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Nota de premsa 

 
El Delta de l’Ebre es convertirà en un dels vuit punts clau escollits per la 

xarxa de mesurament ClimaDat  

 
L’Obra Social ”la Caixa”, l’IC3 i la Generalitat de 

Catalunya inauguren al Delta de l’Ebre la primera de 

les estacions de mesurament del canvi climàtic que 

s’instal·laran a Espanya, unes de les més avançades a 

nivell mundial  

 
• El Delta de l’Ebre acull una de les vuit estacions de la xarxa de 

mesurament ClimaDat (Long Term Climatic Research Sites, LTCRS) 

que se situaran en diversos sistemes naturals del territori espanyol, 

i es convertirà en la primera estació d’observació en temps real del 

clima, el canvi climàtic i el seu impacte. L’estructura i la densitat de 

la xarxa de mesurament ClimaDat permetran analitzar aquest 

impacte a nivell local, regional i global. Les estacions disposen 

d’instruments d’última generació i proporcionen dades rellevants i 

de lliure accés en temps gairebé real. 

 

• ClimaDat obté dades que ajuden a comprendre com el delta, 

integrat en la resta de estacions de mesurament del projecte, és 

influït i influeix en el sistema climàtic en què vivim. Així, el Delta de 

l’Ebre es converteix en un sensor per avaluar com la variabilitat 

climàtica influeix en l’ecosistema de la zona. 

 

• Al Delta, ClimaDat mesura l’emissió i la captació de gasos d’efecte 

hivernacle d’origen metabòlic: el diòxid de carboni absorbit per les 

plantes o expulsat per la respiració, el metà que es forma quan no 

hi ha prou oxigen per descompondre la matèria orgànica o l’òxid 

nitrós alliberat quan hi ha un excés de nitrats. També pren mesures 

de la llum reflectida als canyissars o a les llacunes, de les 

variacions de temperatura al llarg del dia o de com el mar 



condiciona, entrant sals i sulfats, la vida dels ecosistemes. 

Finalment, l’estació també observa com l’activitat humana se suma 

a aquest ritme natural, adaptant-s’hi o distorsionant-lo.  

 

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

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

objectius observar i investigar els possibles impactes del canvi 

climàtic, i obtenir les dades necessàries per fer un balanç de gasos 

de l’efecte hivernacle a nivell regional, que s’integraran en bases de 

dades de referència d’àmbit internacional. Per a la instal·lació de 

l’estació d’observació en l’espai natural del Delta, l’Obra Social ”la 

Caixa” i l’IC3 han signat un acord de col·laboració amb el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural de la Generalitat de Catalunya. 

 

Delta de l’Ebre, 25 de maig de 2012. Josep Escorihuela, director general del 
Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya; Elisa Durán, 
directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”; Empar Martínez, 
delegada general de ”la Caixa” a Tarragona; Xavier Rodó, director de l’IC3; i 
José Emilio Bertomeu, primer tinent d’alcalde de Deltebre, han inaugurat avui 
l’estació de la xarxa de mesurament ClimaDat situada al Parc Natural del 
Delta de l’Ebre. Aquesta estació és un dels vuit punts escollits per formar part 
de la xarxa de mesurament del clima i el canvi climàtic. 
 
La part instrumental del projecte s’ha emplaçat a l’estació biològica del 

Canal Vell del Parc Natural. ClimaDat utilitza aparells i instrumental científic 
d’última generació, per la qual cosa tindrà l’accés restringit, a diferència de 
les dades que se n’obtinguin, que seran de lliure accés per a la comunitat 
científica i el públic en general.  
 
Conèixer el clima que ens envolta és el primer pas per prendre decisions i 
conservar la riquesa del nostre patrimoni. És precisament per això que la 
xarxa de mesurament ClimaDat es completa amb accions divulgatives i 
educatives, una part important de les quals són els punts d’informació que 
s’establiran als parcs naturals escollits pels científics del projecte. En el cas 
del Delta, el punt d’informació està situat al vestíbul de l’Ecomuseu de 

Deltebre, de manera que els visitants del parc poden accedir gratuïtament a 
aquesta informació. 
 
Paral·lelament, també es podrà visitar el bloc ClimaDat, que pretén continuar 
la filosofia d’educació i divulgació sostenible que engloba el projecte.  



 
A més del Delta de l’Ebre, la resta d’estacions se situen en llocs singulars 
relacionats entre ells, llocs capaços de detectar les influències del sistema 
climàtic global i del clima regional sobre la península Ibèrica, les illes 
Canàries i les illes Balears. 

 
 
Concretament, les estacions se situen en dos parcs naturals a Andalusia, 
Sierra de Grazalema i Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; el Parc 
Regional de Sierra de Gredos a Àvila; dos parcs naturals a Galícia, Baixa 
Limia - Serra do Xurés i O Invernadeiro; el Parc Natural de Valderejo a Àlaba; 
i dues reserves de la biosfera, Menorca (Balears) i El Hierro (Canàries). 

 
El Delta de l’Ebre, un sensor ideal del canvi climàtic 

 

El Delta de l’Ebre és el lloc escollit per iniciar la fase de construcció i 
instal·lació del projecte ClimaDat. Es tracta d’un paisatge on contínuament es 
produeixen interaccions i intercanvis de vida. ClimaDat estudia precisament 
les interaccions que difícilment podem veure amb els nostres ulls.  
 
El Delta és un agroecosistema, un medi natural que conviu i depèn de 
l’activitat agrícola humana. Dels 320 quilòmetres quadrats que ocupa, el 



20 % són espais naturals, mentre que el 75 % és constituït per superfície 
cultivable. Concretament, els camps d’arròs ocupen unes 20.000 hectàrees 
de terreny. Aquests camps d’arròs són importants en el procés d’intercanvi 
de gasos d’efecte hivernacle amb l’atmosfera, ja que formen part dels cicles 
biològics dels éssers vius que conviuen al Delta de l’Ebre. 
 
L’atmosfera conté diversos gasos d’efecte hivernacle derivats de l’activitat 
metabòlica dels éssers vius. Però l’activitat humana ha fet que augmenti la 
concentració d’aquests gasos a l’atmosfera, de manera que es perd l’equilibri 
i s’accelera l’escalfament global del planeta. Aquests gasos intervenen 
directament en el metabolisme de l’ecosistema en conjunt, i per això és 
important estudiar-los per saber quin estat de salut té cada zona, quins 
canvis presenta i a què es deuen aquestes diferències en funció de la regió 
del Delta.  

 
Un altre aspecte important de l’estudi del clima al Delta fa referència a una 
característica típica de la regió, el vent, i més concretament la distribució del 
patró de pluges i brises amb relació a la geografia costanera. Cada 
superfície, segons el seu color i el tipus de vegetació, absorbeix una 
determinada quantitat d’energia solar i n’allibera la resta a l’atmosfera. 
Aquesta energia alliberada s’anomena albedo. Segons el tipus de superfície, 
l’albedo és més o menys gran, cosa que provoca que l’aire s’escalfi més o 
menys. Finalment, aquest procés es tradueix en la creació de turbulències en 
l’aire, ja que l’aire calent puja més a causa de la seva menor densitat. En 
aquest sentit, és interessant estudiar com afecten les diferents superfícies 
deltaiques als camins que segueixen els vents, i com aquesta relació es pot 
veure influïda de diferent manera en funció del grau d’inundació dels cultius 
d’arròs.  
 
El Delta de l’Ebre és com una gran màquina en la qual tot funciona a la 
vegada, un instrument en què totes les peces són necessàries per tal que la 
melodia soni equilibrada entre la varietat física i biològica del paisatge. En 
aquesta lluita per la conservació, ClimaDat se centrarà a estudiar, d’una 
banda, el vincle entre els gasos d’efecte hivernacle i la influència natural o 
antròpica dels ecosistemes, i de l’altra, la procedència i la distribució dels 
vents. A més, es mesuraran variables d’humitat i salinitat del terra, i es faran 
campanyes estacionals específiques segons les necessitats científiques del 
projecte per saber amb precisió quina és la distribució i quin és el balanç de 
gasos d’efecte hivernacle al llarg del cicle de cultiu de l’arròs. 

 

Informació actualitzada i de lliure accés 



 

Les dades recollides en totes les estacions de mostreig seran de lliure accés 
per a tota la societat i la comunitat científica, i estaran obertes a la 
col·laboració amb altres grups d’investigació internacionals. Les dades es 
mostraran a partir del 2013 al portal web de ClimaDat, on, a més, els usuaris 
podran consultar informació sobre el projecte i gaudir descobrint els secrets 
que envolten el canvi climàtic i el clima en general.  

 
Espanya, un dels estats líders del monitoreig del clima 

 
La investigació que es durà a terme i la seva estructura d’observació es 
converteixen en una iniciativa pionera a nivell mundial. 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 
experimentar canvis que poden influir sobre el clima del nostre territori. Les 
dades obtingudes constitueixen una poderosa eina per aplicar iniciatives de 
futur que millorin el planeta i, a més, es podran utilitzar per avaluar de 
manera precisa el balanç de gasos d’efecte hivernacle a nivell local i regional. 
Per això, les estacions en xarxa ClimaDat són un sensor ideal per conèixer 
l’evolució i l’impacte climàtic, i permetran anticipar polítiques efectives de 
mitigació i adaptació.  
 

L’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 Catalunya (CERCA) de la 
Generalitat. 
 
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, cosa que es reflecteix en una producció científica d’alt nivell. 
 
El seu objectiu principal és generar coneixements nous sobre les incidències 
del clima i, en particular, sobre la interrelació entre els processos físics i els 
biològics, amb els estàndards més alts de qualitat i amb un enfocament 
regional especialment centrat en l’àrea mediterrània. A tot això, cal afegir-hi 
una investigació d’avantguarda, i la difusió i el desenvolupament 
d’aplicacions i eines per avaluar els riscs climàtics actuals i futurs.  



 
 

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


