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IV Congrés de l’aigua a Catalunya

MARC TEÒRIC
Canvi Climàtic

-Revolució industrial:
Influència planetària
Canvis composició atmosfèrica
Increment concentració CO2
Increment de temperatures i
afectacions climàtiques.

altres

-A Catalunya, el consum energètic és
el responsable del 72% de les
emissions de GEH, repartint-se en
42,9% transport i 26,9% Indústria.
Temperatura

Canvi Climàtic

MARC TEÒRIC

La temperatura mitja a Catalunya ha augmentat el 1,6º des de 1950 (+0,24º/decenni),
essent més marcada la temp. màxima i a l’estiu.
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Canvi Climàtic

La precipitació a Catalunya ha disminuït un 1,7%, essent significatiu a l’estiu (-5%)

Canvi Climàtic i Impactes directes

MARC TEÒRIC

1.Freqüència i intensitat d’events extrems (sequeres, focs,
inundacions, huracans, onades de fred i de calor).
2.Augment del nivell del mar, 7 metres en 300 anys.
3.Alteracions a les xarxes ecològiques i en les interaccions entre
espècies.
4.Alteració de cicles biogeoquímics (aigua, elements essencials
com el carboni, el nitrogen, el fòsfor).
5.Salut humana (cops de calor, sistema cardiovascular,
respiratori, morbi-mortalitat).
6.Migracions humanes.

MARC TEÒRIC
Canvi global. Biodiversitat
Catalunya té 741 hàbitats diferents, i de fet té 12 vegades més hàbitats d’interès
comunitari per unitat de superfície que el conjunt d’Espanya, el mateix per altres països
però en diferent %. I, el 32% territori català es troba protegit pel Pla d'espais d'interès
natural (PEIN).
El càlcul per a Catalunya del Living Planet índex (LPI), un indicador sobre l'estat de la
biodiversitat mundial adoptat pel Conveni sobre la Diversitat Biològica I els objectius
d'Aichi, basat en el seguiment de les tendències poblacionals d'espècies de vertebrats
terrestres, d'aigua dolça i marins, evidencia una greu tendència regressiva, amb una
disminució del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats I invertebrats.
Segons un informe de Planeta Vivo (2018), hi ha una disminució d’un 60% de vertebrats
des de 1970.
Les pèrdues de biodiversitat més significatives s'estan produint en els hàbitats agraris,
d'aigua dolça i litorals, com a conseqüència directa de l'activitat humana.
La pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni natural posen en risc la provisió de
serveis ecosistèmics que són bàsics per la salut i el benestar de la societat.
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Canvi Climàtic. Temporals
• Al sud de Catalunya, en els últims 2 anys s’han vist imatges de la
Punta de la Banya inundada (Delta de l’Ebre).
• Els científics diuen que el Delta en poc desapareixerà, i que passarà
amb el Delta, els arrossars i la seva gent? Les polítiques i les nostres
accions haurien de tenir com a primera preferència el canvi climàtic,
perquè sinó l’emergència climàtica és i seguirà essent un problema
greu.
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Canvi Climàtic i ecosistemes.
Alteració distribució fauna

• Increment de plagues:
• Entrada pel nordest peninsular el 2010.
Vespa velutina

Orthetrum
trinacria

Xylella
fastidiosa

• Aparició (2002) de libèl·lules africanes a
l’Albufera (l’Horta).

• Es produeixen desajustaments en la
sincronització de períodes d'activitat dels
insectes i el moment de desenvolupament de les
plantes que els serveixen d'aliment, per tant –
pol·linització, - collites + transmissió de virus

MARC TEÒRIC
Canvi Climàtic i ecosistemes.
Efectes biològics del canvi climàtic
Les fulles dels arbres
surten aproximadament
20 dies abans que fa 50
anys.
Las plantes floreixen i
fructifiquen
aproximadament 10
dies abans que fa 30
anys.
Les collites s’avancen
de 15-30 dies que fa 30
anys
Peñuelas et al., 2002

MARC TEÒRIC
Canvi Climàtic i productivitat dels cultius
• Estudis internacionals alerten que per cada grau d'augment de la
temperatura pot produir-se minves d'entre el 10% i el 25% en les collites,
depenent de les zones

MARC TEÒRIC
Canvi Climàtic i productivitat dels cultius

• Estudis demostren que al nord d’Europa, en ↓ el període de gelades
i ↑ la temperatura, ↑ el creixement de la vegetació. Això pot ajudar a
la implantació i producció de nous conreus. En canvi, al sud
d’Europa, ↑ la temperatura i ↓la precipitació, acompanyat de les
onades de calor extremes i la falta d’aigua, fa que limitin la
productivitat dels conreus, i alguns d’aquests que fins ara es
cultivaven en aquesta regió ja no seran els més adequats.
• En l’agricultura mediterrània els cicles de cultius es podran
introduir varietats i cultius més resistents a les altes temperatures i
al descens de precipitacions.

MARC TEÒRIC
Canvi Climàtic i productivitat dels cultius
• Necessitat hídriques de diferents conreus al llarg del s.XXI en la
conca del Fluvià:

CLASSIFICACIÓ CLIMÀTICA I NECESSITATS HÍDRIQUES
DE CALELLA.

MARC
L'objectiu de l’estudi, consisteix en realitzar una delimitació
de l’àreaTEÒRIC
climàtica
de Calella per tal de determinar les espècies que hi són més adients segons les
seves necessitats climàtiques. Com a punt de partida, pel seu interès agronòmic i
biològic, hom utilitza la classificació ecològica de J. Papadakis, la classificació
climàtica de Thornthwaite, etc.
Es duu a terme un càlcul de les necessitats hídriques i tipus i temps de reg.
Es comparen les dades climàtiques de dos períodes de temps.
Les dades utilitzades són les d’una estació meteorològica que hi havia a Calella
entre els anys 1931-1978. Les dades climàtiques actuals són les de l’estació més
propera a Calella, que és Malgrat de Mar, entre els anys 2007-2019

Diagrama ombrotèrmic de Calella 1931-1978
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En el gràfic hom pot observar que, des de principis de juny fins finals d’agost, la línia que fa
referència a la temperatura està per sobre de la línia de la precipitació. Aquest, és, doncs, l'espai
que definim com a període de sequera.

Pluviometria (mm)

100,00

50,00

90,00

45,00

80,00

40,00

70,00

35,00

60,00

30,00

50,00

25,00

40,00

20,00

30,00

15,00

20,00

10,00

10,00

5,00

0,00

GEN.

FEB.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DES.

Pluviometria

30,87

43,47

54,06

46,88

53,60

25,10

24,97

27,65

64,48

90,16

79,42

27,71

Temperatura

8,22

8,77

10,85

13,51

16,55

20,78

23,70

23,85

20,84

17,16

12,09

9,00

0,00

En el gràfic hom pot observar que, la totalitat dels mesos de juny, juliol, i agost, la línia que fa
referència a la temperatura està per sobre de la línia de la precipitació. Aquest, és, doncs, l'espai
que definim com a període de sequera.

Temperatura (ºC)
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Diagrama ombrotèrmic de Malgrat de Mar 2007-2019
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Segons el diagrama ombrotèrmic l’època de sequera del segon
període de temps (2007-2019) respecte el primer període (19311978) ha augmentat.
Segons l’índex de Lang (Ia), el primer període de temps es
classifica com a zona semiàrida i el segon període com a zona
àrida.

Comparant els dos períodes de temps, en l’últim, el més actual,
ha plogut menys, l’evapotranspiració (ETP) és més ↑, i la
temperatura mitjana de les mínimes i les màximes també són més
↑.

MARC TEÒRIC
-Classificació climàtica de Papadakis (1941-1980):
Tipus d'hivern: Citrus (Ci).
Tipus d'estiu: Oriza (O).
Règim d’humitat: Mediterrani sec (Me).
Índex d’humitat: 0,8
Règim tèrmic: Marítim càlid
Tipus climàtic: Mediterrani marítim

-Classificació climàtica de Papadakis (2007-2019):
Tipus d'hivern: Citrus (Ci).
Tipus d'estiu: Gossypium fresc "g".
Règim d’humitat: Mediterrani sec (Me).
Índex d’humitat: 0,59
Règim tèrmic: Subtropical semi-càlid "Su".
Tipus climàtic: Mediterrani subtropical.

Segons la classificació climàtica de Papadakis, comparant els dos
períodes, en aquest últim (2007-2019) respecte el primer es pot
observar que el tipus d’estiu és més sec, el règim d’humitat,
l’índex i el tipus climàtic també és més sec.

Càlcul de les necessitats hídriques dels plataners (Platanus
hispanica) del Passeig de Manuel Puigvert i de la pineda de
pinyoner (Pinus pinea) del Parc Dalmau
Plataners pg. Puigvert
Estiu

Resta any

Pineda Parc Dalmau
Estiu

Resta any

Ke‘ (coeficient d’espècie)

0,9

0,63

0,9

0,63

Kd (coeficient de densitat)
Km (coeficient de
microclima)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,0

1,0

KL (coeficient del jardí)

1,764

1,23

1,26

0,88

ETL, necessitats netes
(mm/setmana)

32,72

22,90

23,37

16,36

38,49

26,95

27,50

19,25

144,35

101,05

103,11

72,18

Nb, necessitats brutes
(mm/setmana)
Temps reg *
(minuts/setmana)

*Tipus de reg, per goteig, reg localitzat a 8 goters per arbre

Esquema d’escorrentia del Parc Dalmau

*Paràmetres

de càlcul del volum d’escorrentia superficial del sector del
bosc del Parc.

Elements i troncs per orientar el drenatge per l’aigua
d’escorrentia, i elements per recollor l’aigua del Parc Dalmau

Punts de recollida d’aigua del Parc Dalmau

Font i receptacle d’aigua de la Conca 3.

*Paràmetres

Bassa de recollida d’aigües pluvials.

de càlcul del volum d’escorrentia superficial del sector del
bosc del Parc.

Càlcul del volum d’aigua disponible d’escorrentia del Parc
Dalmau
Pendent
promig del
terreny

Superfície
(m2)

Tipus de sòl

Coeficient
d'escorrentia
Benítez et al.
(1980)

Conca 1

35%

20.000

Permeable

0,2

568,32

2.273.280

Conca 2-a

35%

9.000

Permeable

0,2

568,32

1.022.976

Conca 2-a

5%

6.000

Semipermeable

0,4

568,32

1.363.968

Conca 3-a

82%

2.000

Permeable

0,35

568,32

397.824

Conca 3-b

5%

6.000

Semipermeable

0,4

568,32

1.363.968

Conca 4
VOLUM
TOTAL

35%

5.000

Permeable

0,25

568,32

710.400

*Paràmetres

Precipitació
mitja anual
(l/m2)

Volum
d'aigua
d'escorrenti
a (litres)

7.132.416

de càlcul del volum d’escorrentia superficial del sector del
bosc del Parc.

Càlcul del volum d’aigua que passa per les rases drenants del Parc Dalmau

Superfície parc (m2)

75.057

Recollida d'aigua (l)

7.132.416

Necessitats brutes estiu (l/m2 setmana)
Necessitats brutes hivern (l/m2 setmana)

27,5
19,25

Necessitats brutes totals estiu (l/parc setmana)

2.064.068

Necessitats brutes total hivern (l/parc setmana)

1.444.847

Setmanes per regar estiu

3,5

Setmanes
hivern
4,9
*Si el parc téper
unaregar
superfície
de 75.057 m2, la recollida d’aigua d’escorrentia és de 7.132.416 litres,
partint de que les necessitats brutes a l’estiu són de 27,5l/m2a la setmana i a l’hivern de 19,25l/m2
a la setmana, les necessitats brutes totals a l’estiu de tot el parc seran de 2.064.068l i a l’hivern de
1.444.847l. Per tant, partint de l’aigua d’escorrentia disponible acumulada a l’estiu es podrà regar
durant unes 3,5 setmanes, o a l’hivern durant unes 4,9 setmanes.

Calella, topogràfic i ortofoto any 2020. Disminució de la línea de costa….

Calella, topogràfic i ortofoto any 1946. Disminució de la línea de costa….
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gràcies!

