
   
 

 
    NOTA EMBARGADA FINS DIMARTS DIA 9 a les 17:30h 
 

Nota de premsa 
 

 

Una iniciativa pionera en l’àmbit europeu, a la qual l’entitat financera destina 

6 milions d’euros en cinc anys, que oferirà observacions en temps real sobre 

el canvi climàtic, accessibles a través d’Internet 

 
”la Caixa” i l’IC3 s’uneixen per implantar la 

xarxa d’estacions més important d’Europa per 
estudiar l’impacte del canvi climàtic 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Institut Català de Ciències del 
Clima (IC3) han signat un acord de col·laboració amb la finalitat 
d’observar i investigar els impactes del canvi climàtic, i obtenir les 
dades necessàries per fer un balanç dels gasos amb efecte hivernacle a 
escala regional però també de referència en l’àmbit internacional. 
 
• El seguiment del canvi climàtic és necessari per anticipar-ne els 
impactes i, en conseqüència, per poder desenvolupar polítiques 
efectives d’adaptació i mitigació a tot el territori espanyol, en especial a 
la regió mediterrània, ja que es tracta d’una de les zones on es preveu 
una alteració més gran de les condicions climàtiques.  
 
• Una xarxa de vuit punts de mostreig a llarg termini (LTCS – Long 

Term Climatic Sites), situats en diversos sistemes naturals, es 
convertiran en estacions d’observació en temps real del clima, del canvi 
climàtic i del seu impacte. L’estructura i la densitat de la xarxa 
d’observació permetran analitzar l’impacte en l’àmbit local, regional i 
internacional.  
 
• Aquest projecte impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, al qual 
destina inicialment 2 milions d’euros, es durà a terme en diverses fases: 
construcció dels observatoris; establiment de centres de control i 
difusió a CosmoCaixa Barcelona i Madrid; calibratge, manteniment i 
resolució d’incidències en els punts d’observació; control i distribució 



de dades, i realització d’activitats educatives i divulgatives a l’entorn del 
projecte.  
 
• L’acord signat avui complementa les diferents iniciatives que l’Obra 
Social desenvolupa en l’Àrea de Ciència, Investigació i Medi Ambient. 
Entre les prioritats establertes, figuren la millora de les àrees naturals, 
la conservació de la biodiversitat marina, i les iniciatives d’educació, 
divulgació i sensibilització als museus de la ciència, CosmoCaixa 
Barcelona i CosmoCaixa Madrid. 
 
 

Barcelona, 9 de novembre de 2010. El director general de la Fundació ”la 
Caixa”, Jaume Lanaspa, i el president de la Fundació Institut Català de 
Ciències del Clima (IC3) i conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 
de la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet, han signat un conveni de 

col·laboració per a la instal·lació d’una xarxa de sensors de referència 

internacional en diversos espais naturals del territori espanyol, la funció de la 

qual és fer un seguiment del canvi climàtic i el seu impacte a escala regional.  

 

Es tracta d’una iniciativa pionera en l’àmbit europeu ja que només n’hi ha una 

de similar als Estats Units. La seva finalitat és proporcionar una imatge 

climàtica del territori espanyol que ha de permetre calcular de manera precisa 

el balanç de gasos amb efecte hivernacle a escala regional i internacional. 

 

L’àrea mediterrània i les diferents regions del planeta que tenen un clima 

similar són les que experimentaran més canvis deguts al canvi climàtic. Com 

a conseqüència d’això, la mediterrània serà una de les regions on 

l’escalfament global serà més gran. Per això es converteix en un sensor ideal 

per conèixer l’evolució i l’impacte climàtic, cosa que permetrà anticipar 

polítiques efectives de mitigació.   

 

Amb la finalitat d’obtenir dades com més fidedignes millor, els sensors 

s’instal·laran en parcs naturals, en entorns naturals protegits i en reserves de 

la biosfera de diverses comunitats autònomes. En aquests punts es pot 

definir millor la línia base a partir de la qual s’han d’avaluar els canvis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Espanya, un dels estats líders del monitoratge del clima 
 
Ecosistemes terrestres i marins seran els punts d’ubicació de les estacions 

climàtiques (sites). Parcs nacionals, reserves de la biosfera o parcs naturals 

constitueixen els emplaçaments ideals per al monitoratge del clima, ja que es 

tracta d’ecosistemes molt sensibles a qualsevol fluctuació i, a més, són 

extremament importants de cara a la conservació de la biodiversitat. 

 

Aquest vuit punts se situaran a: 

— dos parcs nacionals a Andalusia 

— quatre reserves de la biosfera a Galícia, el País Basc, les illes Balears i 

les illes Canàries 

— un parc natural a Catalunya 

— un parc regional a Castella i Lleó 

 

Els punts de la xarxa d’observació del clima de l’Obra Social ”la Caixa” 

segueixen l’exemple d’altres iniciatives similars dutes a terme als Estats 

Units, com els Critical Zone Observatories, a la Serra Meridional de 

Califòrnia, o l’observatori de l’Arroyo Boulder a Colorado. 

 

Informació actualitzada i de lliure accés 
 
Les dades que es vagin obtenint d’aquestes estacions situades a la xarxa de 

vuit espais seran tractades, processades i distribuïdes a través dels museus 

de la ciència de l’Obra Social ”la Caixa”, CosmoCaixa Barcelona i 

CosmoCaixa Madrid. Així mateix, les dades es podran consultar lliurement a 

través d’Internet. 

 

Compromís amb el medi ambient i les generacions futures  
 

El conveni de col·laboració, que té una vigència de cinc anys, estableix una 

inversió inicial de l’entitat financera de 2 milions d’euros, ampliable fins a 

assolir una inversió total de 6 milions d’euros 

 

L’acord parteix de la convicció que unir esforços entre dues institucions que 

destinen part dels seus recursos a la investigació, la divulgació i la difusió del 

medi ambient contribuirà a l’avenç del coneixement, al desenvolupament 

econòmic, social i cultural, i a la formació de les persones per al progrés de la 

societat.  



 

L’Obra Social ”la Caixa” i l’IC3 col·laboraran en la divulgació del coneixement 

científic, fent un èmfasi especial en l’educació a l’entorn dels efectes del 

canvi climàtic sobre la societat. En aquest context, ambdues institucions 

concertaran activitats de divulgació i sensibilització per transmetre la 

importància de mitigar l’impacte del canvi climàtic.   

  
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 

 


