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Catalunya, un país de boscos
Els dies 26, 27 i 28 de setembre es va celebrar el 2n Congrés Forestal Català, 18 anys
després del primer, amb el
suport de més de 80 entitats
impulsores i més de 400 participants. Com es diu al lema
del congrés, Catalunya és un
país de boscos, amb gairebé
dues terceres parts de superfície forestal. Els boscos ofereixen béns i serveis vitals per a
la societat, com ara l’absorció
i fixació de CO2, la regulació
dels recursos hídrics, l’obtenció de fusta i altres productes
forestals, i la conservació de
la biodiversitat d’espècies i
hàbitats. Però malgrat la seva
importància i preponderància
al territori, encara estem molt
lluny de considerar als boscos
com un actiu real per a la societat catalana.

Al congrés hi ha hagut consens entre tots el
agents implicats en la necessitat d’augmentar
els recursos perquè els boscos disposin de la capacitat de gestió adequada per donar aquests
béns i serveis. Les noves demandes d’usos socials i ambientals dels boscos estan produint un
canvi en els usos tradicionals del bosc i plantegen importants reptes estratègics. Però, com
ja es deia a les conclusions del primer congrés
forestal, l’Administració forestal ha estat crònicament mancada de recursos econòmics, materials i humans, així com del necessari reconeixement polític de la seva importància.
Cal un esforç per millorar urgentment aquesta
situació. Com es diu al manifest final del congrés, es necessari que els boscos, la infraestructura verda, s’incorporin a l’agenda política del
país com una de les infraestructures bàsiques pel
futur de Catalunya. Si creiem (i volem creure!!)
en les paraules del Conseller de Medi Ambient
i Habitatge en el discurs d’inauguració del 2n
Congrés, quan parlava de “redreçar la política
forestal”, sembla que les coses poden començar
a anar en aquesta direcció. De totes maneres, no
volem ser ingenus, al darrere de les bones paraules hi ha d’haver recursos econòmics. Una gran
part de les demandes per millorar estan al 2n Pla
General de Política Forestal, que ha quedat momentàniament en l’oblit. Si, com també va dir el
Conseller, aquest pla s’aprova properament amb
una dotació econòmica adient a les problemàtiques plantejades, estarem realment en el camí
que permeti avançar cap a una Catalunya més
forestal. El temps, inexorable, ens dirà si valia o
no la pena creure en aquest hipotètic però il·
lusionant canvi de tendència.
Bosc mediterrani de pins i alzines.
Foto: José Luis Ordóñez.

Fageda de la Salut, Garrotxa.
Foto: Cristina Junyent.
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La recerca en canvi global
Des que es va crear el 1988, el CREAF sempre
ha comptat amb línies de recerca centrades
en l’estudi del canvi global i les seves interaccions amb l’estructura i el funcionament
dels ecosistemes terrestres. Els models climàtics preveuen que el clima del futur a la
zona mediterrània serà més calorós i més
sec. Per això, al centre s’han dissenyat diferents experiments per tal de veure com això
afectarà les espècies vegetals autòctones i,
de retruc, l’ecosistema. També es porten a
terme estudis paleoecològics i de material
d’herbari i museístic per avaluar els canvis
de temps passats.
Alguns dels primers efectes que s’han observat és que les espècies es desplacen cap
a altituds majors, alhora que avancen la
seva activitat en el temps. Les fulles dels arbres caducifolis surten més aviat i cauen més
tard que fa 50 anys. Aquest allargament del
període de creixement vegetatiu és causat per l’escalfament de les darreres dècades
i pot explicar part de l’augment en la fixació
de carboni viscut a la biosfera. El problema
és que no totes les espècies responen igual,
de manera que es generen asincronies, per
exemple entre les activitats d’algunes plantes
i les dels seus pol·linitzadors, herbívors i/o depredadors. Des del punt de vista de l’activitat
humana podria ser que el temps de dispersió
de pol·len s’incrementi, la qual cosa ocasionaria un allargament del període d’al·lèrgies.
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Vista parcial de les instal·lacions on es porten a terme els experiments de
canvi climàtic al Parc del Garraf. Foto: Marc Estiarte.

Els resultats evidencien que l’escalfament i la sequera afecten
l’estructura i funcionament d’aquests ecosistemes de manera molt més important del previst per un canvi tan lleuger.
Així, s’ha reduït la biodiversitat en el procés de successió secundària des de matollar a pineda, ha disminuït la producció
i ha canviat la qualitat de les aigües percolades, tot alliberant
més nitrats.
Un altre dels estudis consisteix a simular la sequera prevista
per a les properes dècades al bosc mediterrani típic, l’alzinar,
i mesurar-ne els efectes. El model, desenvolupat a Prades, es
provoca excloent parcialment l’aigua de la pluja. De les tres
espècies d’arbres dominants en aquesta zona, l’alzina (Quercus
ilex) i l’arboç (Arbutus unedo) s’hi mostren sensibles, amb importants disminucions de producció (més del 50%), mentre
que la del fals aladern (Phillyrea latifolia) no es veu alterada.
Els resultats d’aquestes investigacions indiquen que el canvi climàtic pot fer minvar les taxes de creixement dels
boscos mediterranis i, per tant, la seva capacitat per fixar
el CO2 atmosfèric, tot i que no totes les espècies es veurien
igualment afectades. El seguiment dels fluxos del carboni i
de l’aigua en boscos es realitza mitjançant un sistema que
permet mesurar en continu, i de forma automàtica, la respiració del sòl, del tronc i de les fulles dels arbres. És important
conèixer aquestes dades, ja que es creu que les alteracions climàtiques poden fer variar aquests processos, altament
dependents de l’ambient. Altres anàlisis per estudiar l’ús de
l’aigua i alguns nutrients consisteixen a utilitzar isòtops com
ara el 13C, el 15N i el deuteri (2H) i fer-ne el seguiment.

A més dels estudis observacionals, el CREAF
també experimenta simulant el canvi climàtic al camp: per exemple, amb un sistema
d’escalfament nocturn passiu. Aquesta estratègia, que es porta a terme al Garraf, també s’aplica en altres boscos i matollars europeus. Es tracta de cobrir automàticament
unes parcel·les durant la nit amb uns tendals
refractaris a la radiació infraroja, aconseguint
augmentar la temperatura en 1ºC, sense variar altres factors com la llum i el vent i sense
pertorbar el sòl. També s’indueix sequera experimental cobrint les parcel·les amb tendals També s’analitzen els canvis previstos en les concentracions
de CO2 i d’ozó i els seus efectes biològics. En el primer cas,
de plàstic quan hi ha pluges.
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Imatge
d’alta
resolució
espectral (MODIS) que dóna
informació sobre l’estat de la
vegetació. Foto: NASA-GSFC.
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s’ha vist que l’augment provoca a curt termini un increment
de la fotosíntesi i de la producció de biomassa, canvis en la
composició química de les plantes i una disminució de la conductància estomàtica. Aquest darrer aspecte implica una millora en l’eficiència d’ús de l’aigua especialment interessant per
contrarestar els efectes de l’augment de la sequera.

litats competitives de les espècies i comporta canvis en l’estructura dels ecosistemes. A
més, també alteren de manera important la
composició química de l’atmosfera i el mateix clima, motius pels quals cal seguir fent
recerca en aquest àmbit.

Pel que fa a l’ozó, la concentració reduïda d’aquest element
a l’estratosfera fa augmentar el nivell de radiació ultraviolada que arriba als ecosistemes. Estudiant les estratègies
dels vegetals per protegir-se’n, s’ha comprovat que els que
viuen a més alçada tenen més concentració de pigments
que l’absorbeixen. També s’han vist canvis morfològics com
l’augment del gruix de les fulles i variacions en la relació entre
la massa i la superfície de les fulles, fets que protegeixen els
teixits vegetals de la radiació.

Per valorar els efectes dels contaminants
també es fan servir bioindicadors: plantes
que permeten avaluar-ne la concentració i,
alhora, els efectes que produeixen. Algunes
de les espècies que s’empren al CREAF són la
planta del tabac (Nicotiana tabacum) i el pollancre (Populus nigra) com a indicadors de la
presència d’ozó; el raigràs italià (Lolium multiflorum) i els briòfits com a sensors de sofre
i metalls pesants, la tradescància (Tradescantia sp.) per avaluar la presència d’agents
mutagènics, i la col arrissada (Brassica oleracea) per detectar hidrocarburs aromàtics policíclics. Aquesta recerca es porta a terme en
el marc de la xarxa europea EUROBIONET.

D’altra banda, l’ozó troposfèric augmenta a causa de la
contaminació. Utilitzant unes cambres de cel obert s’han fet
experiments per veure’n els efectes sobre diverses espècies
vegetals mediterrànies, com ara el pi blanc i l’alzina, que presenten una menor eficiència fotosintètica. Aquestes cambres
es troben al municipi d’Andorra (Teruel), en unes instal·lacions
que es van posar en marxa el 1991 gràcies a la col·laboració Finalment, l’aplicació de les noves tecnoentre el CREAF, Endesa i OCIDE.
logies per a l’estudi dels efectes del canvi
global es tradueix en l’ús de les tècniques
Una altra àrea, de recent implantació, estudia com les emissio- de reflectància d’alta resolució espectral.
ns biogèniques de compostos orgànics volàtils (BCOV) al Aquesta metodologia s’ha anat millorant des
llarg dels darrers segles poden interactuar amb els components de la institució i permet estimar l’activitat
del canvi global, com ara l’augment del CO2 atmosfèric i de la fotosintètica i els continguts d’aigua, nitemperatura. S’ha comprovat que els BCOV i els canvis en les trogen i lignina de la vegetació a escala
emissions alteren la fisiologia de les plantes –les fan més resis- d’ecosistema, alhora que s’ha aconseguit
tents a les altes temperatures i a l’ozó–, però, alhora, afecten les avaluar l’intercanvi de CO2 al mateix nivell
seves relacions amb els animals, la qual cosa modifica les habi- amb l’ús de dades de satèl·lit.
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Anna Àvila:

existeix una ecologia de l’atmosfera?
Anna Àvila (Barcelona, 1956) és doctora en biologia per
la Universitat de Barcelona. És investigadora del CREAF
des dels seus inicis i investiga sobre els cicles biogeoquímics als boscos i la contaminació atmosfèrica.

Hi ha un abans del CREAF per a Anna Àvila?
I tant. Vaig començar a fer recerca nou anys abans, al Departament
d’Ecologia de la UB, en l’equip de limnologia del Dr. Margalef. Vam
iniciar una recerca sobre la distribució del fitoplàncton en llacs i embassaments, estudiant la dinàmica de les taques; vaig estar uns anys
recollint mostres i analitzant-les.
El 1982, els Drs. Margalef, Terradas i Escarré van iniciar una línia d’ecologia terrestre i van obtenir finançament per fer estudis de conques a
La Castanya (Montseny) com els que es feien a Hubbard Brook (EUA).
Aquest és el bosc on, per estudiar els efectes de la pluja àcida, es van
iniciar estudis biogeoquímics en conques. Les conques són una unitat
global on es poden estudiar els fluxos d’entrada i sortida. En passar a
investigar ecologia terrestre, la tendència natural em va dur a la UAB.
El 1984 entrava a l’equip pre-CREAF i començava la tesi, que codirigien Margalef i Terradas. Es va dir Balanços d’aigua i nutrients en una
conca forestal al Montseny i la vaig llegir el gener de 1988.
Aquell any es creava el CREAF. Va ser un enrenou institucional, però
els professors entorn de Jaume Terradas, dels quals jo era l’única dona,
vam seguir amb les nostres activitats docents i de recerca, afavorides
ara per una gestió més àgil.
Quins resultats vau trobar dels estudis de conca?
A banda de la tesi, havíem fet estudis de conques de tot el Montseny.
Teníem itineraris que feien una volta al massís i, en les campanyes,
recollíem aigües de rierols de conques no pertorbades i n’estudiàvem
la composició química per relacionar-la amb les característiques litològiques i de la vegetació. Volíem saber com la pluja àcida afectava els
ecosistemes terrestres. Això ens servia per veure si hi havia efecte i com
responien les zones vulnerables si n’hi havia.
Cal estudiar molts paràmetres, no és així?
Des del 1987 fins a finals dels 90, vaig investigar en estudis de conca, en
què intervenen molts components, cosa que és la gràcia i la desgràcia alhora, perquè has de ser especialista en tot. Hi ha el component atmosfèric i
el component hidrològic: com canvia la química de la riera si varia el cabal
i les rutes de l’aigua. També havies de comprendre què passava al sòl, per
què l’aigua es filtrava, què arrossegava, quines retencions patia, quina part
sortia, quina part s’evaporava; i després tancar el balanç. És a dir, havies de
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Foto: Eloi Rodà Àvila.

saber de composició atmosfèrica, dinàmica hidrològica, del sòl… Érem un
petit equip, i vam fer força feina, però
en un moment determinat l’equip
es va desfer i em vaig trobar que no
podia abastar tots els aspectes. Vaig
decantar-me per la part atmosfèrica
en col·laboració amb investigadors
d’altres institucions.
I teniu algun cas concret?
Com que els estudis de conca han
durat uns quants anys, podem
veure’n les tendències i els canvis.
De fet, si ens remuntem a dades
del 1980 (tesi de Ferran Rodà) fins
avui, hem detectat una disminució
de sofre en la pluja, per l’aplicació
de protocols internacionals de reducció de les emissions. De pluja
àcida només n’hem tingut prop de
les centrals tèrmiques, a Andorra
(Terol) i prop de Cercs. Ara bé, en
aquest darrer emplaçament l’efecte acidificador és poc important
(excepte en llocs d’impacte directe) perquè l’entorn és calcari; així,
l’SO2 que es diposita en les capçades és neutralitzat per la pols calcària i el balanç queda compensat.
A més, els episodis regulars de pluges de fang (alcalines) que afecten
Catalunya compensen les pluges
àcides.
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diferent: la migració de les papallones. L’equip de
Constantí Stefanescu, del programa Catalan Butterfly
Monitoring Scheme (CMBS), fa molts anys que estudia les poblacions catalanes de la vanessa dels cards
(Vanessa cardui) que arriben a la primavera en pics
migratoris procedents d’Àfrica. Considerant l’enorme avantatge selectiu que representa el vol ajudat
per corrents atmosfèrics, vam estudiar les trajectòries
del vent durant el període del cens de papallones (de
març a setembre) i vam trobar una correspondència
molt significativa entre els pics d’observació d’exemplars i l’origen africà de les masses d’aire.
Estació de mostreig del pol·len i mesura de la deposició atmosfèrica a La Castanya (Montseny). Foto: Anna Àvila.

D’on venen les pluges de fang?
D’Àfrica. Junt amb científics de l’Institut Jaume Almera hem classificat les situacions meteorològiques
que les provoquen. La pluja africana podria estar
relacionada amb el canvi climàtic, tot i que encara
no està aclarit si els aerosols que hi ha a l’atmosfera
escalfen perquè absorbeixen els raigs de sol, o refreden perquè els reflecteixen. Amb Ignasi Queralt (del
Jaume Almera) i Marta Alarcón (UPC) vam publicar
el 1997 un article que s’ha citat bastant, que és una
descripció mineralògica i química de la pols africana
i les zones d’origen del vent africà.
També he coordinat dos projectes CICYT per estudiar
la pluja sahariana, juntament amb investigadors del
Jaume Almera, amb estacions a Tenerife i al Montseny.
Hem recuperat l’estació de La Castanya, i l’hem ampliat per fer un bon seguiment de la contaminació
atmosfèrica pels aerosols. Els estudis d’aquest entorn
rural han fet que caigués un altre mite. El Montseny
és una zona protegida, un parc natural molt boscós;
per tant, esperaríem un aire pur. Per contra, està cada
cop més contaminat, ja que rep gasos i partícules de
la zona industrial de l’entorn de Barcelona.
Tenen continuïtat els estudis de La Castanya?
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat
(DMAH) finançarà properament l’estació de La Castanya de forma permanent, així que afegirem més
sensors en aquestes zones rurals. Atès que també, per
encàrrec del DMAH, des del 1996 estudio les analítiques d’unes estacions de l’anomenada xarxa de pluja
àcida, tenim les pautes de quatre estacions més de
Catalunya. En conjunt, hem vist que el nitrogen augmenta a l’aigua de pluja, mentre que el sofre baixa.
A partir de la recerca sobre les masses d’aire africanes va sorgir una col·laboració en un tema totalment

Quins plans tens de futur?
Seguir el monitoratge de les estacions atmosfèriques i
recuperar les campanyes a les conques del Montseny,
ara que han passat més de 20 anys des de les primeres. Tornant a mostrejar els mateixos punts en similar
tipus de situació hidrològica podrem esbrinar l’efecte
dels canvis globals en conques no pertorbades.
Has participat també en l’Aula d’Ecologia.
L’Aula d’Ecologia, que ja ha fet la 12a edició, és una
iniciativa de Jaume Terradas. És una idea que m’agrada molt i sempre hi he col·laborat. Com que hem
buscat la màxima diversitat de professions i opinions
que puguin dir alguna cosa sobre medi ambient, sobre ecologia o sobre la societat i el món, hem tingut
contacte amb molta diversitat de persones: durant els
12 anys, hem contactat amb gairebé 150 ponents.
Per què creus hi ha tan poques dones fent
ecologia?
A la llista dels 10 anys de l’Aula d’Ecologia hi havien
participat 10 dones respecte de 135 ponents de diversos àmbits professionals. Creiem que aquesta baixa participació femenina respon a què busquem persones amb molta solidesa, que ens puguin informar
dels darrers coneixements, però malauradament, en
aquesta situació encara hi ha poques dones. Sí que hi
ha investigadores, però catedràtiques, poques.
Concretament en ecologia, crec que la causa és
multifactorial. D’una banda, és una disciplina jove
(Margalef va ser-ne el primer catedràtic d’Espanya el
1967) i l’Ecologia Terrestre encara ho és més. D’altra
banda, la feina al camp és molt exigent, físicament
dura, i és difícil conciliar-la amb la vida familiar. No
pots programar experiments al camp com ho pots
fer al laboratori. Per aquestes dificultats físiques, les
dones que volen fer recerca en Ecologia Terrestre
han de tenir una passió ben definida.
Cristina Junyent
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MODEL D’INCENDIS SHIVECA

REDPOL

A partir de l’experiència dels
grans incendis a Catalunya, el
projecte aborda la comprensió
del comportament del foc i la
seva gestió tant des de l’àmbit del
paisatge com del de la silvicultura.

Canvi climàtic i vulnerabilitat
d’espècies llenyoses a diferents
escales: de la distribució regional
a la dinàmica poblacional local.

Ecologia de les interaccions
planta/pol·linitzador en una
brolla del Garraf.

IP CREAF: Marc Gracia
Finançament: MEC

IP CREAF: Francisco Lloret
Finançament: MEC

IP CREAF: Jordi Bosch
Finançament: MEC
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Hi ha tres variables que poden
determinar el patró de severitats d’un
incendi: topografia, meteorologia i
combustibles. No obstant això, des
de la perspectiva de la gestió forestal
l’interès se centra en aquest darrer
factor –especialment l’estructura i la
composició dels combustibles–, ja
que és l’únic que pot ser modificat
pels gestors.
El projecte planteja dos objectius,
el primer dels quals és analitzar el
paper de les variables estructurals
del bosc en el patró de severitats
de crema en àrees afectades per
grans incendis. El segon consisteix
a utilitzar aquests resultats a
escala de paisatge i de rodal
per desenvolupar un model de
propagació del foc d’utilitat per
simular el règim d’incendis d’una
regió i el seu patró de severitat.

Zona amb diferents severitats de crema
després d’un incendi. Foto: Marc Gracia.

En l’àmbit regional s’analitzen els
patrons de distribució de les principals
espècies forestals espanyoles (a partir
de l’IFN3 i l’Atles Climàtic Digital) per
veure’n els requeriments climàtics
i comparar-los amb els escenaris
de canvi previstos. L’objectiu és
l’elaboració de mapes d’idoneïtat
climàtica futura per a cada espècie.

El projecte descriu com es
reparteixen les diverses espècies
d’insectes pol·linitzadors entre les
plantes de la zona i els factors que
expliquen aquesta repartició. A
partir de censos visuals i de l’anàlisi
de la càrrega pol·línica dels insectes
s’elaboren matrius de contactes
entre planta i pol·linitzador, que
després s’interpreten amb mètodes
A nivell local, s’estudien àrees que d’anàlisi de xarxes tròfiques.
han patit assecaments de la coberta
arbòria a causa d’episodis de dèficit Fins ara, s’han registrat prop de 8.000
hídric. Es volen determinar els contactes –representant més de 500
diferents factors que expliquen interaccions diferents– entre 23
aquests fenòmens, els processos espècies de plantes i més de 160 de
fisiològics que pateixen els arbres i les pol·linitzadors. Actualment, s’estudia
tendències de substitució d’espècies la relació entre la mida corporal dels
que es puguin produir. A escala insectes i la producció de pol·len i
microlocal, s’investiga l’impacte nèctar i entre la longitud de les peces
del canvi climàtic en la reproducció bucals i la profunditat de la corol·la
i reclutament dels individus de com a possibles determinants de la
diferents espècies arbustives.
distribució observada.

Boix (Buxus sempervirens) afectat per la sequera de 2005 a Sant Llorenç del Munt. Foto:
Francisco Lloret.

Femella d’Anthidium sticticum sobre flors
de farigola a la brolla del Garraf. Foto:
Javier Losarcos.
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MANUALS
DE GESTIÓ

SIBosC

Respostes a la gestió i a la
sequera de boscos mixtos
d’alzines i roures. Anàlisi de
la seva recuperació en la
perspectiva del canvi global.

Projecte d’elaboració d’una sèrie
de documents tècnics i pràctics
per donar una visió de conjunt
dels diferents espais naturals
catalans.

El Sistema d’Informació dels
Boscos de Catalunya (SIBosC)
facilita l’obtenció d’informació
forestal tant en format físic com
digital.

IP CREAF: Santi Sabaté
Finançament: INIA

IP CREAF: Marc Gracia, Javier
Retana i José Luis Ordóñez
Finançament: DiBa

IP CREAF: Joan Josep Ibàñez i
Jordi Vayreda
Finançament: DMAH

GESTIÓ I SEQUERA
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El projecte, que compta amb la
participació de l’IRTA de Cabrils,
es desenvolupa a Castelltallat, una
zona del Bages que es va cremar
el 1998 i que és representativa
de la regeneració post-incendi de
nombroses àrees de la Catalunya
central.

El projecte, fet en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona, consisteix a elaborar una sèrie de manuals de gestió, cadascun dels quals
consta de cinc parts. La primera és
una descripció de les característiques de les espècies principals, la
seva àrea de distribució i la flora i
fauna associades. El segon apartat
aborda el funcionament de la regeneració, la dinàmica i estructura
forestal, les relacions tròfiques i la
resposta a les pertorbacions.

Excloent part de l’aigua de pluja es
provoca un increment de la sequera
en algunes parcel·les, la qual cosa
permet veure’n l’efecte sobre el creixement i la supervivència d’alzines i
roures, així com les conseqüències Les seccions tercera i quarta tracen diversos paràmetres fisiològics ten, respectivament, els indicadors
d’ambdues espècies i també del sòl. de les qualitats de cada hàbitat i
els usos i aprofitaments principals
Els resultats mostren com l’aigua és que se’n fan. Finalment, s’inclouen
un factor primordial en els fluxos de unes fitxes de bones pràctiques recarboni i també la importància de la lacionades amb la gestió, com ara
gestió per accelerar la recuperació de productes del bosc, caça, plagues,
l’estructura arbòria de l’ecosistema. malalties i gestió de la biodiversitat.

Exclusió parcial de la pluja per incrementar la sequera i gestió a la finca Biosca
(Castelltallat, Bages). Foto: Santi Sabaté.

Paisatge d’alzinar. Foto: Josep Maria
Espelta.

SIBosC utilitza i gestiona les bases de dades dels inventaris forestals –Inventari Ecològic i Forestal
de Catalunya (IEFC), IFN2 i 3– i la
cartografia temàtica digital de les
cobertes del sòl i dels models de
combustible i d’inflamabilitat.
Per ampliar l’accés a la informació
s’ha desenvolupat MiraBosc en línia,
de manera que es pot consultar en
temps real la base de dades de l’IEFC
a través d’Internet. També existeix
la versió IFN de MiraBosc, que permet descarregar-se una aplicació per
consultar les bases de dades dels inventaris forestals nacionals.
D’altra banda, SIBosC ha aportat
informació de base per al 2n Pla
General de Política Forestal i per
a l’Informe sobre Medi Ambient i
Desenvolupament Sostenible.

Mesura del diàmetre normal d’un roure
de fulla gran (Quercus petraea), Ripollès.
Foto: J.J. Ibàñez.
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Premis i distincions
Premi Medi Ambient 2007 per al grup de Teledetecció i SIG
El passat 5 de juny, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc
Baltasar, lliurava els Premis Medi Ambient 2007 que concedeix el Govern
català. Entre els guanyadors d’enguany cal destacar el grup de Teledetecció i SIG del CREAF, coordinat per Xavier Pons, que s’emporta un
premi de 18.000 euros.
Xavier Pons (dreta) recollint el premi de la
mà del conseller de Medi Ambient, Francesc
Baltasar, entre d’altres personalitats.
Foto: DMAH.

Concretament, l’equip es va endur el premi en la modalitat de recerca,
innovació i desenvolupament pel projecte Coneixement i gestió ambiental
de l’aigua a través de la Teledetecció d’alta resolució: seguiment 2002-2007
de la innivació, l’evapotranspiració i l’ús de l’aigua en els conreus per a la
gestió dels recursos hídrics a Catalunya.
Jaume Terradas, nou soci d’honor de la ICHN
En el decurs de la darrera assemblea general de la Institució Catalana
d’Història Natural (ICHN), celebrada el passat 19 de juny, Jaume Terradas va ser nomenat soci d’honor d’aquesta societat filial de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC).

Foto: Javier Losarcos.

Després d’agrair les paraules de glossa de Ferran Rodà i del Consell Directiu de la ICHN pel nomenament, Terradas va pronunciar la conferència
Una visió evolutiva de la natura i la societat i, posteriorment, va rebre un petit obsequi de la mà de l’actual president de la institució, Josep Peñuelas.

Cursos
Canvi Climàtic: cap a una societat descarbonitzada
Aquest va ser el títol del curs que es va impartir a la Universitat Menéndez
Pelayo de Barcelona el passat juliol, en el marc de la programació dels cursos d’estiu del centre. La proposta, codirigida per l’investigador del CREAF
Paco Lloret, es va dividir en dues sessions, la primera de les quals va oferir
les últimes dades recollides sobre el tema per passar a fer una prospecció
dels possibles escenaris de futur. La segona va dedicar-se a debatre sobre
la necessitat de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i sobre si
són suficients els instruments actuals per aconseguir aquesta fita.

Congressos
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Congrés sobre ecotoxicitat a Barcelona
El CREAF participa en l’organització de l’International Meeting on Soil
and Wetland Ecotoxicology (SOWETOX 2007), que se celebra a l’Institut
d’Estudis Catalans els dies 26 i 27 de novembre. La trobada reunirà especialistes amb la intenció d’intercanviar experiències i proposar noves metodologies integrades per avaluar els efectes de la contaminació sobre els organismes del sòl i els sediments, analitzar la biodisponibilitat de contaminants,
trobar nous indicadors d’ecotoxicitat i abordar l’aplicació de tècniques de
bioremediació per recuperar sòls i zones humides. El congrés oferirà cinc
ponències principals, una vintena de comunicacions orals i uns 30 pòsters.
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