
En la darrera convocatòria del 
programa d’excel·lència Con-
solider-Ingenio 2010, resolta 
el proppassat mes de juliol, 
es va aprovar el finançament 
del projecte MONTES, Els sis-
temes naturals terrestres espa-
nyols i el canvi global: amena-
ces i oportunitats. Aquesta és 
una de les convocatòries més 
competitives que existeixen 
a nivell nacional i abarca tots 
els àmbits del coneixement. 
El projecte MONTES està co-
ordinat pel CREAF i integra 
més de 75 investigadors de la 
majoria dels principals centres 
nacionals d’investigació en 
temes forestals i mediambi-
entals, incloent-hi alguns del 
CSIC, del CIEMAT i de dife-
rents universitats. Amb ell es 
pretén constituir una platafor-
ma competitiva a nivell naci-
onal i internacional centrada 
a examinar la interacció entre 
els principals serveis que ofe-
reixen els sistemes naturals 
terrestres i les principals ame-
naces del canvi global, com 
també a intentar establir les 
oportunitats de modificació 
mitjançant la gestió. 

La concessió d’aquest projec-
te ens ha generat una gran 
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il·lusió, a tots els membres del CREAF. En el 
seu moment es va decidir que la gran majoria 
d’investigadors del centre participessin junts 
en un projecte que integrés els aspectes que 
consideràvem més rellevants en relació amb 
els sistemes naturals terrestres. Això, encara 
que concentrava les oportunitats en lloc de 
diversificar-les, permetia plantejar una po-
sició de lideratge en el cas que fóssim capa-
ços d’aconseguir la participació d’altres grups 
d’excel·lència a nivell nacional. I així ha estat. 
A l’esforç inicial del CREAF s’ha unit un gran 
interès i dedicació per part dels grups restants 
i el resultat és un projecte integrador que ja 
suggereix les importants sinergies que es po-
den arribar a aconseguir. De moment ja s’ha 
aconseguit el primer objectiu, ja que en an-
teriors convocatòries del programa no s’havia 
finançat cap projecte relacionat amb els eco-
sistemes naturals terrestres.

Però ara és quan arriba l’hora de la veritat. A 
l’alegria inicial l’ha de seguir la satisfacció d’as-
solir que els objectius científics fonamentals es 
duguin a terme integrant la investigació dels 
diferents grups, generant resultats rellevants a 
una escala superior a la dels projectes habi-
tuals i augmentant la projecció internacional 
i la capacitat de formació de l’equip. Aquest 
projecte ha de permetre’ns obrir vies de conei-
xement científic i d’optimització de la gestió 
dels recursos naturals terrestres en un context 
tan complicat com el que es presenta en l’ac-
tualitat. El primer pas està fet, ara hem de co-
mençar a caminar per aquest camí que s’obre 
davant nostre.

Un projecte que il·lusiona

Exemplars de Camponotus 
ligniperdus munyint pugó. 
Foto: Xavier Roig.

http://www.ingenio2010.es/
http://www.ingenio2010.es/
http://www.creaf.uab.cat
http://www.creaf.uab.cat
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Biodiversitat: amenaces 
i conservació
La pèrdua de biodiversitat afecta els ecosis-
temes naturals i posa en perill els béns i ser-
veis que ens proporcionen. Una línia de re-
cerca important al CREAF és entendre els 
processos que generen i mantenen la 
biodiversitat i utilitzar aquesta informació 
per preservar-la. En aquest àmbit es perse-
gueixen dos objectius bàsics. D’una banda, 
s’analitza la relació entre l’estructura i la 
dinàmica dels boscos amb la biodiversitat 
que contenen, així com l’aplicació d’aquest 
coneixement per millorar la conservació i 
gestió dels boscos. De l’altra, s’estudien les 
espècies invasores per veure quins factors en 
determinen l’èxit i per desenvolupar estratè-
gies per prevenir-ne o mitigar-ne l’impacte.

En el cas del primer objectiu, una de les pre-
guntes que s’han plantejat és si els boscos 
mixtos són més productius que els 
monoespecífics. Es tracta de veure si una 
diversitat d’espècies més gran augmenta la 
producció de l’ecosistema. Per validar aques-
ta possibilitat, s’han analitzat més de 5.000 
parcel·les de l’Inventari Ecològic i Forestal de 
Catalunya (IEFC) i s’ha descobert que els bos-
cos amb dues o més espècies arbòries domi-
nants produeixen un 30% més de fusta que 
els monoespecífics. Presumiblement, aquests 
boscos mixtos també segrestaran més car-
boni atmosfèric que els menys diversos, cosa 
que pot ajudar a mitigar l’escalfament global 
del planeta. En un àmbit més local, també es 
porta a terme un estudi sobre la biodiversitat 
dels boscos dels Pirineus per caracteritzar-los 
i relacionar l’estructura forestal amb la biodi-
versitat i conèixer així els elements del bosc 
que són clau per a la seva conservació.

D’altra banda, s’ha elaborat l’Atles d’Espècies 
Llenyoses dels Boscos de Catalunya, una 
eina descriptiva realitzada amb el finançament 
de la Fundació Territori i Paisatge i l’Institut d’Es-
tudis Catalans. L’Atles destaca la informació de 
les 74 espècies arbòries o arbustives presents en 
almenys 50 parcel·les de l’IEFC. Relacionat amb 
això, s’ha confeccionat una aplicació informàti-
ca, disponible a Internet, que calcula els valors 

màxims d’espècies llenyoses observats a les parcel·les per a qual-
sevol combinació de tipus de bosc, altitud, clima i recobriment.

En l’àmbit de les espècies invasores, el CREAF ha participat 
en un estudi comparatiu del grau d’invasió de plantes exò-
tiques en tres regions europees: Catalunya, Txèquia i Regne 
Unit. A partir de la informació d’uns 50.000 inventaris de 
vegetació, s’ha evidenciat que el grau d’invasió entre les tres 
àrees –mediterrània, subcontinental i atlàntica– és molt simi-
lar i que hi ha molta concordança entre els hàbitats. Així, els 
més pobres en nutrients i sotmesos a condicions ambientals 
més extremes contenen menys espècies invasores. En canvi, 
són comunes en hàbitats alterats per pertorbacions naturals 
i antròpiques, de manera que els més afectats són els con-
reus i guarets, els herbassars antròpics, els boscos de ribera 
i els ambients ruderals. Alhora, en estudis a la Península Ibè-
rica, s’ha vist que la invasió per plantes es veu afavori-
da per les pertorbacions humanes, les cotes baixes, la 
menor distància de la costa, una temperatura mitjana anual 
més elevada i una menor diferència tèrmica anual. Aquests 
resultats suggereixen que l’alteració continuada dels hàbitats 
i el canvi climàtic poden provocar que les invasions de plan-
tes a la Mediterrània augmentin en els propers anys. 

Però, ¿com s’ho fan les espècies invasores per sobreviure en nous 
ambients? ¿Com és possible que una espècie que no ha evo-
lucionat en un lloc sigui capaç d’envair-lo i, fins i tot, desplaçar 
espècies autòctones, que han tingut més temps per adaptar-s’hi? 
Estudis recents en ocells i mamífers evidencien que l’èxit de les 
espècies invasores es relaciona amb adaptacions per 
sobreviure en nous ambients, com ara el generalisme ecològic 
i la plasticitat en el comportament. Per exemple, s’ha descobert 
que les espècies amb cervells més grans tenen més èxit quan són 
introduïdes en regions fora de la seva àrea de distribució natural. 

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

Imatge d’una fageda del Montseny. Foto: Joanjo Ibàñez.

http://www.creaf.uab.es/iefc/
http://www.creaf.uab.es/iefc/
http://www.creaf.uab.es/projectes/riquesa/index.htm
http://www.creaf.uab.cat
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Un cervell gran facilita els canvis de comportament lligats a l’apre-
nentatge, i això pot ser avantatjós per dissenyar noves estratègies 
per trobar aliment o evitar predadors en un entorn nou. 

Si un cervell gran facilita la resposta a nous reptes ecològics, això 
pot tenir conseqüències evolutives importants. En primer lloc, un 
cervell gran facilitaria la invasió de nous nínxols ecològics, com 
evidencia l’evolució del cleptoparasitisme en ocells (l’estratègia 
d’obtenir aliment robant-lo). Aquest comportament ha aparegut 
en diversos llinatges d’aus de forma independent, però més fre-
qüentment en espècies amb el cervell més gran. En segon lloc, 
els llinatges amb cervell més gran evolucionarien més ràpid, ja 
que els canvis de comportament exposen els individus a noves 
pressions de selecció. Estudis del CREAF suggereixen que, en els 
ocells, els llinatges amb cervells més grans han patit una major 
diversificació evolutiva en la mida del cos.

Un grup d’animals que ha estat capaç de colonitzar pràctica-
ment la totalitat d’ecosistemes del planeta són les formigues. Tot 
i això, el CREAF ha posat de manifest que no totes les formigues 
exòtiques es converteixen en invasores. Per exemple, a la Penín-
sula Ibèrica es coneixen 270 espècies de formigues, de les quals 
només un 5% són exòtiques i únicament dues es consideren 
plagues: la formiga argentina (Linepithema humile) i la formiga 
de jardí invasora (Lassius neglectus). Aquestes dues espècies te-
nen estratègies particulars que els confereixen avantat-
ges invasius. En ambdós casos les colònies veïnes de la matei-
xa espècie no s’agredeixen mútuament, cosa que en promou 
l’augment dels efectius i l’expansió geogràfica. Aquesta ràpida 
expansió ha comportat el desplaçament d’espècies natives de 
formigues i d’altres insectes d’algunes zones de la Península.

En l’àmbit mirmecològic, el centre també participa en un projec-
te internacional per esbrinar quantes formigues hi ha a Espanya i 

a les regions macaronèsica (Açores, Madeira, 
Canàries i Cap Verd) i arxipèlags de l’Atlàn-
tic sud (l’Ascensió, Santa Helena i Tristan da 
Cunha). L’anàlisi de les formigues de les illes 
ha revelat que el 40% de les espècies de les 
Canàries són endèmiques, i que les de les illes 
de l’Atlàntic sud estan empobrides a causa de 
l’excessiu allunyament del continent.

Un dels objectius principals del programa de 
recerca en biodiversitat és integrar-ne el 
coneixement i posar-lo a l’abast dels 
gestors. El CREAF participa en el desenvo-
lupament d’un sistema d’informació i pre-
venció d’espècies invasores d’àmbit europeu. 
Concretament, col·labora en la creació d’un 
inventari d’espècies exòtiques i invasores, 
i s’encarrega de confeccionar els inventaris 
de plantes exòtiques i invasores d’Espanya, 
Portugal, Andorra i Romania. S’espera que 
aquests sistemes afavoreixin l’intercanvi d’in-
formació, tant a escala local com global, i que 
permetin predir la introducció i propagació 
d’espècies invasores, així com si hi ha regions 
més vulnerables que d’altres. I és que la gestió 
de les espècies invasores té un cost, tant en 
forma de pèrdues en sectors econòmics com 
de despeses d’eradicació i control. Segons 
una enquesta del CREAF a gestors d’espais 
naturals catalans, en els darrers 10 anys s’han 
destinat 146.000 euros només al control de 
plantes invasores i, no obstant això, els en-
questats consideren que caldria implementar 
més mesures i disposar de més finançament.

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

La cotorreta de pit gris (Myi-
opsitta monachus) és una bona 
invasora: té una dieta genera-
lista, un cervell gran i preadap-
tacions per viure en ambients 
pertorbats. Foto: Daniel Sol.

http://www.creaf.uab.es/xeg/Lasius/index.htm
http://www.creaf.uab.es/xeg/Lasius/index.htm
http://www.europe-aliens.org/
http://www.creaf.uab.cat
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Els arbres es fan vells?
Al contrari que nosaltres, els arbres no tenen una senescència gaire 
clara. Totes les plantes tenen un creixement modular mitjançant tei-
xits embrionaris, anomenats meristemes, que cada any generen nous 
meristemes i així successivament. Des d’un punt de vista teòric, aquest 
procés no tindria perquè aturar-se ni alentir-se, i de fet encara no sa-
bem si els arbres envelleixen. En qualsevol cas, aquest sistema de crei-
xement modular els permet viure molts més anys que no pas nosaltres. 
Hi ha exemplars d’una espècie de pi (Pinus longaeva) de les Muntanyes 
Rocalloses que tenen uns 5.000 anys!

Aleshores, de què es moren?
En general, moren a causa de factors externs. La probabilitat acumulada 
que caigui un llamp, de patir una sequera intensa o una malaltia creix 
necessàriament amb l’edat. També s’ha vist que a mesura que es fan 
vells els arbres perden vigor i creixen menys, i no acabem d’entendre 
per què es redueix la seva productivitat. La teoria més acceptada afirma 
que, a mesura que es fan vells, els arbres creixen menys perquè també 
es fan més grans i, particularment, més alts. Fer-se més alts vol dir que 
la resistència que s’oposa a l’ascens de l’aigua de les arrels a la capçada 
augmenta i que, per tant, hauran de fer una força de succió més gran 
per fer pujar l’aigua. El problema és que la capacitat per succionar no és 
il·limitada i si l’arbre es fa molt gran es corre el risc que l’arbre pateixi 
una embòlia. És un procés diferent de les embòlies que patim nosaltres, 
però al final el problema és similar: es formen bombolles d’aire que ta-
ponen els vasos conductors. Si l’embòlia és prou important pot acabar 
matant l’arbre, ja que sense aigua la capçada s’asseca completament. 
Normalment, els arbres tenen mecanismes per evitar que això passi. Per 
exemple, poden tancar els estomes, amb la qual cosa utilitzaran menys 
aigua i hauran de succionar menys. La contrapartida és que també en-
trarà menys CO2 a les fulles, motiu pel qual creixeran menys. Això és 
el que s’anomena hipòtesi de la limitació hidràulica, segons la qual la 
reducció del creixement no és conseqüència de l’edat sinó un efecte 
indirecte de l’augment de la mida de l’arbre. 

S’ha confirmat aquesta hipòtesi de l’alçada?
Durant la meva estada post-doctoral a Escòcia vaig participar en un ex-
periment per deslligar els efectes de la mida dels de l’edat dels arbres. 
En quatre espècies d’arbres, entre elles el pi roig (Pinus sylvestris), vam 
comparar el creixement d’arbres adults de diferents edats i d’empelts 

obtinguts a partir dels mateixos ar-
bres. L’edat d’aquests empelts era 
la dels arbres d’on havíem obtingut 
les mostres, però en canvi tenien 
tots la mateixa mida, correspo-
nent a la dels plançons on els haví-
em empeltat. Es va confirmar que, 
efectivament, el que importava no 
era l’edat de l’arbre sinó la mida. El 
que no està tan clar és que l’efecte 
de la mida sigui conseqüència no-
més de l’increment de la resistència 
per fer pujar l’aigua a les capçades. 
La conclusió és que probablement 
no hi ha una explicació universal 
d’aquesta reducció del creixement. 
En algunes zones, per exemple, la 
disminució del vigor pot ser causa-
da per una disminució de la quanti-
tat de nutrients disponibles al sòl.

Tot això et va portar a estudi-
ar el xilema més a fons?
Sí. Se sap que tant el creixement com 
la mortalitat de les plantes estan re-
lacionats amb el transport d’aigua, i 
l’encarregat de realitzar aquesta fun-
ció és el xilema, que és el teixit que 
forma la fusta. Tradicionalment, el 
xilema s’ha estudiat fent talls trans-
versals per obtenir la capacitat de 

Doctorat en ciències ambientals el 2001, la relació de 
Martínez-Vilalta amb el CREAF es va iniciar quan estudiava 
la carrera amb una beca de col·laboració. Des d’aleshores 
s’ha dedicat a l’ecofisiologia, especialment a l’estudi del 
transport d’aigua en les plantes i l’envelliment dels arbres.

protagonista

Jordi Martínez-Vilalta:
“Encara no sabem si els arbres envelleixen”

Foto: Chris Kettle.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

http://www.creaf.uab.cat


05
conducció d’aigua a partir de la distribució de mides 
dels tubs que el formen. Però aquest mètode no con-
sidera la connexió entre els conductes. Aleshores vam 
abordar l’estudi del xilema com un sistema complex 
on, com en les xarxes de telecomunicacions, una de 
les propietats bàsiques és la connectivitat. Amb Lasse 
Loepfe i Josep Piñol vam desenvolupar un model que 
simula explícitament la manera com es connecten els 
conductes del xilema, i això ens va permetre donar un 
nou enfocament als problemes que l’embolisme pro-
voca en aquesta xarxa. Es creia que quan una planta 
s’asseca és perquè tots els conductes han patit una 
embòlia, però nosaltres diem que la conductivitat es 
perd quan encara queden molts conductes que no 
han patit embòlies. Perquè un conducte contribueixi 
al transport cal evidentment que sigui funcional, però 
també que estigui connectat amb la capçada.

I les embòlies es propaguen?
Sí, els embolismes es propaguen entre conductes 
veïns, de manera que es van creant zones descon-
nectades del sistema. Si la situació s’agreuja, com 
ara en cas de sequera, pot ser que la xarxa sencera 
acabi quedant desconnectada. I és que, quan les 
condicions són més seques, la succió que ha de fer 
la planta per fer pujar l’aigua augmenta, i també 
creix el risc que es produeixi una embòlia i que es 
propagui. Actualment estem treballant en la millora 
del model i, alhora, estem intentant reconstruir les 
xarxes tridimensionals en mostres reals del xilema 
de diverses espècies. Per a això utilitzem una tècnica 
anomenada microtomografia de raigs X.

Si la sequera promou l’embolisme, el canvi cli-
màtic farà créixer la mortalitat dels arbres?
Aquest és un dels elements importants d’un pro-
jecte que estem duent a terme. Estudiem el pi roig, 
que és potser l’arbre més àmpliament distribuït pel 

món: s’estén des de Sibèria fins al sud de la Penín-
sula Ibèrica. Volem entendre millor la relació en-
tre sequera i mortalitat, i sabem que el nexe entre 
ambdues és justament l’embolisme. La nostra hi-
pòtesi és que el canvi climàtic farà que morin més 
pins. En alguns casos ja ha estat corroborada, per-
què s’ha vist que molts arbres s’assequen a l’estiu 
per culpa d’aquesta pèrdua de conductivitat del 
xilema. El problema és que la mort de poblacions 
senceres d’arbres a causa de la sequera està pas-
sant més en els últims 15 anys del que havia passat 
mai des que hi ha registres. En el cas del pi roig, a 
Catalunya s’estan registrant mortalitats de fins al 
30% en algunes zones, però també s’han reportat 
mortalitats en poblacions dels Alps i d’Escandinà-
via, lligades sobretot a estius particularment secs.

En què consisteix el projecte sobre el pi roig?
Estem comparant poblacions en un gradient cli-
màtic que va des de zones relativament humides 
del Prepirineu a zones seques, com les Muntanyes 
de Prades. L’objectiu és entendre la relació entre la 
mortalitat del pi roig i el clima per poder fer apro-
ximacions del que podria passar en el futur. En de-
finitiva, els llocs que ara són més secs ens donen 
pistes sobre com podran respondre els pins de llocs 
més humits quan en el futur, i a causa del canvi cli-
màtic, aquests indrets es tornin més eixuts. De mo-
ment, estem veient que en algunes zones les alzi-
nes (Quercus ilex) i els roures (per exemple Quercus 
cerrioides) estan reemplaçant els pins. Normalment, 
l’espècie que està al límit –i Catalunya és pràctica-
ment el límit de la distribució del pi roig–, és la que 
surt més perjudicada. Això a la llarga fa que canviïn 
les comunitats. Aquest procés de canvi no és neces-
sàriament dolent (ni bo), però sí que és important 
ser-ne conscients, ja que els usos que donem al ter-
ritori estan molt marcats pel tipus de vegetació.

Quin és l’arbre més vell de Catalunya?
Això no t’ho sé dir del cert, però uns dels més vells 
són les oliveres (Olea europaea) monumentals que 
hi ha al Baix Ebre i al Montsià. Acabem de fer un 
estudi d’aquests arbres amb Bernat Claramunt i 
Xavier Arnan. Es tracta d’exemplars que algunes 
fonts deien que els havien plantat els romans i que 
podien tenir fins a 2.000 anys d’edat. Semblava di-
fícil de creure, sobretot tenint en compte que no 
sabem de cap arbre datat de més de 1.000 anys a 
Europa. Si realment aquestes oliveres eren tan anti-
gues s’haurien convertit en els arbres més vells del 
continent! Els resultats van evidenciar que no era 
així i que tenien uns 650-700 anys. Una xifra gens 
menyspreable. 

Una de les oliveres monumentals del Montsià, amb més de 8 m 
de perímetre i vora 700 anys. Foto: Jordi Martínez-Vilalta.

protagonista [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

http://www.creaf.uab.cat


06

SIPARC

projectes

ACCUA
TELEDETECCIÓ 
I VEGETACIÓ

Sistema d’Informació dels Parcs 
de Catalunya (SIPARC), integrat 
en el Sistema d’Informació del 
Patrimoni Natural de Catalunya.

Adaptacions al Canvi Climàtic 
en l’Ús de l’Aigua (ACCUA) és un 
projecte de mitigació dels efectes 
del canvi climàtic a escala local.

Discriminació d’espècies vegetals 
per mitjà d’imatges satèl·lit.

El projecte pretén potenciar la ges-
tió i planificació de les àrees protegi-
des mitjançant el desenvolupament 
de noves eines informàtiques que 
facilitin el control de la informació 
sobre aspectes com ara les actuaci-
ons, els informes i els requeriments. 
Un pas previ, però, consisteix a re-
alitzar una important tasca d’estan-
dardització i homogeneïtzació de 
la informació, cosa que possibilita 
l’anàlisi conjunta de la informació 
per a totes les àrees protegides.

Actualment, el Sistema d’Infor-
mació dels Parcs de Catalunya es 
composa d’un conjunt de mòduls, 
alguns dels quals són compartits 
amb altres unitats administratives 
que no són àrees protegides (actu-
acions i espais naturals protegits) i 
d’altres d’exclusius de les àrees pro-
tegides (informes i requeriments).

Amb una durada de 3 anys, el pro-
jecte ACCUA persegueix formular 
recomanacions per afrontar el can-
vi climàtic en tres conques hidro-
gràfiques pilot: el Fluvià, la Tordera 
i el Siurana. Es tracta d’una anàli-
si molt local i acurada del territori 
que es posa en relació amb la dis-
ponibilitat dels recursos hídrics en 
els futurs escenaris climàtics. 

El projecte, en què participen la 
UPC, l’IRTA i l’ETC, combina un 
exhaustiu treball de camp i anàli-
sis espacials de la informació. Cada 
conca té les seves vulnerabilitats 
particulars: el turisme al baix Fluvià, 
els boscos a l’alta Tordera i el cultiu 
de la vinya al Siurana, entre d’al-
tres. L’aigua és el fil conductor i les 
propostes han d’anar dirigides als 
agents del territori per garantir una 
bona gestió del recurs en el futur.

Les imatges de teledetecció, concre-
tament els atributs de les imatges 
Landsat (una imatge cada 16 dies, 
amb una resolució espacial de 30 m 
en l’espectre visible), són molt adi-
ents per obtenir cartografia detallada 
de les cobertes forestals. El projecte 
pretén millorar les metodologies i 
els algorismes de discriminació de 
cobertes forestals (boscos, matollars 
i prats) a partir de la classificació di-
gital de sèries temporals d’imatges 
de teledetecció. Les imatges usades 
són bàsicament Landsat-7 ETM+ i 
Landsat-5 TM, però també es fan es-
tudis amb imatges aerotransporta-
des CASI d’alta resolució espectral.

L’objectiu final és obtenir una carto-
grafia amb una llegenda detallada de 
vegetació –entre 15 i 20 categories 
forestals– a la resolució esmentada 
per a tota la superfície de Catalunya.

Georeferenciació mitjançant el mòdul 
d’actuacions. Autors: Arnald Marcer, 
Agustí Escobar i Víctor Garcia.

Classificació de cobertes forestals d’una 
zona de la Garrotxa i el Ripollès realitzada 
amb imatges Landsat. Autor: Gerard Moré.

IP CREAF: Xavier Pons
Finançament: DMAH

Malgrat que pertany a la conca de l’Ebre, el 
pantà de Siurana abasteix territoris de les 
conques internes. Foto: J. A. López Bustins.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

IP CREAF: Arnald Marcer
Finançament: DMAH

IP CREAF: J. Retana i J. Terradas
Finançament: Obra Social Caixa 
Catalunya

http://www.h2ogeo.upc.es/
http://www.irta.es/
http://terrestrial.eionet.europa.eu/
http://www.creaf.uab.cat
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PLUJA
INVENTARIS 
FORESTALS

Caracterització i composició 
química de la pluja a Catalunya.

Ecotecnologia per a la 
restauració mediambiental de 
pedreres calcàries.

Estudi pilot per harmonitzar els 
inventaris forestals nacionals a 
Europa.

El projecte consisteix a gestionar 
les dades de la pluja recollides en 
11 estacions de mostreig distribuï-
des pel territori català. Quatre són 
manuals i automàtiques (mesuren 
diversos elements, el pH i la con-
ductivitat), mentre que la resta són 
només automàtiques (interpreten 
la variació de pH i conductivitat). 

S’ha observat una disminució del 
sulfat en la pluja a causa de la dis-
minució de les emissions d’SO2 a 
Espanya i a Europa. Per contra, la 
concentració de nitrat tendeix a 
augmentar en resposta a l’augment 
general de les emissions d’òxids de 
nitrogen, particularment importants 
a la Península Ibèrica. Malgrat l’aug-
ment d’un anió àcid com el nitrat, el 
pH mig de la pluja no és àcid, a cau-
sa de la contribució alcalinitzadora 
de les pluges de fang africanes.

L’objectiu del projecte ECOQUARRY, 
que va finalitzar l’any passat, va ser 
millorar la qualitat de restauració de 
les activitats mineres a cel obert. Per 
això es van incorporar criteris ecolò-
gics als procediments de restauració 
i es va assajar un sistema de control 
de qualitat consensuat amb el sec-
tor. La restauració es va realitzar uti-
litzant diferents formes de preparar 
el sòl, com ara adobs, combinacions 
de sembres i plantacions i regs de 
manteniment. 

La Universitat de Barcelona va coor-
dinar el projecte i el CREAF va par-
ticipar en l’avaluació de l’erosió en 
les zones restaurades. Va comptar 
també amb la col·laboració de cinc 
centres de recerca més, així com 
del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, associacions professio-
nals i 11 empreses del sector. 

Els boscos representen aproxima-
dament el 30% de la superfície del 
Planeta. Per aquest i altres motius, la 
conservació i gestió apropiada dels 
espais forestals és un objectiu àmpli-
ament acceptat. La Comissió Euro-
pea, i concretament el Joint Research 
Centre, es va plantejar d’elaborar in-
ventaris forestals multinacionals amb 
informació fiable i útil per gestionar 
els boscos europeus a llarg termini.

En aquest projecte s’analitzen les dis-
crepàncies més importants entre di-
ferents inventaris forestals nacionals, 
com ara la definició de bosc i les 
tècniques de mostreig, per tal de fer 
comparables les dades dels diferents 
inventaris. Un dels objectius priori-
taris consisteix a identificar variables 
clau que permetin unificar els criteris 
d’elaboració dels diferents inventaris 
forestals nacionals europeus.

IP CREAF: Anna Àvila
Finançament: DMAH

IP CREAF: Josep Maria Alcañiz
Finançament: UE

IP CREAF: Carles Gracia
Finançament: UE

Aspecte del bosc mediterrani de les 
Muntanyes de Prades (La Bartra) a la 
primavera. Foto: Carles Gracia.

Talús restaurat en fase inicial de revegetació 
amb plantes autòctones. Pedrera la Fou, 
Vallirana. Foto: Vicenç Carabassa.

Col·lector de precipitació usat a les 
estacions de la Xarxa de Pluja Àcida. Foto: 
MCV S.A.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

ECOQUARRY

http://www2.ub.edu/ecoquarry/
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://www.creaf.uab.cat
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La Pedrera debat sobre la relació entre l’aigua i els boscos
Els dies 30 i 31 d’octubre se celebra a la Pedrera de Barcelona el con-
grés Water and Forests: a convenient truth?, una trobada internacional 
d’experts per debatre sobre la interacció entre ambdós recursos i la seva 
gestió sostenible. És per això que s’adreça especialment a gestors del 
territori, tant d’abast local com internacional, així com a centres de re-
cerca i ONG. 

Organitzat per l’Institut Forestal Europeu, amb la participació del 
CREAF, el congrés pretén millorar el coneixement sobre el règim de 
pluges sota diferents escenaris de canvi climàtic, avançar en el co-
neixement de la dinàmica de l’aigua en arbres i boscos i analitzar els 
efectes de la gestió sostenible sobre la demanda d’aigua per part de 
la societat, entre altres objectius. 

Declaració de Barcelona 2008: Reptes i vies vers la sostenibilitat de la Terra
Aquest és el títol de la trobada organitzada pel CREAF, amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu 
de debatre i avançar en la comprensió i l’adaptació de la vida quotidiana 
en un escenari de canvi global. 

Especialistes vinguts d’arreu del món es van reunir a Barcelona els dies 2 
i 3 d’octubre amb l’objectiu d’elaborar i difondre una declaració conjun-
ta de suport a un nou paradigma sobre la sostenibilitat de les activitats 
humanes. L’acte de presentació d’aquest document va ser públic i va 
tenir lloc a l’Ajuntament de Barcelona amb la presència de representants 
polítics, gestors i investigadors catalans.

Ets part del paisatge. Participa
Aquest és el lema de la campanya que l’Observatori del Paisatge de 
Catalunya porta a terme des del 2006 amb l’objectiu d’implicar la soci-
etat civil en la gestió i la planificació del paisatge, concretament a través 
dels catàlegs de paisatge que l’ens elabora.

Fins al 31 d’octubre està oberta la convocatòria per participar en el Ca-
tàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, una àrea sot-
mesa a forta pressió humana atès que alberga més de la meitat de la po-
blació catalana. El balanç de participació en altres catàlegs de paisatge 
elaborats per l’observatori fins al moment és de més de 2.500 opinions 
rebudes, que s’han tingut en compte en la redacció dels documents. 

PAISATGE I PARTICIPACIÓ

Imatge gràfica de la campanya. Font: Obser-
vatori del Paisatge de Catalunya.

Imatge de l’embassament de Sau presa a mit-
jans de març de 2008. Imatge de domini pú-
blic. Font: Wikimedia Commons.

http://www.creaf.uab.cat
http://www.uab.es
http://www.uab.es
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.efi.int/portal/about_efi/organisation/regional_offices/efimed/information_and_dissemination/water_and_forests_conference_2008/home/
http://www.efi.int/portal/
http://www.gencat.net
http://www.bcn.es
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracioBarcelona2008.pdf
http://www.catpaisatge.net
http://www.catpaisatge.net

