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Línies de recerca

 Canvi Global i Biodiversitat

 Anàlisi del CG en àrees ecotòniques forestals. Paisatges sentinella: PN Montseny

 Espais Naturals Protegits

 Centre UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies: XARXA

 Avaluació de les Reserves de la Biosfera a Catalunya

 Treball d’aproximació al coneixement de les RB mexicanes

 Biodiversitat com a indicadora de sostenibilitat urbana a la mediterrània

 Biogeografia i salut: boscos – ciutats – medi

 Seguiment d’indicadors socioecològics en conques fluvials mediterrànies

 Avaluació de serveis ecosistèmics, productes forestals (suro)

 Bioeconomia Mediterrània

 Educació Ambiental – Comunicació – Participació Tr
a
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Projectes en curs

 Museu Europeu del Bosc (MEdB): centre de referència i de diàleg de l’actualitat 

forestal europea.

 Centre Mediterrani de Reserves de la Biosfera: coordinació de la Xarxa de les 

RB del Mediterrani (14 països – 63 RB) i promoció de la recerca i de la cooperació NS.

 Estudis de CG al Montseny: anàlisi de les manifestacions locals de CG sobre 

vegetació i paisatge (2013-2015).

 Observatori de la Tordera: seguiment d’indicadors socioecològics en conques fluvials 

mediterrànies (1996-2016).

 Salut i medi:

 Salut i ciutats

 Boscos i salut, el potencial terapèutics dels boscos

 Biogeografia i salut

 Parc Nacional Yasuní (Equador): indicadors de CG

 Projecte Geopark H2020, vall del Zat, Alt Atles marroquí



L’Observatori de la Tordera

Seguiment d’indicadors socioecològics en conques 
fluvials mediterrànies

Ajuntament 

d’Hostalric

• Definir un programa de monitoratge a llarg termini de la
qualitat del medi fluvial (paràmetres biològics, hidrològics i
socials).

• Realitzar seguiments específics de la biodiversitat en
espais d’interès.

• Desenvolupar un sistema d’emmagatzematge de dades
que en permeti l’anàlisi i la connexió amb altres BBDD.

• Col·laborar en la implementació de la DMA.

• Desenvolupar un programa d’educació i comunicació
ambiental que tradueixi els resultats del projecte i desperti
l’interès en “tornar a la Tordera”.



L’Observatori de la Tordera

Seguiment d’indicadors socioecològics en conques 
fluvials mediterrànies



Les línies de recerca del projecte estan estructurades de la següent

manera:

Monitoreig biològic

Monitoreig 

hidrogeològic

Monitoreig físico-

químic

Estudis politics I 

socials

PROECA

Programa 

d’Educació 

Ambinetal I 

Comunicació

L’Observatori de la Tordera



Monitoreig biològic

Macroinvertebrats (FBILL, BMWPC)

Diatomees (IPS)

Vegetació de ribera(QBR)

Peixos (IBICAT)

Amfibis (IQA)

Aus (IQA, IDF)

Quiròpters (Freq.)

L’Observatori de la Tordera



PROECA – L’Observatori de la Tordera

Materials de difusió

Mitjans de comunicació

Pàgina web

Activitats de difusió

Formació d’investigadors Docència

Pràctiques de llicenciatura

Programa de doctorat en 
Ciències Ambientals

Comunicació científica Presència en congressos

Participació en seminaris

Connexió amb xarxes de 
recerca

Articles i publicacions

Educació ambiental Exposició itinerant

Sessions participatives

Materials pedagògics

Sortides guiades

Difusió



PROECA – L’Observatori de la Tordera



Centre Internacional UNESCO de les Reserves de 

la Biosfera Mediterrànies



1 Presentació

El Centre UNESCO de categoria II de Reserves de la Biosfera
Mediterrànies es basa en un compromís entre l'Organisme
Autònom de Parcs Nacionals del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi ambient i la Fundació Abertis amb l'objectiu
d'amplificar els esforços de la UNESCO en la promoció del
desenvolupament sostenible.

Castell de Castellet (Castellet i la Gornal, Barcelona)Localització

Centre Internacional UNESCO



1 Presentació

Com a Centre de tipus II presta assistència tècnica en les
esferes de competència de la UNESCO mitjançant activitats
d'augment de capacitats i formació, investigació i establiment
de xarxes per intercanviar informació i coneixements.

14 de novembre de 2013 en la Conferència General de l'UNESCO

4-5 d'abril de 2014

Data de declaració

Actes d'inauguració

Centre Internacional UNESCO



2 Línies estratègiques

3 Comunicació, formació i educació ambiental

4 Centre de documentació

5 Cooperació Nord-Sud

6 Enfortiment dels vincles entre acadèmia, societat civil i empresa

7 Relacions institucionals locals i regionals relacionades amb l'àmbit
del Mediterrani

2 Dimensió acadèmica i de recerca

1 Enfortiment de les relacions entre Reserves de la Biosfera 
Mediterrànies i planificació

Centre Internacional UNESCO



Enfortiment de les relacions entre Reserves de la 
Biosfera Mediterrànies i planificació

Xarxa de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
(XRBMed)

1

Criteris

Per delimitar la zona entesa com mediterrània s'estableix un marc de 
referència basat en: 

⚫ Clima mediterrani (bimodal, fluctuant, aleatori…) 
⚫ Vegetació mediterrània
⚫ Països riberencs del mar mediterrani (Conveni de Barcelona. 21 

països)
⚫ Eco-regions de la mediterrània (hotspot de la mediterrània de l'IUCN).  

63 Reserves de Biosfera

14 països de la conca Mediterrània:

Algèria, Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Israel, 
Itàlia, Líban, el Marroc, Montenegro, Portugal i Tunísia

Centre Internacional UNESCO



Centre Internacional UNESCO

Contactades: 28

Adherides: 27

Sense contacte: 8



Comunicació, formació i educació ambiental

Presentació de materials divulgatius de les reserves

3

Centre Internacional UNESCO



Mesures adaptatives i de 
gestió per a la conca del Foix



Localització La conca s’estén fins a 290 km2

Es troba dins el Parc del Foix



Boscos densos 
no de ribera

Urbanitzat

Llacunes 
continentals

Matollars o correus 
en transformació

Vinyes

Conreus herbacis 
no arrossars

FONT:  Parc del Foix. Diputació de BCN

Importància del sector vitivinícola del 
Penedès (37% de la superfície de 

vinya de Catalunya)

Gran valor ambiental i el 
desenvolupament del sector 

enoturístic a la zona



El pantà de Foix

Superfície d’unes 66 Ha, la zona 
humida s’estén fins a 79 Ha

Es nodreix principalment del riu Foix

Problemes de contaminació a causa 
dels nuclis urbans, les urbanitzacions i 

les activitats agrícoles, ramaderes i 
industrials.



Diagnosi

ACA 
2015

Prat et al. 
(2016)

Marcè et al. 
2000

Fòsfor superficial 
(μg/l)

270

Disc de Secchi (m) 0,46

Clorofil·la (μg/l) 134,1

TSI 54,15 80

Situació crítica per la densitat de 
cianobacteris molt elevada

> 100 μg/l Hipereutròfic

Segons la OCDE (Organització i 
Cooperació pel Desenvolupament 

Econòmic)

1,5 – 6 m

> 75 μg/l

50 - 70

70- 100

Eutròfic

Hipereutròfic

Mesoeutròfic

Hipereutròfic

Segons Navarro et al. (2016) 
embassament amb menor potencial 

ecològic de 29 estudiatsAltres contaminants com Cu i Pb



Diagnosi

Ictiofauna:
Dominada per alburns (Alburnus sp.) 

Depuradora de Vilafranca

Activitats agrícoles

Pluges intenses

• Gran entrada de nutrients 
provinents de la conca.  M.O

Augment de la 
densitat de 

plàncton

Oxidació 
basal

Anòxia i 
Eutrofització

Mengen 
zooplàncton de 
talla més grans 

Silurs (Silurus glanis) que mengen els alburns.

• Entrada de Fòsfor



Resultats
Hiperautrofització (anòxia, metanització, 

males olors)

Elevat nivell de colmatació dels sediments 
de la xarxa fluvial

Qualitat ecològica molt deficient. Estrès 
ambiental sever

Presència de coure i de Microcystis
aeruginosa

S’amenaça un paisatge de conreus, 
bodegues i turisme



Reptes s. XXI

Augment de la demanda hídrica

Canvi global – canvi climàtic



Objectius

1. Desenvolupar mesures d’adaptació al Canvi Global a la conca del Foix per tal de mantenir el
mosaic agroforestal, així com l’activitat socioeconòmica.

2. Proposar un programa de mesures per a restaurar el potencial ecològic de l’embassament del
Foix, assegurant el cabal ambiental de manteniment del riu.

3. Desenvolupar una estratègia de comunicació, de participació i d’educació ambiental que posi
en valor el patrimoni socioecològic de la conca.

4. Esdevenir una àrea de monitoreig i extrapolació de les millors tècniques disponibles (Nature
Based Solutions) a la regió Mediterrània a través de la Xarxa de RRBB Mediterrànies.

5. Realitzar la transferència i valoració d’estratègies de depuració d’aigües a nivell d’explotació
i/o municipal.

6. Incentivar la implantació de pràctiques agrícoles productives i respectuoses amb el medi.

7. Conservar la biodiversitat en els diferents ecosistemes.

8. Fomentar la valoració sociocultural del paisatge (gastronomia, cultura, salut,....) com a eina
de turisme sostenible.



Fases de la proposta

Accions preparatòries

Recollida de dades

Diagnosi

Proposta d’Accions

Valorar necessitats d’aigua

Accions demostratives 

Millorar tractament vinasses

Anàlisi ambiental

Desenvolupar un pla de transferència contínua

• Contactar stakeholders
• Creació d’un comitè de seguiment

• Intercanvi informació



Fases de la proposta

Accions preparatòries

Recollida de dades

Diagnosi

Proposta d’Accions

Valorar necessitats d’aigua

Accions de transferència i demostració

Millorar tractament vinasses

Anàlisi ambiental

Desenvolupar un pla de transferència contínua

• Recull de publicacions sobre limnologia.
• Caracterització hidrològica.
• Caracterització fisicoquímica.
• Caracterització biològica.
• Descripció dels hàbitats.

• Recopilació històrica de gestió i ús de l’aigua.
• Dades de tractament.

Accions demostratives 



Accions preparatòries

Recollida de dades

Diagnosi

Proposta d’Accions

Valorar necessitats d’aigua

Accions de transferència i demostració

Millorar tractament vinasses

Anàlisi ambiental

Desenvolupar un pla de transferència contínua

• Canvi usos i cobertes del sòl (1950-2016)
• Usos de l’aigua

• Evolució demogràfica
• Evolució dels sectors productius

• Evolució de l’eutròfia.
• Relació entre anòxia i la re-dissolució del fòsfor.

• Anàlisi de fòsfor dels efluents. 

Fases de la proposta

Accions demostratives 



Accions preparatòries

Recollida de dades

Diagnosi

Proposta d’Accions

Valorar necessitats d’aigua

Accions de transferència i demostració

Millorar tractament vinasses

Anàlisi ambiental

Desenvolupar un pla de transferència contínua

A nivell de conca:
• Disminució de l’entrada de fòsfor provinent: 

1. Depuradora
2. Aportacions a l’embassament en els episodis de 

pluja intensa
3. Activitats agrícoles

Fases de la proposta

Accions demostratives 



Accions preparatòries

Recollida de dades

Diagnosi

Proposta d’Accions

Valorar necessitats d’aigua

Accions de transferència i demostració

Millorar tractament vinasses

Anàlisi ambiental

Desenvolupar un pla de transferència contínua

A nivell d’embassament
• Crear una zona de filtratge natural (canyís)

• Crear basses de laminació
• Operació de neteja i manteniment de vores

• Mesures per a la fixació de fòsfor als sediments

• Elaboració Pla de conservació: posada en valor de la 
biodiversitat (canyissar)

Fases de la proposta

Accions demostratives 



Fases de la proposta Proposta d’Accions



Accions preparatòries

Recollida de dades

Diagnosi

Proposta d’Accions

Valorar necessitats d’aigua

Accions de transferència i demostració

Millorar tractament vinasses

Anàlisi ambiental

Desenvolupar un pla de transferència contínua

• Avaluar la disponibilitat d’aigua real

Fases de la proposta

Accions demostratives 



Accions preparatòries

Recollida de dades

Diagnosi

Proposta d’Accions

Valorar necessitats d’aigua

Accions demostratives 

Millorar tractament vinasses

Anàlisi ambiental

Desenvolupar un pla de transferència contínua

• Selecció de parcel·les pilot per activitats 
demostratives (agrícola)

Fases de la proposta



Accions preparatòries

Recollida de dades

Diagnosi

Proposta d’Accions

Valorar necessitats d’aigua

Accions de transferència i demostració

Millorar tractament vinasses

Anàlisi ambiental

Desenvolupar un pla de transferència contínua

• Caracterització fisicoquímica exhaustiva dels efluents
• Assessorament en la millora i optimització de 

tractaments

Fases de la proposta

Accions demostratives 



Accions preparatòries

Recollida de dades

Diagnosi

Proposta d’Accions

Valorar necessitats d’aigua

Accions de transferència i demostració

Millorar tractament vinasses

Anàlisi ambiental

Desenvolupar un pla de transferència contínua

• Càlcul de petjades de carboni, aigua i impacte 
ambiental

Fases de la proposta

Accions demostratives 



Accions preparatòries

Recollida de dades

Diagnosi

Proposta d’Accions

Valorar necessitats d’aigua

Accions de transferència i demostració

Millorar tractament vinasses

Anàlisi ambiental

Desenvolupar un pla de transferència contínua

• Esdevenir un Mediterranean Living Lab
• Desenvolupar un pla d’educació ambiental i de 

comunicació (Centre UNESCO de RRBB 
Mediterrànies)

• Formació i conscienciació de la importància de 
l’aprofitament sostenible amb els principals actors.

Fases de la proposta

Accions demostratives 



La depurazione della Palude del Foix mediante 
progetto LIFE. Misure adattative e di gestione.

Grazie per la vostra attenzione

roser.maneja@uab.cat – qzaubanell@gmail.com

mailto:Roser.maneja@uab.cat
mailto:qzaubanell@gmail.com

