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Nota de premsa 
 

L’illa d’El Hierro es convertirà en un dels vuit punts clau escollits per la xarxa 
d’observació i investigació del clima i del canvi climàtic ClimaDat 

 
L’Obra Social ”la Caixa”, l’IC3 i el Cabildo 
Insular d’El Hierro inauguren una de les 

estacions més avançades a escala mundial per 
mesurar el canvi climàtic  

 
• L’Obra Social ”la Caixa”, l’IC3 i el Cabildo Insular inauguren a El 

Hierro una de les vuit estacions de la xarxa de mesurament 
ClimaDat (LTCRS, Long Term Climatic Research Sites) situades en 
diferents sistemes naturals del territori espanyol, la qual es 
converteix en una 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 l’impacte a escala 
local, regional i global.  

 
• ClimaDat obté dades que ajuden a comprendre com aquesta illa, 

integrada en la resta d’estacions de mesurament del projecte, és 
influïda —i alhora hi influeix— pel sistema climàtic en què vivim. El 
canvi climàtic que està patint el planeta mostra manifestacions 
locals ben clares. És el cas de les illes Canàries, on els canvis a 
gran escala que es produeixen en la circulació atmosfèrica 
planetària, i que són provocats per l’augment de les temperatures 
mitjanes globals, poden afectar els patrons climàtics regionals; i, 
en darrer terme, també poden posar en perill l’existència de 
nombroses espècies de flora i fauna d’origen subtropical 
exclusives de l’arxipèlag. 

 
• L’illa d’El Hierro rep diverses influències climàtiques, com la dels 

vents alisis del nord-est. A El Hierro, ClimaDat instal·larà 
instrumental científic d’última generació per estudiar aquestes 
influències. Actualment, ClimaDat mesura a l’illa l’emissió i la 
captació de gasos d’efecte hivernacle (diòxid de carboni, metà i 
vapor d’aigua). Durant el segon semestre del 2013 s’instal·larà la 



resta d’instrumental, amb el qual es mesurarà l’altura de la formació 
de la capa de núvols —relacionada amb el típic fenomen canari de 
la pluja horitzontal— i el moviment de les masses d’aire. A més, 
ClimaDat mesurarà microvariacions de temperatura i humitat 
gràcies a un sistema de monitoratge desenvolupat conjuntament 
entre l’IC3 i ModpoW. Finalment, farà el seguiment del creixement, 
el desenvolupament i el vigor de la vegetació en els sistemes 
naturals.  

 
• 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 el clima i els possibles impactes del 
canvi climàtic, i també obtenir les dades necessàries per fer un 
balanç de gasos d’efecte hivernacle en l’àmbit regional, que 
s’integrarà a les bases de dades de referència en l’àmbit 
internacional. Per a la instal·lació de l’estació d’observació a la 
Reserva de la Biosfera d’El Hierro, l’Obra social ”la Caixa” i l’IC3 
han signat un acord de col·laboració amb el Cabildo Insular d’El 
Hierro.  

 
 
El Hierro, 23 de gener de 2013. Alpidio Armas, president del Cabildo Insular 
d’El Hierro; Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”; 
Andrés Orozco, director territorial de ”la Caixa” a Canàries, i Xavier Rodó, 
director de l’IC3, han inaugurat avui l’estació de la xarxa d’observació del 
clima i el canvi climàtic ClimaDat, situada al cim de Malpaso. Aquesta estació 
és un dels vuit punts escollits per formar part de la xarxa de mesurament del 
clima i el canvi climàtic.  

 
La principal part instrumental del projecte és al cim de Malpaso, el punt més 
alt de l’illa, amb 1.500 metres d’altitud. També se situarà instrumentació al 
viver forestal i a l’heliport i, en fases posteriors, a la zona on creix la 
laurisilva a la cara nord de l’illa. ClimaDat fa servir instrumental científic i 
aparells d’última generació, alguns dels quals desenvolupats específicament 
per a aquest projecte, que generen dades d’alta precisió en temps semireal i 
que seran d’accés lliure per a la comunitat científica i el públic en general.  
 
Conèixer el clima del nostre entorn és el primer pas per prendre decisions i 
conservar així la riquesa que ens envolta. Precisament per això la xarxa de 
mesurament ClimaDat es completarà amb accions divulgatives i educatives, 
una part important de les quals la constituiran els punts d’informació que 
s’establiran als espais naturals escollits pels científics del projecte. En el cas 



d’El Hierro, un punt d’informació itinerarà per l’illa amb l’objectiu d’implicar 
la població local en la lluita contra el canvi climàtic i en la protecció del clima i 
els ecosistemes únics de l’illa, conforme a l’esperit de Reserva de la Biosfera 
i a l’actual projecte de geoparc d’El Hierro. 
 
Paral·lelament, també es podrà visitar el web climadat.es i el bloc 
blog.climadat.es, que comparteixen la filosofia d’educació i divulgació 
sostenible que engloba el projecte.  

  

 
A més d’El Hierro, la resta d’estacions se situaran en tres parcs naturals a 
Andalusia, el de la serra de Grazalema, el de l’Estrecho i el de les serres de 
Cazorla, Segura i Las Villas; un a Catalunya, el del Delta de l’Ebre; dos a 
Galícia, el de Baixa Limia - Serra do Xurés i el d’O Invernadeiro; el de 
Valderejo a Àlaba, i un parc regional a Àvila, el de la serra de Gredos. 



 
El Hierro, sensor ideal del canvi climàtic 
 
Després del site inaugurat al Parc Natural del Delta de l’Ebre el 25 de maig 
de 2012, la Reserva de la Biosfera d’El Hierro és el lloc escollit per a la 
construcció i la instal·lació del segon site dins del projecte ClimaDat. A El 
Hierro, paisatge on contínuament es produeixen interaccions i intercanvis de 
fluxos d’energia, ClimaDat hi estudia precisament les interacciones que s’hi 
esdevenen, però que difícilment poden veure els nostres ulls.  
 
El Hierro és l’illa més occidental de l’arxipèlag canari. Amb tan sols 28 
kilòmetres de longitud i 14 d’amplada, té una orografia molt escarpada que 
arriba als 1.500 metres d’altitud i que baixa fins a una ampla vall fèrtil a la 
cara nord. L’orografia condiciona el clima de cada zona de l’illa, però són els 
núvols els que hi tenen un paper clau. A l’illa hi arriben des del nord-est vents 
alisis carregats d’humitat que topen amb una barrera a causa de l’orografia 
de l’illa, i es veuen obligats a pujar pels vessants de les muntanyes. L’ascens 
dels vents fa que els núvols es condensin i formin una mena de mar. La 
presència continuada de núvols baixos és l’origen de la denominada pluja 

horitzontal; és a dir, els núvols en contacte amb la vegetació provoquen que 
aquesta es vagi xopant i que gotegi contínuament. Si ens col·loquem a sota 
d’un arbre, veurem com les seves fulles gotegen i formen petits rierols; en 
canvi, si ens movem uns quants metres fora de l’abast dels núvols, a l’altra 
cara de la muntanya, trobarem un terreny sec i polsós. 
 
A causa de l’orografia de l’illa, als vents alisis i a la formació del mar de 
núvols, la cara nord de l’illa, entre els 800 i 1.300 metres d’altitud, presenta 
boscos tropicals frondosos de laurisilva, a diferència de la cara sud, que rep 
vents secs i és molt més àrida i seca. A El Hierro, igual que a la resta de les 
Canàries, hi ha nombroses espècies endèmiques, és a dir, exclusives de 
l’illa. 
 
L’atmosfera conté diversos gasos d’efecte hivernacle derivats de l’activitat 
metabòlica dels éssers vius. Però l’activitat humana fa augmentar la 
concentració d’aquests gasos en 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; per 
això és important estudiar-los, tal com fa ClimaDat, per saber quin és l’estat 
de salut de cada zona, quins canvis presenta i a què es deuen aquestes 
diferències. 
 



 
A l’illa d’El Hierro, hi influeixen nombrosos fenòmens climàtics complexos que 
presenten una gran variabilitat espacial (des d’escala planetària fins a local) i 
temporal (des de segles o dècades fins a dies o fins i tot hores). Un exemple 
d’aquesta xarxa de processos climàtics interrelacionats és el anticicló de les 
Açores, que es podria allargar en direcció sud-est i endinsar-se en el 
continent africà. Si es produïa aquest fenomen, podria provocar una menor 
humitat relativa dels vents alisis i la condensació del vapor d’aigua a més 
altura. Els boscos de laurisilva, que depenen d’aquest vapor d’aigua, es 
desplaçarien cada vegada a més altitud, i la salut i les activitats humanes 
també es podrien veure afectades. 
 
ClimaDat obtindrà dades que permetran analitzar l’evolució d’aquest fràgil 
però essencial equilibri entre ecosistemes i clima que modula el 
funcionament de la Reserva de la Biosfera d’El Hierro tal com la coneixem 
avui. 

 
Informació actualitzada i d’accés lliure 
 
Les dades recollides en totes les estacions de mostreig seran d’accés lliure 
per a tota la comunitat científica i la societat en general, i estaran obertes a la 
col·laboració amb altres grups d’investigació internacionals. Les dades es 
mostraran a partir del segon semestre del 2013 al portal web de ClimaDat, en 
el qual, a més, l’usuari podrà consultar informació sobre el projecte i conèixer 
tots els secrets que envolten el problema del canvi climàtic i el clima en 
general.  

 
Espanya, un dels estats líder en monitoratge del clima 
 
La investigació que es durà a terme i la seva estructura d’observació 
constitueixen una iniciativa pionera en l’àmbit 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 susceptibles d’influir sobre el clima del nostre territori. 
Les dades obtingudes constitueixen una eina molt poderosa a l’hora d’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 hivernacles a escala 
local i regional. Per això les estacions de la xarxa ClimaDat es converteixen 
en un sensor ideal per conèixer l’evolució i l’impacte climàtics, i permeten 
anticipar polítiques efectives de mitigació i adaptació.  



 
L’IC3, un centre dinàmic d’investigació del 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, converteixen l’IC3 en 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 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 un enfocament regional 
especialment centrat en l’àrea mediterrània. A tot això, cal afegir-hi 
investigació d’avantguarda, educació i desenvolupament d’aplicacions i eines 
per a l’avaluació de riscos 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 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


