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Nota de premsa 
 

 
El Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i Las Villas  

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 Conselleria de 

Medi Ambient de la Junta d’Andalusia inauguren 

a Segura una de les estacions 

més avançades a escala mundial 

per mesurar el canvi climàtic 
 

• Avui s’inaugura al Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i 

Las Villas l’última de les vuit estacions de la xarxa de mesurament 

ClimaDat (LTCRS, Long Term Climatic Research Sites) situades a 

diferents sistemes naturals del territori espanyol, que esdevindrà 

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 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 

influït i influeix en el sistema climàtic on vivim. 

 

• El Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i Las Villas 

conforma l’espai protegit més gran d’Espanya i és un dels més 

extensos d’Europa. A més, constitueix una de les zones més 

humides d’Andalusia i més plujoses en el context de les àrees 

geogràfiques que l’envolten. Tot i que els seus cims gairebé no 

arriben als 2.000 metres d’alçària, en conjunt té un relleu molt 

divers. Al llarg de tot el territori del parc s’estableixen grans 

diferències, tant pel que fa a l’altitud com al tipus de sòl, 

l’orientació dels vessants i la climatologia, cosa que origina una 

gran abundància de nínxols ecològics diferents. En aquest territori, 

ClimaDat prendrà mesuraments de continu de gasos d’efecte 

hivernacle i d’altres paràmetres meteorològics, com ara la 



 
 
 
 

precipitació. D’altra banda, també estudiarà el patró de pluges i 

l’estat de la coberta vegetal. Les dades que ClimaDat obtingui a la 

serra de Segura contribuiran a alimentar els models climàtics 

projectius actuals, i dinamitzaran i complementaran els estudis 

climàtics a la regió mediterrània. 

 

• 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, com també obtenir les dades necessàries per fer un 

balanç de gasos d’efecte hivernacle a escala 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 de les Serres de Cazorla, Segura i Las Villas, 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. 

 

Siles, 27 de setembre de 2013. María Jesús Serrano, consellera de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d’Andalusia; María Jesús 
Serrano, consellera de Medi ambient i Ordenació del Territori de la Junta de 
Andalucía; Miguel Ángel Palanco, delegat general de “la Caixa” a Andalucía 
Oriental; Purificación Gálvez, delegada de govern de la Junta de Andalucía a 
Jaén; Ignacio López, subdirector de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi 
Ambient de l’Obra Social ”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 del 
canvi climàtic ClimaDat situada al Parc Natural de les Serres de Cazorla, 
Segura i Las Villas. Aquesta estació és un dels vuits punts escollits per 
formar part de la xarxa de mesurament del clima i del canvi climàtic situada 
en territori espanyol. 
 
El Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i Las Villas conforma l’espai 
protegit més gran d’Espanya i és un dels més extensos d’Europa. A més, 
constitueix una de les zones més humides d’Andalusia i més plujoses en el 
context de les àrees geogràfiques que l’envolten. Tot i que els seus cims 
gairebé no arriben als 2.000 metres d’alçària, en conjunt té un relleu molt 
divers. Al llarg del territori del parc s’estableixen grans diferències, tant pel 
que fa a l’altitud com al tipus de sòl, l’orientació dels vessants i la 
climatologia, cosa que origina una gran abundància de nínxols ecològics 
diferents 
 



 
 
 
 

Al Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i Las Villas, ClimaDat hi ha 
instal·lat instrumental científic d’última generació i alta precisió per estudiar la 
pluviometria de la zona i com la capa de sòl existent reté les precipitacions. 
Es mesuraran també de continu gasos d’efecte hivernacle (diòxid de carboni i 
metà), com també un conjunt de paràmetres meteorològics i la seva 
variabilitat al llarg de les serres. El gruix de l’instrumental és al laboratori 
ClimaDat situat al Centre de Defensa Forestal de Navalcaballo, al terme 
municipal d’Orcera. En una segona fase, es preveu instal·lar instrumentació 
complementària a la Casa de Las Acebeas, al terme municipal de Siles, per 
estudiar el bosc de grèvol, un dels indicadors bioclimàtics més sensibles de 
tota la serra. ClimaDat utilitza aparells i instrumental científic d’última 
generació, alguns dels quals desenvolupats específicament per a aquest 
projecte, que generen dades d’alta precisió en temps gairebé real. Les dades 
seran de lliure accés per a la comunitat científica i per al públic en general, en 
consonància amb les noves polítiques internacionals de lliure accés a dades 
científiques 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 completa 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 
d’Interpretació i Espai Temàtic Los Oficios del Bosque – El Sequero, a Siles. 
Aquest 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 les serres de 
Cazorla, Segura i Las Villas que expliquen quins paràmetres es mesuren 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 podran visitar el web www.climadat.es i el blog 
blog.climadat.es, que comparteixen la filosofia d’educació i divulgació 
sostenible que engloba el projecte, com també seguir les seves últimes 
novetats a través de Facebook i Twitter.  
 



 
 
 
 

A més del Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i Las Villas, la resta 
d’estacions estan situades en dos parcs naturals més a Andalusia, el de la 
serra de Grazalema i el de l’Estrecho; a Catalunya, al Parc Natural del Delta 
de l’Ebre; a Àlaba, al de Valderejo; a Galícia, als parcs de Baixa Limia - Serra 
do Xurés i al d’O Invernadeiro; a la Reserva de la Biosfera d’El Hierro, i a 
Àvila, al Parc Regional Serra de Gredos. 
 

 
Segura, sensor ideal del canvi climàtic 

 

Aquest parc andalús ha estat el lloc escollit per construir-hi i instal·lar-hi el 
vuitè site dins del projecte ClimaDat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquest parc natural és una de les zones més humides d’Andalusia i més 
plujoses en el context de les àrees geogràfiques que l’envolten. Això es deu a 
una elevada altitud mitjana i a una distribució atípica de les línies 
muntanyoses, en direcció NE-SO. Les alineacions muntanyoses exerceixen 



 
 
 
 

de barrera per a l’avanç dels fronts procedents de l’Atlàntic, de manera que 
aquestes masses d’aire remunten la vall del Guadalquivir i descarreguen 
aigua contra aquests cims. D’altra banda, també arriben al parc temporals de 
llevant carregats d’aigua del Mediterrani, de manera que es produeixen 
precipitacions precisament en èpoques de l’any en què les borrasques 
atlàntiques són menys freqüents, com ara a finals de primavera i a principis 
de tardor. Podríem dir que Segura emmuralla el vent des de tots els punts 
cardinals per recollir i repartir l’aigua pel parc. En conseqüència, bona part 
del territori presenta una mitjana de més de 800 mil·límetres de precipitació 
anual, i en algunes zones s’arriba fins i tot als 2.000. Aquesta gran quantitat 
de pluja permet que en aquestes serres neixin rius tan importants com el 
Guadalquivir, el Segura, el Guadiana Menor o el Guadalimar, els quals, 
juntament amb les intenses pluges, han modelat el relleu d’aquest espai 
natural.  
 
La serra de Segura és una regió sensible a fenòmens climàtics de caràcter 
global, com ara l’Oscil·lació del Sud El Niño (ENSO, per la sigla en anglès: El 
Niño – Southern Oscillation) al Pacífic tropical. Es tracta de fenòmens no 
periòdics que afecten l’estacionalitat de les pluges a la serra de Segura. La 
influència de pertorbacions com El Niño queda integrada en la influència del 
canvi climàtic sobre la sequera. En aquest parc, ClimaDat estudiarà la 
correlació de fenòmens climàtics globals (com El Niño) i les precipitacions a 
la serra de Segura. Per això, es monitorarà la procedència de les 
precipitacions a través de l’estudi de les masses d’aire i la temperatura. Les 
dades que ClimaDat obtingui a la serra de Segura contribuiran a alimentar 
models climàtics actuals i futurs, i complementaran diferents estudis 
climàtics. 

 
Per bé que la pineda acapara la major part del paisatge del parc, també hi 
proliferen una gran varietat d’arbres i arbusts. La cara nord del parc transmet 
una sensació de frescor i abundància vegetal pròpia de boscos situats més 
del nord. Una de les coses que criden més l’atenció és la presència al nord 
d’una extensa zona de grèvol (Ilex aquifolium), amb un microclima 
especialment humit i fresc. En canvi, a l’extrem sud hi ha un gran contrast 
paisatgístic: d’una banda, bosc d’alta muntanya, i de l’altra, ambients 
desèrtics, i això en pràcticament 10 kilòmetres en línia recta. El sud-est està 
format per sòl argilós impermeable, de manera que l’aigua no es filtra al 
subsòl i erosiona les argiles, cosa que produeix una vall d’aspecte desèrtic i 
àrid. Clima Dat estudiarà la frontera bioclimàtica del parc, en concret el 
creixement vegetatiu del bosc de grèvol i les seves possibles variacions, ja 



 
 
 
 

que aquest és un dels indicadors bioclimàtics més sensibles al llarg de tota la 
seva extensió.  
 
 

 

Informació actualitzada i de lliure accés 

 

Les dades recollides a totes les estacions de mostreig seran de lliure accés 
per a tota la comunitat científica i la societat en general, i estaran obertes a la 
col·laboració amb altres grups de recerca nacionals i internacionals. Les 
dades ja es mostraran en el quart trimestre del 2013 al portal web de 
ClimaDat, on, a més, els usuaris podran consultar informació sobre el 
projecte i saber tots els detalls que envolten el problema del canvi climàtic i el 
clima en general.  

 
Espanya, un dels països líders en monitoratge del clima 

 
La recerca 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, de 
manera que proporcionarà una imatge climàtica única del territori espanyol, el 
qual rep influències atlàntiques, mediterrànies i subtropicals. Totes poden 
experimentar canvis susceptibles d’influir sobre el clima del nostre territori. 
Les dades que s’obtinguin constitueixen una eina molt poderosa en l’aplicació 
d’iniciatives de futur destinades a millorar el planeta i, a més, també es 
podran fer servir per avaluar de manera precisa el balanç de gasos d’efecte 
hivernacle 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, cosa que permet anticipar polítiques efectives de 
mitigació i adaptació. 
 
L’IC3, un centre dinàmic de recerca del clima 

 

L’Institut Català de Ciències del Clima (IC3) és un organisme públic sense 
ànim de lucre amb seu a Barcelona i que forma part del Programa de Centres 
de Recerca de la Generalitat de Catalunya (CERCA). 
 
L’equip de l’IC3 està format per científics de diverses nacionalitats, amb una 
mitjana d’edat de 30 anys i especialitzats en diverses 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, la qual cosa que es reflecteix en una producció científica d’alt 
nivell.  
 
Té com a objectiu principal 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 la recerca 
d’avantguarda, l’educació i el 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/ 


