
Catalunya té una gran tradi-
ció en recerca i formació en 
ecologia, impulsada sobretot 
per l’enorme influència ci-
entífica de Ramon Margalef 
(1919 - 2004). A la UAB, la 
tradició en ecologia terrestre 
es remunta a la fundació de la 
universitat ara fa uns 40 anys, 
quan un grup d’estudiosos 
dels ecosistemes terrestres 
van formar part del Depar-
tament d’Ecologia. Aquesta 
especialització es va enfortir 
el 1988 amb la fundació del 
CREAF, del qual Jaume Ter-
radas va ser el primer direc-
tor. Ara, un nou pas endavant 
és l’estrena, des de principis 
d’any, dels estudis de docto-
rat en Ecologia Terrestre, un 
títol propi del CREAF.

Però, per què ens interessa 
l’ecologia terrestre? El fet és 
que el canvi global i la pèr-
dua de biodiversitat són dos 
dels principals problemes a 
què s’enfronta la humanitat 
actualment i són impossi-
bles d’entendre i, per tant, 
de mitigar, sense una bona 
base ecològica. Per aques-
ta raó seran necessaris bons 
professionals de l’ecologia, 
tant terrestre com aquàtica. 

També en aquest 
número...
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Actualment, les convocatòries de projectes 
de recerca espanyoles i europees reconeixen 
sistemàticament aquests àmbits de recerca 
entre les línies prioritàries i el nou doctorat 
pot contribuir a formar bons investigadors 
en aquestes àrees. Aquest tercer cicle del 
CREAF aborda l’estudi dels ecosistemes ter-
restres de Catalunya i Espanya, però l’orien-
tació de la recerca és de caire general i per-
fectament aplicable a ecosistemes terrestres 
d’arreu del món. De fet, els investigadors del 
centre mantenen projectes de recerca i col·
laboracions en molts altres països, especial-
ment europeus i americans.

I, què significa que el CREAF disposi d’un 
doctorat propi? Al centre hi treballen uns 40 
investigadors i professors doctors, en una va-
riada diversitat de línies de recerca. Això su-
posa un gran potencial per acollir estudiants 
en formació doctoral i per aconseguir recur-
sos per al desenvolupament de les tesis. I és 
que l’estudi de doctorat és beneficiós per a 
ambdues parts. D’una banda, els estudiants 
–una trentena actualment– troben ambients 
estimulants de treball, de recerca, d’instal·
lacions i de recursos. D’una altra, els inves-
tigadors poden plantejar noves recerques 
i nous reptes que formaran part de les tesis 
doctorals. L’aprenentatge dels estudiants els 
ha de permetre desenvolupar una carrera 
professional rica i productiva tant si es fa dins 
l’àmbit acadèmic com si és en altres àmbits, 
i en aquest camí, haurem donat entre tots al-
gunes respostes als interrogants que plante-
gen els ecosistemes terrestres.

Paisatge proper a la localitat 
de Vilandeny (Solsonès). 
Foto: Xavier Fabrés.

El CREAF estrena doctorat propi en 
Ecologia Terrestre

editorial

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

2n trimestre 2009
núm. 10

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


02

El CREAF porta a terme diversos projectes 
sobre poblacions i comunitats animals, prin-
cipalment amb insectes, aus i mamífers. A 
banda de conèixer millor aquestes comu-
nitats a Catalunya, els resultats d’aquestes 
investigacions també són importants per 
mirar de resoldre alguns problemes ambien-
tals, com ara el control de plagues i el dis-
seny d’eines de gestió adients per preservar 
la biodiversitat faunística dels boscos.

Si hi ha una família d’animals àmpliament 
estudiada al centre és la de les formigues, 
uns insectes que juguen un paper impor-
tant en diversos processos ecològics. Con-
tribueixen, per exemple, a dispersar les 
llavors de moltes plantes, algunes de les 
quals amb adaptacions interessants. En 
aquestes plantes, les llavors han desenvolu-
pat una estructura, anomenada eleosoma, 
que constitueix alhora un agafador perquè 
la formiga pugui transportar-la i una re-
compensa, ja que és ric en lípids. Un cop 
al niu i sense l’eleosoma que les formigues 
han devorat, la llavor deixa de tenir agafa-
dor i se’ls complica la tasca de treure-la fora 
com a material de rebuig. I és que dins el 
formiguer la llavor té més possibilitats de 
sobreviure i germinar. La probabilitat que 
la llavor acabi fora del niu depèn no només 
de la relació entre la mida de la formiga i la 
llavor, sinó també de la capacitat d’obertu-
ra de les mandíbules de l’insecte. Aquesta 
interacció planta-formiga és un exemple de 
mutualisme difús: la planta interactua amb 
moltes espècies, però de manera feble amb 
cadascuna d’elles.

A banda de les llavors amb eleosoma, les for-
migues també poden disseminar les d’altres 
plantes de les quals s’alimenten. Anàlisis en 
herbassars i matollars mediterranis han po-
sat de manifest que formigues granívores 
del gènere Messor consumeixen fins a un 
80% de les llavors que recol·lecten, però un 
petit percentatge sobreviu. Algunes llavors 
es perden de camí al formiguer i d’altres són 

dipositades intactes en les piles de rebuig del niu. En amb-
dós casos les llavors poden arribar a indrets molt allunyats de 
la planta mare que no podrien assolir per si soles, cosa que 
pot facilitar-ne la supervivència. D’altra banda, una altra línia 
de recerca amb formigues consisteix a estudiar el seu valor 
com a indicadors ecològics, tal com ja es fa en països com 
ara els Estats Units i Austràlia.

El CREAF també fa estudis amb abelles, concretament 
amb l’abella solitària (Osmia cornuta), una espècie no social. 
Aquest insecte contradiu la teoria de l’assignació òptima, se-
gons la qual els progenitors assignen els recursos necessaris 
a la descendència de manera que es maximitzi la seva su-
pervivència. De mitjana, l’abella inverteix el mateix en larves 
mascle que en larves femella, però quan els recursos són li-
mitats l’equilibri es trenca. Les larves femella necessiten més 
aliment (pol·len i nèctar) que les masculines, de manera que 
quan hi ha pocs recursos les filles hi surten perdent. No no-
més es produeixen menys femelles sinó que reben menys 
aliment, de manera que disminueix la seva probabilitat de 
supervivència. L’explicació cal trobar-la no tant en una man-
cança a l’hora de buscar la màxima supervivència de la prole 
sinó en el fet que, quan els recursos escassegen, el temps de 
recol·lecció de pol·len i nèctar s’allarga, de manera que els 
ous maduren abans que la progenitora hagi tingut temps 
d’acumular provisions suficients.

També s’ha estudiat la migració de la vanessa del card 
(Vanessa cardui), una papallona que arriba a Catalunya cada 
primavera procedent del nord d’Àfrica. Fins al moment, es 
creia que la migració es produïa a pocs metres del sòl, però 
s’ha vist que també aprofita grans corrents de vents africans 

El CREAF investiga el paper de la 
fauna en els ecosistemes catalans

[CREAForum
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Formiga obrera de l’espècie Messor capitatus: el nom ho diu tot! Els caps 
grossos serveixen per moldre les llavors més dures. Foto: Roger Vila.
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per arribar al sud d’Europa. Amb vent de popa i a una alça-
da d’entre 500 i 1.500 metres, les papallones triguen entre 
30 i 50 hores a creuar el Mediterrani. La recerca, feta en col·
laboració amb el Catalan Butterfly Monitoring Scheme, també 
ha evidenciat una connexió entre la migració arran de terra i 
la d’alçada.

Molts dels insectes estudiats són pol·linitzadors i juguen un pa-
per important en el funcionament dels ecosistemes. En aquest 
sentit, el CREAF estudia com i per què les diverses espècies 
d’insectes pol·linitzadors es reparteixen entre les diferents es-
pècies de plantes d’una brolla del Garraf. Les xarxes d’inter-
accions planta-pol·linitzador revelen, contràriament al 
que es podria pensar, que les relacions són força generalistes i 
molt heterogènies. Els anys 2006 i 2007 es van registrar prop 
de 8.000 contactes, corresponents a més de 350 interaccions 
espècie-espècie. Actualment, s’estudia el rol de la mida dels 
pol·linitzadors i la producció de pol·len i nèctar de les plantes 
en l’estructuració d’aquestes interaccions.

Per acabar amb els invertebrats, el centre també estudia un 
cultiu de mandariners ecològics a la Selva del Camp 
(Tarragona). En aquest tipus d’agricultura, l’única manera de 
combatre les plagues és mitjançant el control biològic. En di-
versos experiments s’ha evidenciat, de forma sorprenent, que 
la tisoreta (Forficula auricularia) hi juga un paper clau. Aquest 
insecte és omnívor i s’alimenta tant de pugons com de material 
vegetal, de manera que tant pot beneficiar com perjudicar el 
cultiu. Aquesta dualitat s’està estudiant actualment per veure 
cap a on es decanta finalment la balança.

En l’àmbit de les aus s’analitza sobretot la relació entre la mida 
del cervell i l’adaptació a canvis de l’entorn, com ara els es-
tacionals. Per fer front a l’hivern, algunes espècies migren a 
regions més temperades, mentre que d’altres es queden. S’ha 
comprovat que les espècies residents tenen cervells més grans 

i, per tant, més capacitat per inventar nous 
comportaments alimentaris que les espècies 
migratòries, que es veuen obligades a mar-
xar per mirar de mantenir el seu entorn al 
més estable possible.

Finalment, pel que fa als mamífers, una 
de les investigacions que es porten a terme 
consisteix a veure com l’estructura dels bos-
cos afecta els petits rosegadors que hi viuen 
(micromamífers). En anàlisis al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la 
seva perifèria s’ha constatat que la presència 
de diferents comunitats de micromamífers, 
que són l’aliment de molts depredadors, de-
pèn sobretot de les característiques del sota-
bosc (herbes i arbusts) i de la presència de 
roques, branques i fulles al sòl, i no tant de 
l’alçada i les espècies d’arbres del bosc.

També als Pirineus s’estan estudiant les po-
blacions de marmota alpina (Marmota mar-
mota). Introduïdes pel Govern francès fa 50 
anys, a les marmotes els agraden les zones 
solanes i s’han estès molt ràpidament per tot 
el vessant sud de la serralada, fins al punt 
que han assolit densitats força elevades en 
algunes valls pirenaiques. L’arribada de la 
marmota alpina pot ser beneficiosa per a 
moltes espècies que se n’alimenten, com 
ara l’àguila daurada, el duc, el trencalòs i la 
guineu, i també augmenta la riquesa d’es-
pècies vegetals allà on s’estableixen. A més, 
malgrat que poden arribar a ser un proble-
ma per a l’agricultura i la ramaderia, també 
tenen atractiu com a reclam turístic.

Marmota alpina (Marmota mar-
mota) d’un mes d’edat apro-
ximadament fotografiada a la 
Cerdanya. Foto: Josep Subira-
nas.
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Com es passa de ser botànic a dissenyar un programa informàtic?
En realitat, la meva tesi en botànica va tractar sobre les possibilitats de la tele-
detecció en l’àmbit de la cartografia de vegetació, per estudiar aspectes me-
todològics i aplicats, com ara la biomassa d’un bosc, el volum de fusta, etc. Al 
director del CREAF d’aleshores, Jaume Terradas, li va agradar el que feia i em 
va comentar que quan acabés tenia un lloc al centre, ja que no hi havia ningú 
que treballés amb sistemes d’informació geogràfica i imatges de satèl·lit. Em 
vaig incorporar al CREAF el gener de 1993 i al cap de tres anys va sortir l’opor-
tunitat de cobrir una plaça de professor al Departament de Geografia de la 
UAB, amb el qual ja havia tingut molta relació a causa dels meus estudis. Vaig 
aconseguir la plaça i, posteriorment, la càtedra, però sempre m’he mantin-
gut a cavall entre els dos espais: el CREAF i Geografia. I no s’ha de fer estrany, 
ja que el meu àmbit de recerca és interessant per a moltes disciplines.

Concretament, et mous en l’àmbit de la teledetecció i els sis-
temes d’informació geogràfica (SIG), però què són?
D’una banda, la teledetecció permet obtenir tota mena d’informació del 
territori, però a distància. Amb sensors situats en avions o en satèl·lits es 
poden fer “fotografies” del territori que mostren l’espectre visible –com 
les fotos normals– i també l’invisible: com ara l’infraroig o les microones; 
i també hi ha instruments actius (com els làsers), que permeten disposar 
d’imatges d’altimetria o d’estructura forestal abans inimaginables. A més, 
la teledetecció permet la repetitivitat de la informació, sobretot en el cas 
dels satèl·lits, ja que un cop en òrbita passen pel mateix lloc amb una certa 
periodicitat. El Meteosat, per exemple, fa “fotografies” d’Europa i Àfrica 
cada 15 minuts. Aquesta repetició permet fer des de previsions meteorolò-
giques –l’aplicació estrella de la teledetecció– fins a seguiment d’incendis i 
inundacions en temps real, control de la capa d’ozó, etc. D’altra banda, un 
SIG és un sistema informatitzat que permet manejar i processar informació 
geogràfica, que és qualsevol informació que pot ubicar-se en algun indret 
del planeta (georeferenciada). Les estacions meteorològiques, per exem-
ple, estan georeferenciades en un punt, igual que els vehicles de bombers 
i les ambulàncies que, a través d’un GPS, informen de la seva ubicació. 
Un SIG pot “veure” com es mou una ambulància, i també pot processar 
i tractar totes les imatges obtingudes per teledetecció. És la clau de volta 
que permet tractar dades geogràfiques per treure’n el màxim profit.

Un exemple de SIG és el MiraMon. Per què decideixes posar-
te a dissenyar el teu propi programa?
Durant el doctorat, per fer els estudis de cartografia de la vegetació 

feia servir un equipament nou aca-
bat d’adquirir per la universitat. En 
principi m’anava bé, però després 
veia que se m’acudien coses que el 
programa no feia, i tampoc podia 
adaptar-lo a les meves necessitats. 
Hi havia altres programes, però en 
la majoria de casos eren molt cars, 
i ho continuen sent actualment. 
Això ens va portar a mirar de crear 
el nostre propi programa, que ar-
renca el 1988 però que com a Mi-
raMon no neix fins al 1994, quan 
surt la versió per al Windows. En 
aquell moment, el sistema opera-
tiu de Microsoft era força estable i 
s’estava imposant amb molta for-
ça. Cal dir que vam comptar amb 
l’impuls del Departament d’Agri-
cultura, que volia un programa per 
consultar l’Inventari Ecològic i Fo-
restal de Catalunya (IEFC), fotogra-
fies aèries i de satèl·lit i altres dades 
d’interès per a la gestió.

I aleshores el programa va ar-
rencar el vol…
Sí, però ha anat guanyant altura en 
diverses etapes. En primer lloc, el De-
partament de Medi Ambient ens va 
demanar que implementéssim un 

Catedràtic de Geografia de la UAB, Pons és un dels científics que 
van introduir el treball amb Sistemes d’Informació Geogràfica i 
imatges de satèl·lit al CREAF. Va arribar al centre el 1993, just des-
prés de doctorar-se en botànica, i és el “pare” del MiraMon, un 
programa que treu el màxim profit de la informació geogràfica.

Foto: Montserrat Gumí.

[CREAForum
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Xavier Pons:
“La informació geogràfica és útil en molts àmbits de la 
recerca i la gestió” 

http://geografia.uab.es/
http://www.creaf.uab.es/miramon/index_ca.htm
http://www.creaf.uab.es/miramon/index_ca.htm
http://www.gencat.cat/dar
http://www.gencat.cat/dar
http://www.creaf.uab.es/iefc/
http://www.creaf.uab.es/iefc/
http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp
http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp
http://www.creaf.uab.cat
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SIG per a la gestió del Parc Natural de la Garrotxa, de 
manera que qualsevol treballador del parc pogués inte-
grar la informació en un mateix sistema que oferia múl-
tiples possibilitats de consulta. En segon lloc, a mitjan 
dels 90, apareix una directiva europea que instava a fer 
pública tota la informació ambiental de què disposessin 
les administracions. Medi Ambient va tornar a recórrer 
a nosaltres i vam pensar que podíem oferir una versió 
gratuïta del MiraMon –Lector de Mapes– perquè qual-
sevol usuari pogués accedir a tota la informació geogrà-
fica i ambiental a través d’Internet, des de la delimitació 
d’espais protegits fins a la ubicació de depuradores, per 
posar-ne dos exemples. Amb això, l’administració va 
obtenir una finestra digital per informar els ciutadans 
de forma efectiva i sense necessitat d’una forta inver-
sió. De ben segur que aquest va ser un dels principals 
motius pels quals el 2000 ens van concedir una menció 
especial dels premis internacionals Möbius com a millor 
aplicació en ciència i tecnologia a Internet.

En quin punt es troba ara el MiraMon?
El programa està en tres idiomes –català, castellà i an-
glès– i en la versió 6.4. Segons el darrer recompte hi ha 
52.000 usuaris registrats en 38 països. Són usuaris que 
fan servir el MiraMon complet, que amb el suport de la 
Generalitat és completament gratuït a Catalunya. A més, 
des de fa un any i mig, tota la cartografia oficial de l’Ins-
titut Cartogràfic de Catalunya (ICC) s’ha anat distribuint 
en format MiraMon (.mmz), la qual cosa fa que tots els 
elements d’un mapa siguin consultables, des de la dis-
tància entre dos punts fins a l’àrea d’una determinada 
taca de bosc. Això permet extreure més informació de la 
que hi hauria continguda en la mateixa imatge o mapa.

Les eines que feu servir semblen aplicables a 
àmbits molt diversos…
Sí, la veritat és que toquem tecles molt diverses i són 
sobretot d’utilitat a l’administració. Des del 2002 col·

laborem amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o el 
Departament d’Agricultura en el seguiment de la inun-
dació dels arrossars del delta de l’Ebre per garantir-hi la 
presència d’ocells migratoris. Des de fa tres anys també 
proporcionem dades obtingudes per teledetecció que 
contribueixen a l’hora de decidir si cal posar en marxa 
el Decret de Sequera. Altres projectes que han tingut 
força èxit són els atles climàtics digitals de Catalunya i 
de la península Ibèrica. Han estat una petita revolució 
perquè vam integrar-hi totes les sèries de les estacions 
meteorològiques d’Espanya i Portugal per obtenir ma-
pes objectius que cada 200 metres proporcionen tota 
mena de dades climàtiques (temperatures, precipita-
ció, radiació, etc.). Cal dir que la majoria dels projec-
tes els fem en col·laboració amb altres departaments, 
principalment Geografia i Botànica. Fins i tot hem tre-
ballat en projectes sovint allunyats de la recerca ecolò-
gica. És el cas d’una col·laboració amb l’Ajuntament 
de Sabadell per suprimir barreres arquitectòniques a la 
ciutat o amb el Departament de Salut per elaborar el 
Mapa Sanitari de Catalunya. Es tracta d’un instrument 
pensat per donar suport a la planificació i ampliar els 
serveis en aquells indrets que més ho necessiten.

Feu una gran quantitat de recerca aplicada, 
però i la recerca bàsica?
Doncs també en fem, i molta. Per exemple, estem a 
punt d’enllestir una metodologia totalment automàti-
ca per georeferenciar tota la informació de les imatges 
de satèl·lit de la sèrie Landsat. Es tracta d’una sèrie 
iniciada el 1973 que cada 16 dies visita el nostre país i 
que des de finals de 2008 és completament gratuïta. 
Això implica tenir a l’abast un volum ingent d’imat-
ges que cal poder sobreposar perfectament i nosaltres 
hem desenvolupat uns protocols que permetran fer-
ho sense cap mena d’intervenció humana. Arran de 
les necessitats de gestió d’aquesta quantitat d’infor-
mació, en els darrers anys s’ha tendit a la compressió, 
però sense avaluar realment les implicacions de la re-
ducció de dades, i aquest és precisament un altre dels 
nostres àmbits de recerca bàsica. Alhora, també estem 
pendents que l’Open Geospatial Consortium (OGC) 
ens aprovi un estàndard internacional per difondre 
cartografia a Internet: el WMTS. El CREAF és mem-
bre de l’OGC i segueix totes les indicacions d’aquesta 
organització, com pràcticament tothom que treballa 
amb cartografia. En Joan Masó ha liderat aquest nou 
estàndard que per les seves característiques concep-
tuals podria convertir-se en el més estès en l’àmbit de 
la cartografia en els propers anys i en el primer que 
sorgeix d’un equip espanyol. Perquè tothom ho en-
tengui és com si el CREAF hagués inventat un nou for-
mat, a banda del .doc o del .pdf, per difondre textos 
a la Xarxa, però en l’àmbit de la cartografia.

Escena del full 79-21 de la Base Topogràfica 1:25000 v1.0 de l’Insti-
tut Cartogràfic de Catalunya (ICC) en format MiraMon. Font: ICC.

[CREAForum
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http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/garrotxa/
http://www.icc.es/
http://www.icc.es/
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
http://magno.uab.cat/atles-climatic/
http://opengis.uab.es/wms/iberia/index.htm
http://www.sabadell.cat/
http://www.sabadell.cat/
http://www.gencat.cat/salut/
http://landsat.gsfc.nasa.gov/
http://www.opengeospatial.org/
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EVOLUCIÓ

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]projectes

Biologia evolutiva de plantes 
mediterrànies. Grup de recerca 
emergent reconegut i finançat dins 
del IV Pla de Recerca de Catalunya 
(2005-2008).

Anàlisi i valoració de l’estat 
actual i els canvis ocorreguts 
en les cobertes forestals de la 
província de Barcelona.

Sistema d’Informació Geogràfica 
de la Direcció General de Pesca i 
Acció Marítima de la Generalitat 
de Catalunya.

L’àrea mediterrània és una de les 
més diverses del món des del punt 
de vista biològic. Al CREAF s’estudi-
en els aspectes evolutius de diver-
ses plantes mediterrànies, una tasca 
que es realitza conjuntament amb 
grups de les universitats de València 
i de les Illes Balears, així com amb 
investigadors del Centre de Recerca 
Forestal (CIFOR) de l’INIA.

La recerca se centra a determinar quin 
és el nivell de fragmentació genètica 
i ecològica de diverses espècies vege-
tals mediterrànies, així com les conse-
qüències evolutives d’aquesta estruc-
turació. Per assolir aquests objectius, 
els esforços se centren a analitzar la 
variabilitat demogràfica, ecològica i 
genètica; determinar quin és l’efecte 
de la fragmentació i dels gradients 
ambientals sobre aquesta variabilitat, 
i descriure les conseqüències adapta-
tives de tots aquests factors.

El projecte ha proporcionat les ba-
ses i els criteris per a un diagnòs-
tic de l’estat actual i dels canvis 
recents dels boscos de la província 
de Barcelona a escales de parcel·la, 
clapa i paisatge; i també per a una 
anàlisi prospectiva de les tendèn-
cies futures en relació amb els di-
versos components de l’anomenat 
canvi global. 

S’han generat diversos indicadors 
cartogràfics tant de l’estat de con-
servació dels boscos de la província 
com de la seva dinàmica recent, 
per a la qual cosa s’han fet servir 
dades dels inventaris forestals naci-
onals (IFN2 i IFN3). Aquesta nova 
col·laboració entre el CREAF i la 
Diputació de Barcelona s’ha em-
marcat en el Sistema d’Informa-
ció Territorial de la Xarxa d’Espais 
Lliures de la Província de Barcelona 
(SITXELL).

Realitzat conjuntament per la Di-
recció General de Pesca i Acció 
Marítima i el CREAF des de 1999, 
el SIGPesca presenta tota la infor-
mació cartogràfica rellevant per a 
la gestió del litoral català en l’àm-
bit marítim-terrestre. El programa 
recull des de cartes nàutiques de 
l’Instituto Hidrográfico de la Ma-
rina fins a les zones de protecció, 
els aspectes legals de la delimitació 
d’aigües jurisdiccionals, cartografia 
d’espècies i zones aptes per al cul-
tiu en gàbies. 

Tota la cartografia del SIGPesca és 
visualitzable i consultable i, a més, 
la que és d’ús públic es pot descar-
regar, tot seguint els estàndards 
de l’Open Geospatial Consortium 
(OGC). La cartografia està disponi-
ble en els dos sistemes de projecció 
usats en aquest àmbit: UTM i Mer-
cator. 

L’orella d’ós (Ramonda myconi) és una 
de les espècies estudiades. Foto: Maria 
Mayol.

Imatge del SIGPesca, elaborat íntegrament 
amb tecnologia MiraMon seguint els 
estàndards internacionals. Autor: X. Pons.

IP CREAF: Xavier Pons
Finançament: DAR

Model de la riquesa d’espècies llenyoses 
per parcel·la, basat en punts de l’IFN3. 
Autor: Joan Pino.

IP CREAF: Maria Mayol
Finançament: DIUE

IP CREAF: Joan Pino
Finançament: DiBa

BOSCOS DE 
BARCELONA SIGPESCA

http://www.creaf.uab.cat
http://www.uv.es/~webuv/
http://www.uib.es/ca/
http://www.inia.es
http://www.diba.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.aeeb7bee2285e53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=e3f34881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e3f34881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_ihm_1/prefLang_es/01_Presentacion--01_bienvenida--00_presentacion_ihm_es
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_ihm_1/prefLang_es/01_Presentacion--01_bienvenida--00_presentacion_ihm_es
http://www.opengeospatial.org/
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XILEMA
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El xilema com a xarxa complexa i 
el transport d’aigua en plantes.

Xarxa europea de recerca i 
formació en biogeoquímica i 
canvi climàtic.

Mapa de Cobertes del Sòl de 
Catalunya, 3a edició.

El projecte consisteix a aplicar la 
teoria de les xarxes complexes per 
entendre millor com es produeix 
el transport d’aigua en les plantes. 
Analitzant el xilema des d’aquesta 
perspectiva s’ha vist que hi ha as-
pectes, com ara la connectivitat, 
que rarament s’han considerat 
abans i que influeixen de forma 
determinant en l’eficiència del sis-
tema i en la seva vulnerabilitat da-
vant la sequera.

Per tot això, la distribució tridimen-
sional dels conductes que formen el 
xilema té implicacions en el seu fun-
cionament i és un dels aspectes ana-
litzats en el projecte. Comprendre 
amb detall com es realitza el trans-
port d’aigua en les plantes permetrà 
entendre millor les estratègies que 
utilitzen per fer front a la sequera i 
fer prediccions més acurades sobre 
com respondran al canvi climàtic. 

GREENCYCLES és una xarxa Marie 
Curie que té l’objectiu d’aprofundir 
en l’impacte de les activitats huma-
nes sobre el clima i els ecosistemes. 
Consta de dos eixos d’actuació bà-
sics: d’una banda, els processos clau 
relacionats amb la concentració de 
gasos d’efecte hivernacle a l’atmos-
fera, així com les retroalimentacions 
en el cicle del carboni; d’una altra, 
la formació de nous científics en 
l’àmbit dels cicles biogeoquímics.

Alguns dels aspectes abordats re-
centment han estat l’anàlisi i el 
modelat de les emissions de com-
postos orgànics volàtils de diverses 
espècies forestals europees, així 
com la facilitat perquè el CO2 arri-
bi als cloroplasts (conductància del 
mesòfil). Aquests aspectes s’han in-
corporat al model GOTILWA+ i s’ha 
posat especial interès a estudiar-los 
en condicions de sequera.

La 3a edició de l’MCSC s’obté per 
fotointerpretació en pantalla d’or-
tofotografies corresponents al perí-
ode 2005 – 2007 i estarà acabada 
a finals d’any. La llegenda s’estruc-
tura de manera jeràrquica, amb 
cinc nivells per facilitar-ne la com-
paració amb les edicions anteriors. 
El nivell cinquè és el propi de la 3a 
edició (contempla més de 200 ca-
tegories), el quart convergeix amb 
la llegenda del Sistema d’Informa-
ció de l’Ocupació del Sòl d’Espa-
nya (SIOSE), el tercer es correspon 
amb les categories de la 2a edició, 
el segon amb les de la 1a i el pri-
mer és el nivell bàsic de tipologies 
de cobertes del sòl.

Com en anteriors edicions, la su-
perfície mínima de captura de la 
informació és de només 500 m2 i 
es pot descarregar lliurement a tra-
vés d’Internet.

IP CREAF: Jordi Martínez-Vilalta
Finançament: MICINN

IP CREAF: Santi Sabaté
Finançament: UE

IP CREAF: Joanjo Ibàñez
Finançament: DMAH i DPTOP

La llegenda de l’MCSC-3 és jeràrquica: la zona 
delimitada en groc és un terreny forestal al nivell 
1 i un bosc de pi blanc al 5. Autor: J.J. Ibàñez.

Logotip de la xarxa europea GREENCYCLES. 
Font: www.greencycles.org.

Reconstrucció en 3D del xilema de Fraxinus 
americana obtinguda a partir d’una 
microtomografia de raigs X. Autor: J.M.V.

GREENCYCLES MCSC-3

http://www.creaf.uab.cat
http://www.greencycles.org/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index.htm
http://www.creaf.uab.es/gotilwa+/
http://www.creaf.uab.es/mcsc/
http://www.ign.es/siose/
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Jornades
Nous reptes en la gestió de sòls contaminats: models normatius, 
afectacions d’aqüífers i crisi econòmica
Aquest és el títol del la jornada organitzada conjuntament pel CREAF i el 
bufet d’advocats Uría Menéndez amb la intenció de potenciar el debat 
al voltant de la nova normativa per regular la gestió de sòls contaminats 
a Catalunya. Alhora, la trobada també abordarà altres aspectes d’actu-
alitat en aquest àmbit, com ara la recent elaboració d’una normativa 
sobre la contaminació d’aqüífers i els efectes de la crisi econòmica en 
l’avaluació i la remediació de sòls contaminats.

El model de la jornada, que tindrà lloc el mes de novembre a la seu d’Uría 
Menéndez a Barcelona, aposta per fomentar la participació de tots els 
actors implicats: des d’administracions i empreses fins a investigadors en 
matèria de sòls. A banda de perseguir la concreció dels aspectes cientí-
fics, tècnics i administratius implicats en la gestió de sòls contaminats, 
la trobada també pretén sensibilitzar administracions i científics que cal 
treballar plegats a l’hora de legislar en el sector del medi ambient. En 
aquest sentit, per part del CREAF hi participen els investigadors Josep 
Maria Alcañiz i Pilar Andrés, i el director del centre, Javier Retana.

II Jornada de Doctorands
Per segon any consecutiu, se celebra una nova edició de la Jornada de 
Doctorands que, amb el títol Quina recerca faig?, persegueix dos ob-
jectius bàsics. D’una banda, vol ser una plataforma perquè els joves 
investigadors del CREAF –tant doctorands com estudiants de màster i 
postgrau– expliquin en públic en què consisteix la seva investigació: qui-
nes són les hipòtesis, quins resultats han obtingut, com els han obtingut, 
entre altres qüestions. D’una altra banda, també és una oportunitat per 
enriquir la seva recerca amb els comentaris dels assistents i fomentar la 
interacció tant entre el personal del mateix centre com amb el de la resta 
de la universitat.

La trobada se celebrarà el dia 28 de setembre a l’Aula de Graus de la 
Facultat de Ciències i és oberta a l’assistència de tothom que hi estigui 
interessat. Després de l’experiència de l’any passat, quan va néixer la 
proposta amb motiu del 20è aniversari del centre, la novetat d’enguany 
radica en què l’exposició de quatre dels participants serà avaluada per 
un tribunal. Es tracta dels quatre alumnes del nou doctorat propi en 
ecologia terrestre i el tribunal el formaran els científics del CREAF Jordi 
Bosch i Bernat Claramunt, i l’investigador del Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya (CTFC) Lluís Brotons.

Al CREAF es fan estudis d’ecotoxicitat 
del sòl amb plantes i diversos inverte-
brats. Foto: Wilson Ramírez.

http://www.uab.es
http://www.uab.es
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.creaf.uab.cat
http://www.uria.com/esp/index.asp
http://www.ctfc.cat/
http://www.ctfc.cat/

