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Nota de premsa 
 

El Parc Natural de Valderejo es convertirà en un dels vuit punts clau  
triats per la xarxa d’observació i investigació  

del clima i del canvi climàtic ClimaDat 

 
L’Obra Social ”la Caixa”, l’IC3 i la Diputació 

Foral d’Àlaba inauguren a Valderejo  
una de les estacions més avançades  

a escala mundial per mesurar el canvi climàtic  
 

• L’Obra Social ”la Caixa”, l’IC3 i la Diputació Foral d’Àlaba inauguren 
al Parc Natural de Valderejo una de les vuit estacions de la xarxa de 
mesurament ClimaDat (LTCRS, Long Term Climatic Research Sites) 
situades a diferents sistemes naturals d’Espanya centrades en 
l’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 escala local, 
regional i global.  

 
• ClimaDat obté dades que ajuden a comprendre com aquest territori, 

integrat dins la resta d’estacions de mesurament del projecte, és 
influït i influeix en el sistema climàtic on vivim.  
 

• El Parc Natural de Valderejo ocupa una posició biogeogràfica en un 
territori que rep influències atlàntiques i mediterrànies, cosa que 
motiva l’existència d’un ric mosaic de sistemes i espècies propis de 
totes dues regions. La geologia, els sòls i els ecosistemes, 
juntament amb l’activitat històrica humana, són molt sensibles a 
canvis en la composició atmosfèrica i en la climatologia. La 
dinàmica d’aquestes complexes interaccions a la vall de Valderejo 
té un reflex directe sobre la biodiversitat i la distribució de les 
espècies, i converteix aquest parc natural en un veritable sensor 
del canvi climàtic. 

 



• A Valderejo, ClimaDat instal·larà instrumental científic d’última 
generació i alta precisió per estudiar les influències esmentades. Es 
mesurarà sense interrupció l’emissió i la captació de gasos d’efecte 
hivernacle (diòxid de carboni, metà i vapor d’aigua), amb relació als 
principals paràmetres meteorològics, i per fer-ho s’hi instal·laran 
anemòmetres 2D de mesurament de la velocitat i la direcció del 
vent, així com sensors de temperatura i humitat ambiental, sensors 
baromètrics i mesuradors de precipitació.  

 
• 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, així com obtenir les dades necessàries per fer un 
balanç de gasos d’efecte hivernacle a escala regional que 
s’integrarà en les bases de dades de referència en l’àmbit 
internacional. Per dur a terme la instal·lació de l’estació 
d’observació al Parc Natural de Valderejo, l’Obra Social ”la Caixa” i 
l’IC3 han signat un acord de col·laboració amb la Diputació Foral 
d’Àlaba. 

 
Lalastra, 6 de març de 2013. Marta Ruiz Cerrillo, diputada de Medi Ambient 
i Urbanisme de la Diputació Foral d’Àlaba; Enric Banda, director de l’Àrea de 
Ciència, Investigació i Medi Ambient de la Fundació ”la Caixa”; Javier 
Gordejuela, director de l’Àrea de Negoci de ”la Caixa” a Àlaba, i Josep Anton 
Morguí, director del Laboratori de l’Atmosfera i els Oceans de l’IC3 i 
coordinador científic de ClimaDat, han inaugurat avui l’estació de la xarxa 
d’observació del clima i del canvi climàtic ClimaDat situada al Parc Natural de 
Valderejo. Aquesta estació és un dels vuit punts triats per formar part de la 
xarxa de mesurament del clima i el canvi climàtic. 
 
Les condicions biogeogràfiques del lloc on està situat el Parc Natural de 
Valderejo el converteixen en un espai d’especial interès. Les dimensions de 
la vall i el fet d’estar tancada per parets calcàries permeten estudiar-la de 
manera integral mitjançant teledetecció per imatges de la cobertura de cada 
tipus de comunitat vegetal, així com observar-ne els canvis estacionals i 
interanuals, tot això relacionat amb el sistema climàtic, just al punt fronterer 
de les influències mediterrànies i atlàntiques. Per això es va triar aquest punt 
per dur a terme el projecte ClimaDat. 
 
 

 



La principal part instrumental del projecte, consistent en equips per mesurar 
sense interrupció gasos d’efecte hivernacle d’origen metabòlic (CO2 i CH4) i 
paràmetres meteorològics, es troba al repetidor d’Arrayuelas, un dels punts 
més elevats de Valderejo, amb vistes privilegiades a la vall i a tot allò que hi 
pugui passar. També s’hi instal·larà una xarxa de sensors de mesura de 
microvariacions de temperatura i humitat del sòl, i de pressió i humitat de 
l’aire, distribuïts per la vall. ClimaDat utilitza aparells i instrumental científic 
d’última generació, alguns dels quals s’han desenvolupat específicament per 
a aquest projecte, que generen dades d’alta precisió en temps semireal i que 
seran de lliure accés per a la comunitat científica i el públic en general. Per 
fer-ho utilitza els nous conceptes de dades obertes, en consonància amb les 
noves polítiques d’accés a dades científiques internacionals en benefici de 
tota la comunitat.  
 
Durant el segon semestre del 2013 s’hi incorporarà la resta de l’instrumental. 
Amb la finalitat d’estudiar els fenòmens de convecció que tenen lloc a la vall, 
s’hi instal·larà un sistema de monitoratge sense fil basat en una xarxa 
intel·ligent de sensors de temperatura, humitat i pressió, dissenyat 
conjuntament entre l’IC3 i ModpoW, en col·laboració per al desenvolupament 
tecnològic. A la vall, els instruments de mesura es col·locaran en cel·les 
mitjançant un patró regular de sensors arran de terra intercomunicats entre 
si, per mesurar a alta freqüència les microvariacions de temperatura i humitat 
del sòl i de l’aire. Així mateix, a les parets verticals s’instal·laran sensors per 
mesurar les microvariacions de pressió i humitat ambiental. 
 
Les mesures preses a l’estació ClimaDat es complementaran amb 
campanyes periòdiques per mesurar diferents paràmetres atmosfèrics 
mitjançant avions UAV (vehicles aeris no tripulats, de l’anglès Unmanned 
Aerial Vehicles) sobre la vall de Valderejo. 
 
Conèixer el clima que ens envolta és el primer pas per prendre decisions i 
poder conservar la riquesa de l’entorn. 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 triats pels científics del projecte. En el cas del 
Parc Natural de Valderejo, s’ha instal·lat un punt d’informació del projecte al 
Parketxe de Lalastra consistent en sis panells informatius: dos panells 
generals del projecte que descriuen els objectius i la ubicació de la xarxa 
d’estacions, dos panells específics de l’observatori de Valderejo que 
expliquen què es mesura i per què, i dos panells generals sobre la 
problemàtica del canvi climàtic i la seva complexitat. Els visitants també 



tindran accés al vídeo de presentació i al web del projecte. Aquest centre 
d’informació pretén servir com a punt de partida per a activitats d’educació i 
divulgació al voltant del projecte i de les dades obtingudes amb l’objectiu de 
conscienciar la població local i els visitants que tots formem part del planeta i, 
per tant, som part integrant de la problemàtica del canvi climàtic.  
 
Paral·lelament, a Internet 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 del Parc Natural de Valderejo, la resta d’estacions se situaran a tres 
parcs naturals a Andalusia, el de la Sierra de Grazalema, el de l’Estrecho i el 
de les Sierras de Cazorla, Segura i Las Villas; un altre a Catalunya, el del 
Delta de l’Ebre; dos a Galícia, el de Baixa Limia – Serra do Xurés i el d’O 
Invernadeiro; la Reserva de la Biosfera d’El Hierro, i un parc regional a Àvila, 
el de la Sierra de Gredos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Parc Natural de Valderejo, un sensor ideal del canvi climàtic 
 
Després dels sites inaugurats al Parc Natural del Delta de l’Ebre el 25 de 
maig de 2012 i a la Reserva de la Biosfera d’El Hierro el passat 23 de gener 
de 2013, el Parc Natural de Valderejo ha estat el lloc triat per construir-hi i 
instal·lar-hi el tercer site dins el projecte ClimaDat. A Valderejo, un mosaic de 
paisatges construït en aquesta zona fronterera entre les influències 
atlàntiques i mediterrànies, on tenen lloc interaccions i intercanvis de fluxos 
d’energia condicionats per l’estructura de la vall, ClimaDat estudia 
precisament les interaccions que hi succeeixen però que difícilment podem 
veure, els fenòmens de convecció i el fràgil equilibri existent entre les masses 
d’aire.  
 
El Parc Natural de Valderejo és un paratge ideal per estudiar la dinàmica 
atmosfèrica. Pel fet de ser una vall tancada per tots els extrems, dins seu 
s’originen àmplies cel·les de convecció: l’aire escalfat pel sol puja, fins que es 
refreda i torna a baixar, de manera que es genera una circulació contínua. En 
determinades situacions, aquesta circulació interna es trenca i tenen lloc 
entrades i sortides d’aire procedent de les capes superiors de la vall. Així, en 
situació d’acoblament, les masses d’aire transcorren per la vall engolint l’aire 
retingut i sotmetent-lo a un ràpid intercanvi. En canvi, en situació de 
desacoblament, les masses d’aire queden atrapades dins la vall, fora de la 
circulació atmosfèrica general, on són influïdes per convecció pels fenòmens 
biogeoquímics predominants a la vall. 
 
Les mesures de temperatura, pressió i humitat, tant del sòl com de l’ambient, 
que duu a terme ClimaDat serveixen per estudiar com es formen les cel·les 
de convecció, quina mida arriben a tenir i quin intercanvi energètic 
representen. Les dades obtingudes permeten analitzar aquesta dinàmica 
atmosfèrica convectiva. 
 
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, la qual cosa ha accelerat 
l’escalfament global del planeta. Aquests gasos intervenen directament en el 
metabolisme de l’ecosistema en conjunt, i per això és important estudiar-los, 
tal com fa ClimaDat, per saber en quin estat de salut es troba cada zona, 
quins canvis presenta i a què es deuen aquestes diferències. 

 



ClimaDat obtindrà dades que permetran analitzar l’evolució d’aquest fràgil 
però essencial equilibri entre ecosistemes i clima que modula el 
funcionament del Parc Natural de Valderejo tal com el 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 ”la Caixa” 
Juan José Ortiz: 659 233 506 
JJortiz@lacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


