
En l’acord de mesures del Go-
vern català de l’1 de juny per re-
duir el dèficit de la Generalitat, 
concretament en l’apartat Raci-
onalització de l’administració, es 
recollia la proposta de desapa-
rició de 63 entitats públiques, 
entre les quals el CREAF, que es 
plantejava fusionar amb l’IRTA. 
D’entrada, difícilment es pot 
entendre un procés de raciona-
lització en què no es va consul-
tar ni l’IRTA com a ens directa-
ment implicat en la fusió, ni els 
departaments de la Generalitat 
membres del Patronat, ni tan 
sols les direccions generals del 
propi DMAH més directament 
relacionades. Tampoc no es va 
consultar, ni que fos per corte-
sia, els altres patrons del Centre: 
UAB, UB, CSIC i IEC.

El procés encara s’entén menys 
si es valoren les conseqüències 
d’aquesta decisió. El CREAF és 
un consorci públic on treballen 
investigadors de quatre organis-
mes públics: membres del propi 
CREAF, professors universitaris 
de la UAB i de la UB, i investiga-
dors del CSIC adscrits al Centre. 
Aquesta estructura ha estat re-
coneguda com un exemple mo-
dèlic de col·laboració entre ins-
titucions en projectes i activitats 
conjuntes. La fusió del CREAF 
amb un dels seus patrons, l’IR-
TA, seria més aviat un procés de 
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fissió: els investigadors de la UAB, la UB i el CSIC 
no tindrien cabuda directa en el nou centre, atès 
que les institucions difícilment cediran personal a 
un centre en què no participen directament. Una 
part important dels recursos competitius del CRE-
AF són captats per aquests investigadors adscrits. 
Si no poguessin incorporar-se al nou ens produc-
te de la fusió (o fissió) es comprometria la pròpia 
supervivència del Centre.

Creiem sincerament que el CREAF no es mereix 
això. Entenem que en una situació econòmica 
complicada cal trobar vies per reduir costos. Però 
aquestes vies han d’estar ben pensades i quan-
tificades per evitar l’adopció de mesures que no 
representen cap estalvi i que, en canvi, poden 
arribar a desintegrar institucions de gran pes es-
pecífic, tant a Catalunya, com a Espanya i Euro-
pa. El CREAF és un dels centres de recerca creats 
per la Generalitat més antics de Catalunya, amb 
més de 22 anys de trajectòria. En aquest temps, 
ha esdevingut un centre d’excel·lència i referèn-
cia a escala nacional i internacional. En l’àmbit 
econòmic, els recursos aconseguits pel CREAF 
en convocatòries competitives augmenta any 
rere any, i segons les auditories anuals els comp-
tes són clarament sanejats. A més, només el 16% 
dels recursos del CREAF els aporta la Generalitat 
directament per al funcionament del Centre. 

Es diu que rectificar és de savis. I sembla que això 
és el que ha fet el Govern en reconsiderar la idea 
inicial i no incloure el CREAF en l’actual proposta 
de llei per desenvolupar l’acord de racionalitza-
ció. Malgrat no ser definitiva, és una bona notícia 
per a tots. Però continuem tenint la sensació que 
hem de canviar algunes coses. Ara ens toca refle-
xionar a tots, membres del CREAF i patrons, per-
què aquesta situació no torni a succeir mai més.

Ni fusió ni fissió: reflexió

editorial

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]
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Vista general des del mirador 
de Forés (Conca de Barberà). 
Font: Imatge de domini 
públic, Wikimedia Commons.
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Originades a causa d’activitats humanes o de 
forma natural, les partícules contaminants 
suspeses en l’atmosfera tenen efectes sobre 
la salut humana i sobre el funcionament dels 
ecosistemes. Poden provocar, per exemple, 
disrupcions en cicles de nutrients essencials, 
com ara el nitrogen i el sofre; motiu pel qual 
són àmbit d’estudi del CREAF pràcticament 
des dels seus inicis. Les activitats humanes 
que més contaminants atmosfèrics generen 
són el transport, la generació d’electricitat, 
la indústria i l’agricultura i la ramaderia ex-
tensives. Per la seva banda, les intrusions de 
pols sahariana a Catalunya són una causa de 
contaminació natural amb efectes sobre els 
ecosistemes i la qualitat de l’aire.

Des del Centre, ja fa més de 30 anys que 
s’avalua la composició química de la pluja 
com a reflex de la contaminació atmosfè-
rica que hi ha a Catalunya. Alhora, també 
s’analitza l’acumulació d’elements traça als 
ecosistemes. Es tracta de concentracions a 
baix nivell de metalls pesants i altres ele-
ments contaminants, com ara l’arsènic, que 
poden ser perjudicials per als éssers vius. 
Finalment, també s’analitzen els efectes de 
l’ozó sobre la vegetació, un gas considerat 
tòxic a nivell troposfèric i que, probable-
ment, és el principal contaminant de l’aire 
en les àrees rurals.

Per tenir una idea de la contaminació atmos-
fèrica d’un indret es pot recórrer a l’anàlisi 
de la composició química de la pluja. 
En aquest sentit, la precipitació s’analitza a 
la Castanya (Montseny, Osona) des de 1978, 
i el 1996 es van incorporar als mesuraments 
quatre estacions de la Xarxa de Pluja Àcida 
de la Generalitat: Begur (Baix Empordà), la 
Sènia (Montsià), Santa Maria de Palautordera 
(Vallès Oriental) i Sort (Pallars Sobirà). Aques-
tes estacions estan força allunyades entre si 
i són representatives dels diferents paisatges 

catalans. Els resultats indiquen que les concentracions de 
sulfats, nitrats i amoni són moderadament altes i similars de 
mitjana en totes elles, cosa que evidencia la contaminació 
atmosfèrica difusa que afecta tot el Principat.

L’origen del sulfat cal buscar-lo, principalment, en les emis-
sions de diòxid de sofre procedents de la combustió d’hi-
drocarburs d’origen fòssil. Com en altres països europeus, a 
Espanya les emissions d’aquest compost s’han reduït molt, 
com s’ha vist reflectit en els mesuraments a la Castanya en 
el període entre 1983 i 2000. No obstant això, sembla que 
aquesta davallada s’ha aturat en els darrers anys.

Per la seva banda, l’origen dels nitrats es troba en les emis-
sions d’òxids de nitrogen per part de vehicles i diversos 
sectors industrials. En aquest sentit, les emissions d’aquests 
compostos, al contrari que les del sofre, han crescut molt en 
els darrers anys, i és per això que també ho han fet les con-
centracions de nitrat en la pluja. A més, el nitrogen també 
pot procedir de l’amoni, que té l’origen en l’amoníac que es 
volatilitza de les explotacions ramaderes. Les mesures han 
evidenciat augments de nitrat en totes les estacions analit-
zades que van des del 2% (a la Sènia) fins al 12% (a Sort). 
En canvi, les concentracions d’amoni han disminuït en totes 
les estacions.

Se sap que en boscos temperats europeus es produeixen 
efectes adversos quan la deposició atmosfèrica de nitrogen 
supera els 20 kg/ha/any. Segons dades de la deposició hu-

El CREAF estudia els efectes de la 
contaminació atmosfèrica sobre 
els ecosistemes

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

Sistema de mesura de la deposició seca i humida (a la dreta) i 
captador d’alt volum per a aerosols (a l’esquerra) a l’estació de la 
Castanya. Al fons, captador de pòl·len. Foto: Anna Àvila.
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la toxicitat s’utilitza una varietat de la planta 
del tabac (Nicotiana tabacum) molt sensible 
a l’ozó. Els resultats indiquen que, efectiva-
ment, les concentracions d’aquest gas a la 
zona són elevades i que s’incrementen amb 
l’altitud, com també ho fa el seu efecte tò-
xic sobre les plantes. Aquests resultats ava-
len la hipòtesi de partida, però no resulten 
concloents, de manera que s’estan fent nous 
estudis (a nivell de paisatge i amb eines de 
teledetecció) per esclarir aquesta possible 
causalitat.

Finalment, el CREAF també estudia el 
transport atmosfèric de partícules a 
llarga distància, com ara la contamina-
ció natural que es produeix amb l’arribada 
periòdica —fins a 13 cops l’any— de masses 
d’aire saharià a Catalunya. En aquest sentit, 
i amb l’ajuda d’imatges de satèl·lit i models 
de simulació de transport, s’han identificat 
les zones d’origen d’aquest material parti-
culat i, en col·laboració amb l’Institut Jaume 
Almera (CSIC), se n’ha analitzat la composi-
ció, concretament el material en suspensió i 
les deposicions humida i seca a la Castanya. 
Aquest transport de partícules a llarga dis-
tància és un exemple de connexions funcio-
nals remotes entre ecosistemes i se sap que 
té múltiples efectes sobre el clima —afecten 
el balanç radiatiu de l’atmosfera i la forma-
ció de nuclis de condensació de núvols— i 
els ecosistemes —augmenten la deposició 
de nutrients, neutralitzen l’acidesa de la 
pluja—. Pel que fa a la salut humana, pro-
voquen que se superin els límits de qualitat 
de l’aire en partícules en suspensió.

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

mida —elements dipositats amb la precipitació—, Catalunya 
estaria lluny d’aquest llindar. Però si als valors de deposició hu-
mida s’hi afegeixen les estimacions de la deposició seca —de-
posició de gasos i aerosols, actualment en anàlisi—, aleshores sí 
que ens apropem a aquest llindar crític per als ecosistemes.

Un altre tipus d’anàlisi que es realitza al CREAF és evidenciar el 
paper de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com a font 
de contaminació atmosfèrica per elements traça, com 
ara  els metalls pesants. Estudiant boscos a distàncies creixents 
de la capital catalana s’ha comprovat que els continguts en ar-
sènic, cadmi i plom són més grans com més a prop es troben 
de la metròpoli, cosa que evidencia el seu paper com a font 
d’aquestes emissions.

A més, també s’analitzen les deposicions d’elements traça en 
un alzinar de Prades (Baix Camp) i en un matollar del Garraf 
sotmesos a experiments de manipulació climàtica (sequera i 
escalfament). I és que la majoria de models climàtics preveuen 
un increment de la temperatura i la sequera a l’àmbit medi-
terrani, de manera que resulta convenient saber què pot pas-
sar amb aquests contaminants en escenaris futurs. En general, 
l’eixut provoca un augment de les concentracions d’elements 
traça com l’arsènic i el cadmi, cosa que podria resultar perillosa 
per als herbívors. Per la seva banda, l’escalfament també ha fet 
augmentar les concentracions d’arsènic, així com les d’alumini, 
en la brolla del Garraf. La nota positiva la posa la reducció dels 
nivells de plom en ambdós indrets estudiats, cosa que eviden-
cia l’efectivitat de la prohibició dels carburants que incorpora-
ven aquest element.

El CREAF també estudia l’efecte de l’ozó troposfèric sobre 
els boscos subalpins de la Cerdanya, que podria estar al dar-
rere de la defoliació i la mort prematura dels pins negres (Pinus 
uncinata). Des del 2004 es fa un seguiment de 14 estacions 
situades entre Meranges i Puigcerdà i distribuïdes en un gradi-
ent altitudinal d’entre 1.000 i 2.400 metres. Com a mesura de 

Torre de refrigeració de la cen-
tral tèrmica de Cercs (Bergue-
dà). Foto: Jordi Orts (Imatge 
de domini públic, Wikimedia 
Commons).

http://www.ija.csic.es/
http://www.ija.csic.es/
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Joan Pino:
“Part de la biodiversitat pot estar compromesa per 
l’anomenat deute d’extinció”  

… Vaig arribar al CREAF per donar resposta a un projecte de la Dipu-
tació de Barcelona. Es tractava d’analitzar i classificar els paisatges de 
la província, tot proposant una sèrie de mesures per conservar-ne la 
qualitat. Però amb el temps aquest projecte —i els que van venir al 
darrere— em va conduir cap a dues línies de recerca en concret.

Quines?
L’una consisteix en l’anàlisi de la dinàmica i la fragmentació del paisat-
ge en relació amb la conservació de la biodiversitat. L’altra se centra en 
la biologia de plantes invasores. Vaig començar a col·laborar amb la 
Montserrat Vilà, que coordinava aquest àmbit, tot aportant-hi aquest 
vessant dels canvis en el paisatge, que generalment afavoreixen les 
invasions.

Anem per parts. Com afecten els canvis de paisatge la biodi-
versitat?
Quan un paisatge canvia també ho fa la composició d’espècies que 
hi viuen, però aquesta relació no està necessàriament sincronitzada. 
Nosaltres analitzem les asincronies entre els canvis en el paisatge i els 
canvis en les espècies. Algunes s’extingeixen, però recentment s’ha 
vist que poden passar unes quantes dècades fins que aquesta extinció 
es fa efectiva, un fenomen conegut com a deute d’extinció. Estem 
estudiant aquest procés en una sèrie d’antigues pastures en procés 
d’abandonament, situades als altiplans de les serralades catalanes me-
ridionals, des de Prades fins als Ports de Tortosa. Comparant imatges 
aèries antigues amb les actuals hem seleccionat una sèrie de clapes 
relativament estables i d’altres que es redueixen perquè el bosc es re-
cupera. L’objectiu és comparar la riquesa d’espècies en relació amb la 
mida de les clapes i la proporció d’hàbitat perdut.

I què heu trobat?
Que la relació d’espècies per àrea és més elevada com més important ha 
estat la proporció d’hàbitat perdut, fet que ens porta a concloure que en 
aquests espais hi ha un deute d’extinció. Es tracta d’un element cada cop 
més important en conservació, perquè fins fa poc ningú no pensava que 
aquest fenomen existís. Les àrees en regressió no estan en equilibri com 
es creia fins ara, sinó que aniran perdent espècies en els propers anys, de 
manera que és important que actuem. Primer, perquè encara hi som a 
temps, i segon, perquè podríem perdre biodiversitat d’un cert interès, ja 
que estem parlant d’espais naturals protegits per figures diverses.

O sigui que els espais naturals 
poden perdre espècies sense 
motiu aparent?
Exactament. És possible que els 
canvis històrics que s’han produït 
en moltes àrees protegides no s’ha-
gin cobrat encara el seu rèdit, i se’l 
cobraran si no hi fem alguna cosa. 
Per exemple, en el darrer mig se-
gle molts parcs naturals han perdut 
pastures i això ha desencadenat una 
cascada d’extincions que es va inici-
ar aleshores, però que pot allargar-se 
fins als nostres dies i més enllà. Això 
podria provocar l’extinció local d’es-
pècies presents en aquests hàbitats, 
com ara certes orquídies i papallo-
nes. Però clar, aquestes papallones 
formen part d’una xarxa tròfica, 
de manera que la seva desaparició 
pot conduir a extincions en casca-
da d’altres espècies de l’ecosistema. 
Així, un canvi aparentment petit en 
el paisatge pot causar que tot el sis-
tema s’esfondri com un castell de 
cartes. Potser hauríem de comen-
çar a fer seguiments exhaustius dels 
nostres espais protegits per veure 
què tenim assegurat i què no en els 
nostres inventaris de biodiversitat.

Joan Pino no és un botànic clàssic: la seva tesi sobre biologia 
de poblacions era més d’ecologia que de botànica. Una ofer-
ta de feina el va portar al CREAF el 1997 i durant sis anys va 
compaginar la investigació al Centre amb la tasca d’ensenyar 
botànica a la UB, on es va formar. La seva recerca se centra en 
l’ecologia del paisatge i la conservació de la biodiversitat.

Envoltat de Senecio angulatus, una espècie 
invasora sud-africana. Foto: Corina Basnou.

http://www.creaf.uab.cat
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I quina mena de canvis es produeixen en el 
paisatge?
Bàsicament poden ser de dos tipus. D’una banda, hi 
ha modificacions en la composició del paisatge, com 
ara els canvis en les cobertes del sòl que ja he posat 
com a exemple. D’una altra, hi poden haver alteraci-
ons en la configuració del paisatge, en la seva estruc-
tura. Per exemple, si pel mig d’una gran àrea de bosc 
hi fem passar una autopista, la composició del paisat-
ge no canvia pràcticament: continua sent un paisatge 
forestal amb un 1% d’infraestructura viària. Ara bé, 
aquest 1% ens ha dividit el bosc en dues meitats i això 
és un canvi important en la configuració del paisatge.

Quins efectes poden tenir aquests canvis?
Els canvis freqüents en el paisatge tendeixen a afa-
vorir les espècies generalistes, com ara moltes de les 

exòtiques, i perjudicar les especialistes, com ara les 
endèmiques. Això pot produir una homogeneïtza-
ció —alguns en diuen una “macdonaldització”— de 
la nostra flora. A còpia de perdre els elements dife-
rencials, la nostra flora s’assemblarà cada cop més a 
la de la resta del món. 

I aquest canvi d’usos també afavoreix les in-
vasions, no és així?
Sí. De fet, en el procés d’invasió hi intervenen tres 
factors importants: la capacitat invasora de les es-
pècies, les condicions del territori receptor i, final-
ment, les característiques del mateix procés d’inva-
sió. Sabem que un territori amb un clima benigne, 
com ara la costa catalana, és més fàcil d’envair, com 
també ho és un hàbitat molt pertorbat, especial-
ment a causa de la urbanització. Alhora, també són 
molt importants les característiques del fet intro-
ductori: si ha estat voluntari i si s’ha intentat moltes 

vegades al llarg del temps. Les introduccions d’es-
pècies foranes que tenen lloc de forma intenciona-
da i reiterada tenen més probabilitat d’èxit.

Quines són les característiques d’una bona 
planta invasora?
La capacitat invasora en les plantes està molt con-
dicionada per les seves característiques reproduc-
tives i per les estratègies de disseminació, tal com 
evidencia una tesi recent feta per Núria Gassó al 
CREAF. Les espècies que es disseminen pel vent, 
com ara les del gènere Conyza o el seneci del cap 
(Senecio inaequidens), són especialment invasores. 
Alhora, també ho són les que tenen capacitat de 
reproduir-se de forma vegetativa, com ara l’ailant 
(Ailanthus altissima), un arbre procedent de l’Ori-
ent llunyà.

La majoria són plantes ornamentals?
Actualment sí, com ara l’ailant, la robínia (Robinia 
pseudoacacia) i l’herba de la pampa (Cortaderia 
spp.), una espècie americana. Però fins a mitjan se-
gle passat, quan encara ens dedicàvem més a la pa-
gesia que al sector terciari, gran part de les espècies 
invasores eren males herbes de conreus. El blat de 
moro i el gira-sol americans, per exemple, porta-
ven polissons en forma de llavor que van entrar als 
nostres camps de conreu. És el cas de l’esmentat 
gènere Conyza, que ara ja colonitzen qualsevol es-
pai mínimament pertorbat. I és que qualsevol canvi 
en les pautes del paisatge acaba en un canvi en la 
biodiversitat, i per poder gestionar-lo hem d’actuar 
amb coneixement de causa. En aquest sentit, co-
nèixer la informació pretèrita que ens proporcionen 
els mapes històrics ens pot servir per saber quina 
era la situació de partida i cap a on hem d’anar si 
volem conservar el paisatge que ens queda.

Les pastures de jonça (Aphyllantes monspeliensis) del sud de Catalunya, com aquestes de la serra de Llaberia, són motiu 
d’estudi al CREAF. Foto: Moisès Guardiola. 
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SOCARAT

Matèria orgànica pirogènica 
com a font de carboni estable 
en sòls i la seva relació amb 
l’ecotoxicitat.

Metodologia integrada 
d’avaluació del canvi climàtic 
per a l’adaptació transversal i la 
vulnerabilitat a Europa.

Efectes de la deposició 
de nitrogen en alzinars 
mediterranis.

En el marc del desenvolupament de 
tecnologies que evitin les emissions de 
carboni, la piròlisi de biomassa consti-
tueix una alternativa força atractiva. A 
més de possibilitar l’obtenció d’ener-
gia i biocombustibles, aquest procés 
genera un material residual anome-
nat biochar que segresta carboni i que 
pot usar-se com a adob en sòls.

El projecte persegueix comparar les 
qualitats de diferents tipus de biochar 
depenent tant del tipus de biomassa 
—espècies resinoses, caducifòlies i 
fangs de depuradora assecats tèrmi-
cament— com del procés —piròlisi 
lenta, ràpida i gasificació—. Alhora, 
s’avaluaran, entre altres aspectes, els 
possibles efectes del biochar sobre 
els processos fisicoquímics i ecosistè-
mics del sòl i la seva interacció amb 
agroquímics, així com els possibles 
efectes dels lixiviats sobre els orga-
nismes aquàtics.

Aquest projecte pretén assessorar els 
gestors en la presa de decisions sobre 
l’impacte del canvi climàtic, els meca-
nismes d’adaptació i les possibles vul-
nerabilitats. Entre els seus objectius 
destaquen la posada en marxa d’una 
plataforma interactiva per simular 
impactes i vulnerabilitats a diferents 
escales i l’anàlisi dels costos d’engegar 
accions d’adaptació en el marc d’una 
incertesa climàtica, entre d’altres.

El CREAF desenvolupa una versió 
simplificada del model GOTILWA+. 
Aquesta nova aplicació, anomena-
da MetaGOTILWA+, s’integrarà en la 
plataforma interactiva per proveir in-
formació relacionada amb serveis del 
sector forestal. Alhora, també s’establi-
ran connexions amb els altres compo-
nents del projecte, com són el sector 
agrícola, els recursos hídrics i la gestió 
de la biodiversitat, juntament amb di-
versos aspectes socioeconòmics. 

Els valors de la càrrega crítica de ni-
trogen que un ecosistema pot su-
portar sense patir canvis en la seva 
composició i funcionament estan 
mal caracteritzats a la Mediterrà-
nia. Però determinar aquests nivells 
és important per establir polítiques 
de control d’emissions contami-
nants, i més quan les emissions de 
compostos nitrogenats es troben 
en augment a casa nostra.

Amb l’objectiu de cobrir aquest buit, 
el projecte EDEN caracteritzarà la 
deposició total de nitrogen —es-
pecialment en el cas de la deposi-
ció seca— i estudiarà la circulació 
d’aquest element en diferents alzi-
nars de la Península Ibèrica. Partici-
pen en el projecte, que es coordina 
des del CREAF, el CIEMAT (Madrid) i 
la Universitat de Navarra (Pamplona). 
En l’àmbit català s’analitzaran boscos 
situats a Collserola i al Montseny.

IP CREAF: Anna Àvila
Finançament: MICINN

IP CREAF: Pilar Andrés
Finançament: MICINN

IP CREAF: Santi Sabaté
Finançament: UE

CLIMSAVE EDEN

Pila d’estelles de pi disposades per a la 
piròlisi per obtenir biochar. Foto: Xavier 
Domene.

Aspecte d’una de les parcel·les 
estudiades a la Castanya. 
Foto: Anna Àvila.

Imatge gràfica de la web del projecte 
europeu. Font: Climsave.eu.

http://www.creaf.uab.cat
http://www.creaf.uab.es/gotilwa+/
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EUROPARC

Visualitzador cartogràfic 
dels espais naturals protegits 
d’Espanya.

Estudi de les divergències 
entre els límits d’explotació i 
els autoritzats a les activitats 
extractives de Catalunya.

Desenvolupament d’un sistema 
informàtic de suport a la decisió 
per a l’anàlisi del valor de 
conservació del bosc.

El visualitzador cartogràfic dels es-
pais naturals protegits d’Espanya re-
cull la informació cartogràfica apor-
tada per les diverses administracions 
públiques responsables de la gestió 
i planificació d’aquestes àrees a l’Es-
tat espanyol. Amb aquesta eina es 
vol contribuir a un millor coneixe-
ment dels espais naturals protegits 
mitjançant la millora de la capacitat 
d’accés a la informació.

L’aplicació s’ha implementat amb 
la tecnologia servidor-navegador de 
mapes de MiraMon basada en els es-
tàndards Web Map Service i Web Co-
verage Service de l’Open Geospatial 
Consortium. L’eina permet visualitzar, 
consultar i descarregar la cartografia 
dels espais naturals a diverses escales i 
sistemes de projecció, cercar els espais, 
consultar les metadades i imprimir ma-
pes de qualitat, així com enllaçar amb 
la informació d’EUROPARC-España. 

El projecte ha consistit en una sèrie 
d’anàlisis per veure diferències en-
tre els límits autoritzats per realitzar 
activitats extractives i els límits reals 
d’explotació per part de les empre-
ses. Per realitzar aquesta tasca els Sis-
temes d’Informació Geogràfica (SIG) 
han resultat de molta utilitat a l’hora 
de fer aquestes comparacions.

Les dades que s’han fet servir pro-
venen de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) i dels mapes d’ac-
tivitats extractives de Catalunya 
(EXTCATA) i de cobertes del sòl 
(MCSC). El projecte ha permès lo-
calitzar una sèrie d’explotacions que 
depassen les àrees autoritzades, de 
manera que s’han classificat segons 
la seva tipologia i se n’han estudi-
at les causes. Alhora, també s’han 
detectat explotacions il·legals, així 
com errors en la georeferenciació 
d’algunes activitats autoritzades.

L’objectiu del projecte és crear un 
sistema d’informació ambiental per 
analitzar el valor de conservació dels 
boscos i que, alhora, aquesta eina ser-
veixi als gestors a l’hora de prendre 
decisions relacionades amb diversos 
aspectes forestals. En un principi, ha 
calgut efectuar la definició de crite-
ris, indicadors i regles de decisió que 
serveixin per valorar l’estat de con-
servació dels boscos. També s’han 
recopilat diverses bases de dades ja 
existents i s’han harmonitzat en un 
sistema d’informació ambiental.

Els usuaris podran accedir a l’eina 
informàtica a través d’una pàgi-
na web. Aquesta aplicació consta 
d’un mòdul d’indicadors i criteris 
de valoració i d’un altre dedicat a 
la classificació dels boscos. La me-
todologia s’ha desenvolupat i apli-
cat concretament en els espais fo-
restals dels Pirineus orientals.

IP CREAF: Joan Masó i Núria Julià
Finançament: EUROPARC España

IP CREAF: Josep Maria Alcañiz
Finançament: DMAiH

IP CREAF: Marc Gracia
Finançament: Fundación 
Biodiversidad

RESTOCAT - Límits CONSERVACIÓ

Imatge d’una de les reunions del procés 
participatiu per definir els valors dels 
boscos. Foto: Lluís Comas.

Activitat extractiva que depassa els límits 
autoritzats (línia taronja). 
Autor: Vicenç Carabassa.

Visualitzador cartogràfic dels espais 
naturals protegits d’Espanya. 
Autor: Núria Julià.

http://www.creaf.uab.cat
http://opengis.uab.es/wms/europarc/
http://opengis.uab.es/wms/europarc/
http://www.creaf.uab.es/miramon/index_ca.htm
http://www.redeuroparc.org/
http://www.icc.es/
http://www.creaf.uab.es/mcsc/
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Presentacions
50 anys de canvis al territori: el Mapa de cobertes del sòl de 1956
Aquest és el títol d’un projecte conjunt de la Diputació de Barcelona (DiBa) 
i el CREAF, coordinat per Joan Pino, que es va presentar l’11 de maig passat 
al Museu Marítim de Barcelona. A partir de les imatges preses per l’anome-
nat “vol americà” de 1956 que va cobrir tota la Península —i que ha cedit 
el Ministeri de Defensa—, s’ha generat una ortofotografia per a la provín-
cia de Barcelona. Alhora, se n’ha fet una fotointerpretació seguint les direc-
trius del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) amb l’objectiu 
de poder realitzar comparacions entre l’ocupació del sòl passada i l’actual.

Enguany s’ha acabat de fotointerpretar la Regió Metropolitana de Barcelona 
(RMB) i quan es compara amb l’MCSC del 2000 s’observa que en aquesta 
àrea el bosc ha augmentat un 12% i la superfície urbanitzada s’ha quadru-
plicat en 44 anys, sobretot en detriment dels conreus. Per al diputat d’Espais 
Naturals de la DiBa, Josep Mayoral, aquest mapa és una eina que “permetrà 
prendre millors decisions, ja que es poden veure els errors comesos en el 
passat per esmenar-los en el futur”. I és que l’estudi de les imatges aèries de 
fa 50 anys permet entendre de forma sinòptica on i com s’han produït els 
canvis i plantejar estratègies de planificació del territori més eficients.

Jornades
Seminaris amb motiu de l’Any Internacional de la Biodiversitat 2010
La Direcció General de Medi Natural (DMAiH) organitza al llarg de 2010 
un seguit de trobades amb experts per prendre el pols a la biodiversitat 
catalana i aprofundir en les eines més adients per a la seva gestió. El CRE-
AF s’encarrega de la secretaria científica de dos d’aquests seminaris, el 
darrer dels quals, titulat Les espècies invasores, ha tingut lloc el 8 de juliol. 

Prèviament, el Centre va organitzar el seminari Canvi climàtic i biodiversitat, 
celebrat el 15 d’abril. Amb la participació de destacats experts en els seus 
àmbits respectius, la jornada es va centrar en els impactes que el canvi 
climàtic pot causar sobre la biodiversitat, tant pel que fa als boscos com a 
l’agricultura, el medi marí, les papallones i les aus. Alhora, també es van 
abordar les polítiques necessàries per mirar d’adaptar-se al canvi climàtic.

III Jornada de Doctorands
El CREAF celebra per tercer any consecutiu una nova Jornada de Docto-
rands, en què els joves investigadors del Centre expliquen què fan, com 
ho fan i per a què ho fan. La trobada tindrà lloc el proper 27 de setembre 
a l’Aula de Graus de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i és oberta a l’assistència de qualsevol interessat. Es tracta 
d’una oportunitat doble, ja que d’una banda, els estudiants de doctorat 
tenen la possibilitat d’explicar la seva feina i, de l’altra, la resta de personal 
del CREAF disposa d’una ocasió per conèixer què es fa al centre i treure’n 
profit per als seus propis projectes. Cal destacar que la participació en la 
jornada és obligatòria per als estudiants del Doctorat en Ecologia Terrestre 
(DET), ja que seran avaluats per una comissió de seguiment.

Logotip de l’Any Internacional de la 
Biodiversitat: Font: DMAiH.

Fotografia aèria del Delta del Llobregat 
presa el 1956. Font: Ministeri de De-
fensa.

http://www.uab.es
http://www.uab.es
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.creaf.uab.cat
http://www.diba.cat/
http://www.creaf.uab.es/mcsc/
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/any_internacional_biodiversitat/inici.jsp?ComponentID=182725&SourcePageID=6709
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/any_internacional_biodiversitat/ponencies/ponencies_seminaris.jsp
http://www.creaf.uab.es/det/

