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Nota de premsa 

 
Els parcs naturals Baixa Limia - Serra do Xurés i O Invernadeiro  

es convertiran 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 la Xunta  

de Galícia inauguren a Xurés  

una de les estacions més avançades a escala 

mundial per mesurar el canvi climàtic  

 
• Avui s’inaugura al Parc Natural Baixa Limia - Serra do Xurés 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 

combinada d’observació en temps real del clima, el canvi climàtic i 

el seu impacte, juntament amb el Parc Natural O Invernadeiro. 

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 en la resta d’estacions de mesurament del projecte, és 

influïda —i alhora hi influeix— pel sistema climàtic en què vivim.  
 

• Xurés i O Invernadeiro presenten un mosaic de vegetació molt 

dominat per aspectes antropogènics. L’ús de la terra per a 

ramaderia i cultius, l’aprofitament de l’aigua i els freqüents incendis 

forestals han provocat un canvi brusc en aquest mosaic. En 

aquests parcs no observem la vegetació esperada, sinó zones amb 

vegetació de transició després dels incendis (ginestars, bruguerars 

i balegars), com també zones repoblades amb pins. En canvi, a les 

zones amb menys afectació antropogènica, hi podem trobar roures 

i grèvols, com a la reserva integral d’O Invernadeiro. Aquesta 

reserva ha estat protegida històricament de l’ús antropogènic, per 

la qual cosa hi trobem la vegetació que presentaria la totalitat del 

parc si no hagués estat explotat per l’ésser humà. Totes aquestes 



particularitats converteixen aquests pacs en uns veritables sensors 

del canvi climàtic. 
 

• 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 als 

parcs naturals Baixa Limia - Serra do Xurés i O Invernadeiro, l’Obra 

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

Conselleria de Medi Ambient, Territoris i Infraestructures de la 

Xunta de Galícia.  

 

Lobios, 21 de maig de 2013. Agustín Hernández Fernández de Rojas, 
conseller de Medi Ambient, Territori i Infraestructures; Marc Benhamou, 
director territorial de ”la Caixa” a Galícia; Enric Banda, director de l’Àrea de 
Ciència, Investigació i Medi Ambient de la Fundació ”la Caixa”, 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 combinada de 
la xarxa d’observació del clima i el canvi climàtic ClimaDat, situada als parcs 
naturals Baixa Limia - Serra do Xurés i O Invernadeiro. Aquesta estació és un 
dels vuit punts escollits per formar part de la xarxa de mesurament del clima i 
el canvi climàtic. 
 

Tots dos parcs són en una zona de transició climàtica molt influïda per 
l’oscil·lació de l’Atlàntic Nord (NAO, de l’anglès North Atlantic Oscillation), 
que condiciona la variabilitat hivernal de moltes regions del nord d’Europa. 
 
A Baixa Limia - Serra do Xurés, ClimaDat hi instal·larà instrumental científic 
d’última generació i d’alta precisió per estudiar aquestes influències. Es 
mesurarà de continu l’emissió i la captació de gasos d’efecte hivernacle i el 
contingut de radó a l’aire, gas que permet conèixer la procedència de les 
masses d’aire que arriben a Xurés. A més, es mesuraran els principals 
paràmetres meteorològics principals, per a la qual cosa s’instal·laran 
anemòmetres 2D de mesurament de la velocitat i direcció del vent, així com 
sensors de temperatura i humitat ambiental, sensors baromètrics i 
mesuradors de precipitació.   
 
Durant el segon semestre del 2013 s’hi incorporarà la resta de l’instrumental. 
Amb la finalitat d’estudiar l’evolució de la vegetació, s’instal·larà a O 



Invernadeiro una càmera multiespectral. Els mesuraments es 
complementaran amb campanyes estacionals aeroportades de mesurament 
en l’àmbit d’influència de tots dos parcs.  
 

La principal part instrumental del projecte consisteix en equips per mesurar 
de continu gasos d’efecte hivernacle d’origen metabòlic (diòxid de carboni, 
metà i òxid nitrós), d’origen antròpic (hexafluorur de sofre), monòxid de 
carboni, radó i paràmetres meteorològics. Aquest instrumental es troba en un 
laboratori construït especialment per al projecte situat a Motas e Viso, al 
costat de la torre de vigilància d’incendis. Posteriorment també s’instal·larà 
una càmera multiespectral a la zona de la reserva integral d’O Invernadeiro, 
que servirà per controlar l’evolució de la vegetació de la zona. 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. Les dades seran de lliure accés per a la 
comunitat científica i per al públic en general, d’acord amb les noves 
polítiques d’accés lliure a dades científiques internacionals en benefici de tota 
la comunitat.  
 
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 seran els punts d’informació que s’establiran 
als espais naturals escollits pels científics del projecte. En el cas d’aquests 
parcs d’Ourense, s’ha instal·lat un punt d’informació del projecte a la Casa do 
Parque del Parc Natural Baixa Limia - Serra do Xurés, a Lobios. El centre 
d’informació està constituït per 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 Baixa Limia - Serra do Xurés i O 
Invernadeiro que expliquen què s’està mesurant 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 del projecte. Aquest 
centre d’informació vol servir de punt de partida per a activitats d’educació i 
divulgació a l’entorn del projecte i de les dades obtingudes amb l’objectiu de 
conscienciar la població local i els visitants sobre el fet que tots formem part 
del planeta i que, per tant, som part integrant de la problemàtica del canvi 
climàtic.  
 
 
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, com també estar al dia de les darreres 
novetats a Facebook i Twitter.  

  
A més dels parcs naturals Baixa Limia - Serra do Xurés i O Invernadeiro, 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; un a Àlaba, el de Valderejo; la 
Reserva de la Biosfera d’El Hierro, i un parc regional a Àvila, el de Sierra de 
Gredos. 
 
Xurés i O Invernadeiro, sensors ideals del canvi climàtic 

 

Després dels sites inaugurats al Parc Natural del Delta de l’Ebre, a la 
Reserva de la Biosfera d’El Hierro, al Parc Natural de Valderejo i al Parc 
Regional de Gredos, aquests parcs naturals han estat els llocs escollits per a 
la construcció i la instal·lació del cinquè site dins del projecte ClimaDat. 
Aquests parcs d’Ourense presenten un paisatge dominat per l’acció humana, 
on el cicle de l’aigua i de crema i pèrdua de sòl han tingut un paper essencial. 
Hi trobem zones amb vegetació de transició després dels incendis (ginestars, 
bruguerars i balegars), pins de repoblació i, als llocs amb menys afectació 
antropogènica, espècies autòctones com ara roures i grèvols. 
 
La freqüència i la intensitat variables de pluges i altres agents relacionats 
amb els fenòmens atmosfèrics (neu, boires, tempestes, etc.) són susceptibles 
d’alteracions a causa de l’augment i la variació en la distribució de la 
temperatura a l’oceà Atlàntic, la influència del qual defineix el clima gallec.  
 
La riquesa natural dels sistemes gallecs s’ha alterat a causa d’una alta 
incidència de focs i tales sobre els quals es renova la vegetació. El flux 
d’aigua i elements nutritius del sòl condicionen el creixement dels nous brots i 
les plançonedes. Després de les alteracions en el patró de núvols i 
precipitacions degudes al canvi climàtic, la vegetació està obligada a fer front 
a una radiació i temperatura més altes, amb un sòl pobre i menys humit.  
 
Encara que amb una pluviometria similar, la vegetació dels parcs naturals 
Baixa Limia – Serra do Xurés i O Invernadeiro presenten diferents 
característiques associades a la seva geologia, amb diversos patrons en el 
grau de xenofília (o adaptació a la humitat del sòl i a la radiació solar) i en l’ús 
que les persones fan dels terrenys. ClimaDat aporta la informació integrada 
de la resposta dels sistemes naturals mitjançant l’estudi del metabolisme 



d’aquests sistemes sensibles segons el seu grau de desenvolupament i 
creixement. 

 
ClimaDat obtindrà dades que permetran analitzar l’evolució d’aquest fràgil 
però essencial equilibri entre ecosistemes i clima que modula el 
funcionament dels parcs naturals Baixa Limia - Serra do Xurés i O 
Invernadeiro tal com els coneixem avui. 

. 
 
 

Información actualizada y de libre acceso 

 

Los datos recogidos en todas las estaciones de muestreo serán de libre 
acceso para toda la sociedad y la comunidad científica, y estarán abiertos a 
la colaboración con otros grupos de investigación internacionales. Los datos 
serán mostrados a partir del segundo semestre de 2013 en el portal web de 
ClimaDat, donde además el usuario podrá consultar información sobre el 
proyecto y disfrutar descubriendo los entresijos que envuelven la 
problemática del cambio climático y el clima en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



España, uno de los Estados líderes del monitoreo del clima 

 
La investigación que se realizará y su estructura de observación se 
convierten en una iniciativa pionera a nivel mundial. La red ClimaDat 
estudiará las interrelaciones entre los sistemas climáticos y los naturales, 
proporcionando una imagen climática única del territorio español, que recibe 
influencias atlánticas, mediterráneas y subtropicales. Todas ellas pueden 
sufrir cambios que pueden influir sobre el clima de nuestro territorio. Los 
datos obtenidos son una poderosa herramienta para poder aplicar iniciativas 
de futuro que mejoren el planeta y, además, podrán ser utilizados para 
evaluar de manera precisa el balance de gases de efecto invernadero a 
escala local y regional. Por ello, las estaciones en red ClimaDat se convierten 
en un sensor ideal para conocer la evolución y el impacto climático, y 
permitirán anticipar así políticas efectivas de mitigación y adaptación.  

 

IC3, un centro dinámico de investigación en clima 

 

El IC3 es un organismo público sin ánimo de lucro con sede en Barcelona y 
que forma parte del Programa de Centros de Investigación de la Generalitat 
de Cataluña (CERCA). 
 
El equipo del IC3 está formado por científicos de diversas nacionalidades, 
con una media de edad de 30 años y especializados en diferentes áreas 
científicas. La proyección internacional del centro, junto con la dedicación y 
experiencia de sus científicos, hacen del IC3 un centro único en esta área del 
conocimiento, lo que se refleja en una producción científica de alto nivel. 
 
Su objetivo principal es generar nuevo conocimiento sobre las incidencias del 
clima y, en particular, en la interrelación entre los procesos físicos y 
biológicos, con los más altos estándares de calidad y con un enfoque 
regional especialmente centrado en el área mediterránea. Se añade la 
investigación de vanguardia, la educación y el desarrollo de aplicaciones y 
herramientas para evaluar los riesgos climáticos actuales y futuros.  
 

 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


