
  
 

 
 
     

Nota de premsa 
 

 
L’entitat financera destinarà 6 milions d’euros durant els cinc anys vinents al 

programa ClimaDat, iniciativa pionera que oferirà observacions en temps 
real, accessibles a través d’Internet 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i l’IC3 instal·laran al 

Delta de l’Ebre una de les estacions més 

avançades d’Europa per mesurar l’impacte del 

canvi climàtic  
 

• El Delta de l’Ebre acollirà una de les vuit estacions escollides de la 

xarxa de mostreig ClimaDat (LTCRS – Long Term Climatic Research 

Sites) situades en diversos sistemes naturals i esdevindrà una estació 

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 a nivell local, regional i global.  

 

• Amb una extensió de 320 km2, el Delta de l’Ebre té un clima típic 

mediterrani, amb una gran influència antròpica a causa dels seus grans 

camps d’arrossars, en relació amb l’intercanvi (font o embornal) de 

gasos d’efecte hivernacle. Aquest és un dels motius pels quals s’ha 

escollit l’Estació Biològica del Canal Vell dins del Parc Natural per 

ubicar-hi una de les estacions d’observació. A més, un altre aspecte 

que el fa especial és la distribució del patró de pluges i vents amb 

relació a la geografia costanera, que es pot veure influïda en diversa 

forma segons el grau d’inundació dels arrossars, cosa que alhora 

afecta l’emissió de gasos.  
 

• El Delta de l’Ebre és el site escollit per iniciar la fase de construcció i 

instal·lació del projecte ClimaDat, i per aquest motiu és el primer que es 

preveu inaugurar. 

 

 



• ClimaDat és fruit de l’acord de col·laboració entre l’Obra Social ”la 

Caixa” i la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) i té com a 

objectius observar i investigar els possibles impactes del canvi 

climàtic, com també obtenir les dades necessàries per fer un balanç de 

gasos d’efecte hivernacle a escala regional, que s’integraran en bases 

de dades de referència a escala internacional. 

 

• Aquest projecte, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” durant cinc 

anys, al qual el primer any destina 2 milions d’euros, es desenvoluparà 

en diverses fases: la construcció de les estacions d’investigació; 

l’establiment de centres de control i difusió a CosmoCaixa Barcelona i 

Madrid; el calibratge, el manteniment i la resolució d’incidències en els 

punts d’observació; l’obtenció, l’elaboració i la distribució de dades; i la 

realització d’activitats educatives i divulgatives a l’entorn del projecte.  

 

• L’Obra Social ”la Caixa”, amb aquesta iniciativa, reitera de nou el 

seu compromís amb el medi ambient, la societat i les generacions 

futures. El coneixement del clima és una eina de gran importància per 

poder aplicar iniciatives que millorin la salut del planeta, com també per 

dissenyar les estratègies de mitigació i adaptació adequades davant el 

canvi climàtic. 
 

Delta de l’Ebre, 16 de setembre de 2011. El Delta de l’Ebre pertany a un 
dels vuit sistemes climàtics i naturals escollits per un comitè d’experts 
científics de l’Institut Català de Ciències del Clima (IC3) per al projecte 
ClimaDat. L’observació de la contribució de la dinàmica natural i antròpica del 
Delta i els seus sistemes agroecològics als gasos d’efecte hivernacle, com 
també la seva influència i interacció amb el règim de pluges i la distribució de 
vents de la zona, és una de les aportacions que farà l’estació del Delta de 
l’Ebre. Les dades recollides en totes les estacions de mostreig seran de lliure 
accés a tota la comunitat científica, obtingudes en unes instal·lacions 
dinàmiques que evolucionaran en instrumentació segons nous reptes 
científics, oberts a la col·laboració amb altres grups d’investigació. 
 
Amb l’objectiu d’obtenir dades com més fidedignes millor, els sensors 
s’instal·laran en parc naturals, entorns naturals protegits i en reserves de la 
biosfera de diverses comunitats autònomes, zones en què es pot definir 
millor la línia base a partir de la qual es poden avaluar els canvis. 
 

 
 



La investigació a realitzar i la seva estructura d’observació es converteixen 
en una iniciativa pionera en l’àmbit europeu. Només hi ha una altra xarxa 
semblant als Estats Units: NEON, la Xarxa d’Observació Nacional d’Ecologia, 
que recollirà dades físiques i biològiques en planes, boscos i llacs; una xarxa 
de monitoratge ecològic que pren el pols dels sistemes naturals i expressa el 
seu estat de salut. La xarxa ClimaDat estudiarà les interrelacions entre els 
sistemes climàtics i els naturals, i proporcionarà una imatge climàtica única 
del territori espanyol, que rep influències atlàntiques, mediterrànies i 
subtropicals. Totes poden sofrir canvis que poden influir sobre el clima del 
nostre territori. Les dades obtingudes són una eina molt poderosa per poder 
aplicar iniciatives de futur que millorin el planeta i, a més, podran ser 
utilitzades per avaluar de manera precisa el balanç de gasos d’efecte 
hivernacle a escala local i regional.  
 
L’àrea mediterrània serà una de les que experimentaran més canvis a causa 
del canvi climàtic, com també les diferents regions del planeta que tenen un 
clima similar. Com a conseqüència d’això, es preveu que el Mediterrani sigui 
una de les regions on l’escalfament global tindrà una incidència més gran. 
Per això, les estacions en xarxa ClimaDat a la regió mediterrània es 
converteixen en un sensor ideal per conèixer l’evolució i l’impacte climàtic i 
permetran anticipar així polítiques efectives de mitigació i d’adaptació.   
 

 
Espanya, un dels estats líders del monitoratge del clima 

 

Ecosistemes terrestres i marins són les 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 
contenen ecosistemes molt sensibles a qualsevol fluctuació, a més de ser 
extremament importants per a la conservació de la biodiversitat. A més del 
Delta de l’Ebre, la resta de estacions se situaran: dues a Andalusia, dues a 
Galícia, una a Castella i Lleó, una a Àlaba, una a les illes Balears i una a les 
illes Canàries. 
 
Informació actualitzada i de lliure accés 

 

Les dades que es vagin obtenint gràcies a aquestes estacions situades a la 
xarxa de vuit espais de recerca en zones protegides es mostraran a través 
dels centres situats als museus de la ciència de l’Obra Social ”la Caixa”, 
CosmoCaixa Barcelona i CosmoCaixa Madrid, i als mateixos sites. Així 
mateix, les dades es podran consultar lliurement a través d’Internet. 



 
IC3, un centre dinàmic d’investigació en clima 

 

L’IC3 és un organisme públic sense ànim de lucre amb seu a Barcelona i que 
forma part del Programa de Centres de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya (CERCA). 
 
L’equip de l’IC3 està format per científics de diverses nacionalitats, amb una 
mitjana d’edat de 30 anys i especialitzats en diferents àrees científiques. La 
projecció internacional del centre, juntament amb la dedicació i l’experiència 
dels seus científics, fan de l’IC3 un centre únic en aquesta àrea del 
coneixement, fet que es reflecteix en una producció científica d’alt nivell. 
 
El seu objectiu principal és generar nou coneixement sobre les incidències 
del clima i en particular sobre la interrelació entre els processos físics i 
biològics, amb els estàndards de qualitat més alts i amb un enfocament 
regional especialment centrat en l’àrea mediterrània. S’hi afegeix la recerca 
d’avantguarda, l’educació i el desenvolupament d’aplicacions i eines per 
avaluar els riscs climàtics actuals i futurs.  
 

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