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Nota de premsa 

 
El Parc Natural Sierra de Grazalema 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 la Conselleria de 

Medi Ambient de la Junta d’Andalusia 

inauguren a la serra de Grazalema una de les 

estacions més avançades a escala mundial per 

mesurar el canvi climàtic  

 
• Avui s’inaugura al Parc Natural Sierra de Grazalema 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. 

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.  

 

• La serra de Grazalema es caracteritza per una pluviositat molt alta i 

variable, una intensa radiació solar canviant en funció de l’orientació de 

les valls i una geologia càrstica per on s’infiltra l’aigua de pluja. Tots 

aquests condicionants componen un conjunt d’ecosistemes singulars 

molt sensibles a les variacions climàtiques, units per una alta tenacitat 

per a la supervivència. ClimaDat estudia la variabilitat en la distribució 

de pluges, temperatures i radiació al llarg de la serra, i a més observa 

les influències geològiques, metabòliques i humanes en els gasos 

d’efecte hivernacle.  

 

• 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 al Parc Natural Sierra de 

Grazalema, l’Obra Social ”la Caixa” i l’IC3 han signat un acord de 

col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient de la Junta 

d’Andalusia.  

 

 

Villaluenga del Rosario, 24 de maig de 2013. L’Excm. Sr. Luis Planas 
Puchadas, conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient de la Junta 
d’Andalusia; Miguel Ángel Palanco, delegat general de ”la Caixa” a Cadis, 
Huelva i Ceuta; 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 de la xarxa d’observació del clima i el 
canvi climàtic ClimaDat situada al Parc Natural Sierra de Grazalema. Aquesta 
estació és un dels vuit punts escollits per formar part de la xarxa de 
mesurament del clima i el canvi climàtic situada en territori espanyol. 
 
Al massís calcari de la serra de Grazalema hi ha diferents camins que 
canalitzen els vents carregats d’humitat procedents de l’oceà Atlàntic, cosa 
que hi provoca situacions molt variades. Quan els vents xoquen contra la 
serra, descarreguen pluges molt intenses, la qual cosa fa que en alguns 
punts es registri una pluviositat superior als 2.200 mil·límetres, i és que 
Grazalema és el lloc més plujós de la meitat sud peninsular, malgrat la 
sequera estival de la zona. La supervivència de les diferents espècies 
vegetals depèn de la precipitació que reben, segons l’orientació de la serra, 
el grau de retenció de la humitat, la geologia i el nivell de protecció davant la 
intensa radiació solar que ofereixen de manera igual les diferents cares de la 
serra a cada punt. Tot i que, per ella mateixa, cada peça per separat és 
pobra en recursos, el resultat global fa que totes les estacions de l’any es 
presentin plenes de riquesa a la serra de Grazalema, gràcies a una adaptació 
en la distribució dels organismes.  
 
Al Parc Natural Sierra de Grazalema, ClimaDat ha instal·lat instrumental 
científic d’última generació i alta precisió per estudiar la variabilitat en la 
distribució de pluges, temperatures i radiació al llarg de la serra, i com 
aquesta és influïda —i alhora hi influeix— per la resposta dels ecosistemes. 
Es mesuraran de continu gasos d’efecte hivernacle d’origen metabòlic (diòxid 
de carboni, metà i òxid nitrós), d’origen antròpic (hexafluorur de sofre) i 



 
 
 
 

monòxid de carboni, com també un conjunt de paràmetres meteorològics i la 
seva variabilitat al llarg de la serra. El gruix de l’instrumental és al laboratori 
ClimaDat situat al terme municipal de Villaluenga del Rosario. Durant el 
segon semestre del 2013 s’instal·laran pluviòmetres en quatre punts situats 
entre El Bosque i Zahara de la Sierra per poder estudiar el gradient de pluges 
entre les cares SO-NE de la serra. 
 
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, 
per tant, conservar 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’aquest parc andalús, s’ha instal·lat un punt d’informació del projecte al 
centre de visitants El Bosque. El punt 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 Grazalema 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 blog 
blog.climadat.es, que comparteixen la filosofia d’educació i divulgació 
sostenible que engloba el projecte.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

A més del Parc Natural Sierra de Grazalema, la resta d’estacions se situaran 
en tres parcs naturals a Andalusia, el de la serra 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; 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 Sierra de Gredos. 
 
 
Grazalema, sensor ideal 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, al Parc 
Regional de Sierra de Gredos i a l’estació combinada dels parcs naturals 
Baixa Limia – Serra do Xurés i O Invernadeiro, aquest parc andalús ha estat 
el lloc escollit per a la construcció i la instal·lació del sisè site dins del projecte 
ClimaDat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Aquest parc és a cavall de les províncies de Cadis i Màlaga, a la zona més 
occidental de la serralada Bètica. La composició de la serra de Grazalema, 
bàsicament de roques calcàries, genera els típics fenòmens càrstics: 
nombroses coves, congosts, dolines, etc. La variabilitat en la precipitació 
(pluja, neu i gel), en les temperatures i en la radiació és molt alta segons el 
punt de la serra, de manera que ofereix xifres molt diferents a distàncies 
relativament petites, d’uns 30 kilòmetres. La vegetació es distribueix 
aprofitant aquesta mescla d’extrems —que de vegades són favorables però 
que d’altres poden suposar una amenaça per a la supervivència de la 
vegetació—, però al cap i a la fi extrems que, units, propicien una gran 
varietat de situacions. Tant la naturalesa com les persones han aprofitat cada 
racó d’aquesta varietat i combinació d’ambients. El resultat global d’aquest 
mosaic fa que a la serra de Grazalema totes les estacions de l’any es 
presentin plenes de riquesa, gràcies a una adaptació en la distribució dels 
organismes.  
 
Aquest massís actua com una muralla per als vents carregats d’humitat 
procedents de l’oceà Atlàntic. Quan els vents xoquen contra la serra, 
descarreguen pluges molt intenses, la qual cosa fa que en alguns punts es 
registri una pluviositat superior als 2.200 mil·límetres, i és que la serra de 
Grazalema és el lloc més plujós de la meitat sud peninsular, malgrat la 
sequera estival de la zona.  
 
Un dels elements més emblemàtics del parc és el pinsap (Abies pinsapo), 
localitzat principalment a la cara nord de la serra del Pinar, on aquesta 
espècie està protegida de la radiació i rep pluges freqüent. A la cara sud de 
la serra, en canvi, la situació és ben diferent i, a més, hi bufa amb força el 
vent. El pinsap és un exemple de supervivència d’una població en una zona 
d’alta exigència i variabilitat climàtica. ClimaDat vol entendre la freqüència 
diferencial dels diferents forçaments climàtics interns als quals està sotmès el 
Parc Natural Sierra de Grazalema, com també les respostes dels 
ecosistemes i la resistència i supervivència d’espècies com el pinsap. 
ClimaDat també estudia la variabilitat en la distribució de pluges, temperatura 
i radiació, així com les influències geològiques, metabòliques i 
antropogèniques sobre els gasos d’efecte hivernacle. 

 
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 Sierra de Grazalema tal com els 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/ 
 

 


