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• Revolució industrial: 
influència planetària

• Canvis composició 
atmosfèrica

• Increment concentració 
CO2

• Increment de 
temperatures i altres 
afectacions climàtiques.

Si aquest curs s’hagués realitzat a l’agost de 2006 començaríem...

Però enguany, ‘no cal’ ja que….

Introducció: 
El canvi climàtic

Temperatura



  

• El canvi climàtic és un ‘fet 
demostrat’ i mediàtic.

• Publicació d’informes de gran 
prestigi i impacte: a nivell 
internacional (IV informe IPCC, 
Informe Stern); al nostre país 
(CADS – GEEC, Efectes 
econòmics)...

Conseqüència
• El canvi climàtic traspassa 

l’àmbit dels centres de   
recerca i esdevé una qüestió 
social i política.

Introducció: 
El canvi climàtic



  

• El canvi climàtic (i el canvi global) és 
una qüestió socioambiental que 
requereix aproximacions holístiques.

• Igualment, són important els estudis 
unidisciplinars i la coordinació en 
supragrups de recerca.

• La importància del fenomen provoca la 
multiplicació de projectes relacionats 
directa o indirectament de moltes 
disciplines.

• Objectiu presentació: mostrar aquesta 
diversitat als Països Catalans (més 
enllà de la climatologia).

Introducció: 
El canvi climàtic

recerca diversa



  

Classifiquem les investigacions en canvi climàtic                         als 
Països Catalans 

Introducció 
El canvi climàtic

Reconstrucció del passat 
Paleoclimatologia, climatologia històrica i geohistòria 

ambiental

Canvi climàtic i sistemes naturals
Ecologia i fisiologia

Canvi climàtic i societat
Geografia, economia, salut i sociologia



  

• El clima actual és fruit de l’evolució dels 
sistemes naturals durant milions d’anys

• La paleoclimatologia pretén reconstruir 
la història climàtica de la Terra per a 
poder entendre la seua evolució i per a 
poder preveure possible tendències 
futures

• Es basa en ‘arxius’ climàtics: marins, gel, 
continentals...

• Permet establir relacions causa-efecte 
entre variables climàtiques. Ex: Tª depèn 
de GEH, erupcions volcàniques, radiació 
solar, etc.

Reconstrucció del passat 
Paleoclimatologia



  

La reconstrucció del passat es basa 
en les proxy. Què és?

• És una variable que representa 
una altra variable que és 
impossible de mesurar

• Per exemple, variables passades 
de l’oceà, com la temperatura, 
contingut de nutrients, circulació, 
poden deduir-se a partir del 
registre geològic

• Exemple món econòmic: Preu 
d’un Big Mac ‘indicador groller’ 
de riquesa

Reconstrucció del passat 
Paleoclimatologia
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Reconstrucció del passat 
Arxius climàtics marins



  

Arxius climàtics marins:
- Foraminífers
- Coccolitoforals
- Molècules orgàniques
(...)

Reconstrucció del passat 
Arxius climàtics marins



  

Reconstrucció del passat: 
Arxius climàtics de gel

Testimonis de gel (continental)

http://www.grida.no/climate/vital/02.htm


  

Arxius climàtics continentals:
Torberes (carbó vegetal) antracologia / pal·linologia
Sediments llacs (paleolimnologia)
Llacs colmatats: pal·linologia

 

Reconstrucció del passat: 
Arxius climàtics continentals

Llac glaciar 
colmatat LlacTepui



  

Reconstrucció climàtica i 
d'episodis extrems a partir de 
fonts documentals 
històriques

• Ús de registres eclesiàstics i 
municipals

• Inundacions, sequeres, 
períodes llargs de pluges, 
etc.

Reconstrucció del passat 
 Climatologia històrica

No només s’utilitzen ‘arxius’ 
naturals… també proxys 
culturals



  

‘Arxius’ basats en fonts documentals

• Registres d’inundacions: Es ‘mesuren’ 
pel nivell assolit per l’aigua. Solen 
contenir també circumstàncies 
meteorològiques i característiques 
hidrològics del desastre i llista de danys.

• Sequeres i períodes de pluges: Es 
registren per les ‘rogatives’. Actes 
religiosos per a aturar un ‘estrès’ 
meteorològic
- Sequera: Rogatives pro pluvia (sistema molt 
complex)
- Pluges abundants: Rogatives pro serenitate. 
Període continu de pluges posava en perill la 
collita (sistema menys desenvolupat).

Reconstrucció del passat
 Climatologia històrica



  

Reconstrucció del passat: 
 Climatologia històrica

Pont

Molí hidràulic (quantitat)

Muralla

Sèquia/Canal

Edifici (quantitat)

Area inundada prolongadament

* ?

El Prat de Llobregat21

Hospitalet de Llobregat4

St. Boi de Llobregat14

Molins de Rei?

St. Joan Despí24

?

>30
3

100

152

2

?

?

9

1

2

2

8

all

?

8

2

1

14

3

1

?

21 sub-conques amb
efectes catastròfics
documentats

Inundacions 
novembre 1617

Barriendos et al., 2006



  

• Nivells de pregàries pro pluvia: 

- Nivell I: Oracions “simples” 
durant actes religiosos ordinaris

- Nivell II: Acte públic, exhibició de 
relíquies o imatges a la catedral

- Nivell III: Participació de la 
majoria de la població en 
processons.

- Nivell IV: Processons amb 
relíquies o imatges

- Nivell V: Peregrinació massiva a 
santuaris

Mesura preventiva quan la 
sequera havia produït problemes 
amb la collita

Pèrdua considerable de 
la producció agrícola

Quasi tota la collita en perill, 
problemes d’abastament i 
crisi de subsistència

Reconstrucció del passat: 
 Climatologia històrica

Martín-Vide & Barriendos, 1995.



  

Evolució sequera (1521 – 1821) a partir de de rogatives pro 
pluvia a Barcelona, Girona, Tarragona i Tortosa 

Reconstrucció del passat 
 Climatologia històrica
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Martín-Vide & 
Barriendos, 
1995



  

Oscil·lacions climàtiques i riuades 
catastròfiques als Països 
Catalans (s. XIV – XX).

• Riuades “extraordinàries”: 
desbordaments moderats, poc 
dany material, afectació dels 
conreus Alteració del dia a dia.

• Riuades “catastròfiques”: Molta 
intensitat, danys importants a 
l'agricultura i a les infraestructures 
civils.

• Diversitat de fonts per a cada 
conca: arxius municipals, a. 
eclesiàstics, història local, 
documentació privada...

Reconstrucció del passat 
Climatologia històrica

Barriendos & Martín-Vide, 1998



  

L’estudi de la dinàmica del 
paisatge, ens pot donar 
informació dels canvis 
causats pel clima o per les 
activitats antròpiques (i les 
seves relacions).

• El cas de la Coma de Burg i la 
Vallferrera, 10.000 anys de 
geohistòria ambiental (Pèlachs, 

2004).
• Metodologies: pal·linologia, 

antracologia, dendrocologia, 
arqueologia, historiografia, 
estudi de fonts orals...

Pèlachs, 2004

Reconstrucció del passat: 
Geohistòria ambiental

Utilitat metodologies 
segons període



  

Reconstrucció del passat: 
Geohistòria ambiental

Pèlachs, 2004

6000 aC

2500 aC

1800 dC

2004 dC

La Coma de Burg 
des de Tírvia 
(Pallars Sobirà)

Quins canvis en la vegetació i el paisatge són causats per canvis en el clima i quins 
per l’acció antròpica directa?

Discernir-ho ens pot donar elements per mitigar els efectes del canvi climàtic a 
partir de la gestió del territori.



  

• Temperatura afecta l’activitat 
de totes les espècies.

• Canvis en Tª suposen canvis 
fenològics (cicles de vida)

• Exemples: floració, caiguda 
fulles, migracions, 
hivernacions...

• També efectes en distribució, 
fisiologia i canvis en les 
interaccions entre espècies.

• Importància dels programes 
de seguiment de la 
biodiversitat.

Peñuelas et al., 2005

Canvi climàtic i sistemes naturals
Efectes biològics del canvi climàtic



  

• Fulles dels arbres 
surten 
aproximadament 20 
dies abans que fa 50 
anys

• Plantes floreixen i 
fructifiquen 
aproximadament 10 
dies abans que fa 30 
anys

Peñuelas et al., 2002

Canvi climàtic i sistemes naturals
Alteració fenologia vegetació



  

• Estadis larvaris més curts a causa de 
l’escalfament.

• Els rapalòcers (papallones diürnes) 
apareixen abans, són més actives i 
allarguen el període de vol.

Stefanescu & Peñuelas, 2003.

Canvi climàtic i sistemes naturals
Alteració fenologia fauna
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• Aquestes evidències 
s’han mostrat a partir del 
seguiment del CBMS 
(Principat, Andorra, 
Menorca i Eivissa).



  

• Disminució de la diversitat amb 

l’augment de la temperatura.

• La gran diversitat de rapalòcers 

al Mediterrani amenaçada pel 

canvi climàtic (Stefanescu, Herrando 

& Páramo, 2004).

• Estudi europeu (Nature), 2/3 de 

les espècies estudiades s’han 

desplaçat entre 35 i 240 km 

(coincideix amb les isotermes) 

(Parmesan, Stefanescu et al., 1998).

Stefanescu, Herrando & 
Páramo, 2004

Canvi climàtic i sistemes naturals
Alteracions fenologia fauna

La riquesa és màxima entre 900 
i 1300 m amb climes freds i 
plujosos.



  

• Distribució cap a l’interior del País 

Valencià de l’obriülls (espècie litoral)

• Desplaçament latitudinal ocells 

(oreneta cua roja, tórtora turca...) 

Projecte Sylvia anellament (ICO, 2006)

• Aparició (2002) de libèl·lules africanes 

a l’Albufera (l’Horta), majoritàries 

(2007).

Tribulus terrestris 

Orthetrum trinacria

Streptopelia decaocto 

Canvi climàtic i sistemes naturals
Alteracions a la distribució de la fauna



  

Elements de canvi global als 
sistemes forestals:

• Condicions més càlides i àrides

• Increment biomassa, canvis 
usos sòl, augment freqüentació 
per activitats lúdiques etc.

Conseqüències respecte als 
incendis

• Més freqüència i intensitat 
(Peñuelas et al., 2005).

• Increment recurrència: reducció 
resiliència (Díaz-Delgado et al., 
2002)

Peñuelas et al., 2005

Canvi climàtic i sistemes naturals
Increment freqüència i intensitat incendis forestals



  

• Desplaçaments altitudinals o latitudinal de les àrees de 
distribució d’algunes espècies

• Al Montseny, ecosistemes mediterranis guanyen           terreny 
als temperats

• També s’han constatat adaptacions                 
intraespecífiques en el faig (Jump, Peñuelas et al., 2006)

• Gran importància de factors antròpics (usos del sòl, pràctiques 
agro-ramades i silvícoles tradicionals)

Peñuelas i Boada, 2003

Canvi climàtic i sistemes naturals
Procés de mediterranització



  

Línies de recerca ETC-LUSI (coordinat per F. Bréton)
• Anàlisi de canvis en els usos de sòl i les seves causes 

(antròpics i/o canvi climàtic), a nivell continental però 
també de mars i de zones costaneres. 

• Canvis d’usos sòl com afecten el clima?
• Com adaptem el territori (urbanisme, economia), la 

societat (salut) i la biodiversitat al context del canvi 
climàtic?

• Funcions de les zones humides i gestió en l’escenari de 
canvi climàtic. 

Canvi climàtic i societat
Territori



  

Gran diversitat de metodologies de 
recerca ETC-LUSI

• Recolecció de dades a partir de 
tècniques de GIS.

• Land and Ecosystem accounting 
(LEAC), per mesurar estocs de 
cobertes i canvis temporals, anàlisi 
de causes i fluxes.

• Desenvolupament d’indicadors i 
mapes de vulnerabilitat.

• Anàlisi de documents de 
planejament

• Entrevistes en profunditat i anàlisi 
participatiu (grups focals). 

Canvi climàtic i societat
Territori

Retrocés línia de 
costa Alt Empordà

http://terrestrial.eionet.europa.eu



  

L’estudi dels efectes econòmics 
exemplifica el canvi en la percepció 
del fenomen

• Augmentaran els costos en la major 
part de sectors (des del transport a 
les assegurances)

• Alternativa 0 de mitigació, podria 
afectar al 20% del PIB (Stern, 2006).

• Importància d’identificar sectors clau 
en les emissions de GEH

• Importància de les emissions 
indirectes

• Capacitat ‘d’arrossegament’ dels 
sectors. Ex. Augment 1% activitat 
productiva construcció = augment 
1,6% GEH (Alcántara et al., 2007). 

Canvi climàtic i societat
Economia



  

El turisme és un dels sectors més 
importants als Països Catalans

• Pirineus i litoral, zones més 
vulnerables (i més turístiques).

• L’esquí per sota de 2000 m es 
considera inviable (Saurí et al., 2005)

• Reducció de dies innivació a la 
cota 1500; Comarques gironines 
(70 a 39), Vallespir i Conflent (75 
a 44) (Campillo i Font, 2004)

Canvi climàtic i societat
Turisme



  

Efectes directes

• Temperatures extremes
• Esdeveniments 

meteorològics extrems

Efectes indirectes

• Contaminació atmosfèrica, 
pol·len i salut respiratòria

• Problemes psicosocials
• Augment del nivell del mar
• Problemes en el 

subministrament d’aliments
• Malalties infeccioses 

transmeses per vectors
• Malalties infeccioses 

transmeses per l’aigua

Canvi climàtic i societat
Impactes sobre la salut

Possibles impactes del canvi climàtic sobre la salut 

(Sáez & Lertxundi-Manterola, 2005)



  

Increment mortalitat ona de calor estiu 
de 2003 (fenomen mediàtic)

Generalment, relació mortalitat-T té 
forma d’U o V.

Als Països Catalans Tª confort vora els 
22ºC.Ballester et al., 2002

Sáez et al., 2002

Canvi climàtic i societat
Salut: temperatura i mortalitat



  

• Extensió de malalties entre la fauna per culpa 
del canvi climàtic i dels grans fluxos migratoris 
entre continents 
Virus de la llengua blava (ovelles) està 
començant a colonitzar el continent europeu. 
- Primers casos als Països Catalans (2006). 
- 1.300.000 caps de bestiar morts als països 
mediterranis

Canvi climàtic i societat
Salut: malalties noves i reemergents

• Reaparició de malalties en humans 
‘extingides’: no només pel canvi climàtic, 
també pels forts moviments migratoris (de 
necessitat i de plaer), augment resistència 
medicaments...
• Extensió de malalties en humans, per 
exemple malària.

Anopheles



  

• Importància dels 
aspectes ‘no científics’.

• Problemes d’equitat 
(ètica ambiental) en la 
distribució de costos 
(ex. negociacions 
internacionals).

Canvi climàtic i societat
Percepció i participació

• El canvi climàtic 
com a fenomen 
socioambiental, 
obliga a abordar 
estils de vida, 
valors, 
preferències...



  

Com s’estudia el canvi climàtic 
des de la sociologia ambiental

• Fins fa pocs anys tècniques 
qualitatives (entrevistes, 
grups de discussió...)

• Actualment increment estudis 
quantitatius (enquestes, 
anàlisi premsa...).

• Abunden estudis amb 
combinació de metodologies.

Kyoto
Rio

Tàbara (2004)

Grup de 
discussió

Projecte ADAM

Canvi climàtic i societat
Percepció i participació



  

Projecte europeu Adaptation and 
Mitigation (ADAM)

• 26 grups de recerca i 90 
investigadors

• Objectiu: avaluar les 
polítiques per assolir un 
increment de ‘només’ 2ºC 
(2050) respecte època 
preindustrial

• Desenvolupar una 
metodologia participativa per 
dissenyar i avaluar 
estratègies per mitigar els 
efectes del canvi climàtic

www.adamproject.eu

adaptació

mitigació

+ 2ºC = reduir 60-80% GEH PD!

Canvi climàtic i societat
Percepció i participació



  

Algunes preguntes per 
discutir (Tàbara, 2007)

• Què podem aprendre del 
canvi climàtic per altres 
qüestions ambientals?

• Quin és el paper/relació 
entre ciutania i 
coneixement expert?

• Com es relaciona tot 
plegat amb l’ètica, la 
política i el mercat?

• La ‘ciència’ és suficient 
per abordar aquestes 
qüestions?

Canvi climàtic i societat
Percepció i participació



  

• Més enllà de classificacions, cal entendre el canvi climàtic com 
un fenomen socioambiental.

• Tenir en compte la importància d’altres components del canvi 
global que interactuen amb els fenòmens climàtics.

• Implicacions que el canvi climàtic ja no sigui un fenomen 
exclusivament ‘científic’.

• Els Països Catalans som una àrea molt vulnerable, continuar 
com fins ara ens porta cap a aquest escenari (2100)…

Reflexions/conclusions

ADAM Project, 
2006



  

Moltes gràcies 
per la vostra atenció!
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(UV), Albert Pèlachs (UAB), Josep Peñuelas (CSIC-CREAF-UAB), Xavier 
Rodó (LC-UB), M.A. Rodríguez (LC-UB), Antoni Rosell (ICTA-UAB), Marc 
Sáez (UdG), Constantí Stefanescu (CMBS), J. David Tàbara (ICTA-UAB).


