilalta, David Tarrasón i Federica Ravera. Tots ells van formar 
part del grup de ponents que protagonitzaven el cicle de microxerrades 
celebrat a l’Hivernacle del parc.

Instant en què Josep Peñuelas (dreta) rep el 
guardó. Foto: Jordi Pareto [imatge cedida per 
l’IEC].

Un moment de l’espectacle La dona i la ter-
ra, de la companyia Artristras. Foto: Christian 
Ribas.

http://www.obrasocialcaixasabadell.org
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
http://www.iec.cat
http://www.creaf.uab.cat
http://www.uab.es
http://www.uab.es
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.artristras.com/
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12985
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12985
http://www.icc.cat
http://www.bcn.cat/cultura/festaciencia/

