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1. Resum/Summary
Resum
Aquest informe d’anàlisi de la vulnerabilitat de la muntanya mitjana als impactes del canvi climàtic s’ha
elaborat a partir d’una primera fase de recopilació i d’anàlisi de bibliografia sobre els impactes i els
riscos del canvi climàtic a la muntanya mitjana, i d’una segona fase de participació dels actors que
componen els comitès regionals de les tres àrees d’estudi (Aragó, Catalunya i La Rioja) en les reunions
anuals que es van fer el primer trimestre del 2022.
A la primera part del document es descriu i s’analitza l’evolució de la temperatura i la precipitació a
partir de bases de dades històriques recollides en les darreres dècades, així com les futures projeccions
d’aquests paràmetres a escala mundial, europea i regional (les tres àrees d’estudi del projecte).
Tot seguit, es valoren els riscos observats i potencials produïts pel canvi climàtic en diferents sectors i
sistemes. Els riscos pel que fa als impactes del canvi climàtic s’han classificat segons les categories
següents:
-

Canvis en els usos del sòl.
Cicle hidrològic i recursos hídrics.
Riscos naturals.
Sistemes naturals.
Sectors econòmics.
Impactes socials i demografia.

Finalment s’estableix una priorització dels riscos a partir de les contribucions recollides a les reunions
amb els comitès regionals.
L’abandonament de terres de conreu i de pastures es va identificar com un dels riscos més preocupants
a la muntanya mitjana. Aquest risc té implicacions directes en alguns dels riscos identificats dins les
altres categories, com ara el cicle hidrològic, els sistemes naturals o els impactes socials i la demografia.
Altres dels riscos més importants identificats a les tres regions van ser la reducció de la disponibilitat
hídrica, l’augment dels incendis forestals (que en el cas de La Rioja s’identificava com un futur risc
potencial si no es manté la gestió del territori), els canvis en algunes patologies (malalties i plagues) i
la manca de gestió i de manteniment del territori. Aquest darrer risc està directament relacionat amb
el procés de despoblació de les zones rurals que s’observa al llarg de tota la muntanya mitjana.
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Summary
This report of analysis of the vulnerability of the mid-mountain to the impacts of climate change has
been elaborated from a first phase of compilation and analysis of bibliography on the impacts and risks
of climate change in the mid-mountain, and a second phase of participation of the stakeholders that
compose the regional committees of the three study areas (Aragon, Catalonia and La Rioja) in the
annual meetings that were held in the first quarter of 2022.
The first part of the document describes and analyses the evolution of temperature and precipitation
based on historical databases collected in recent decades, as well as future projections of these
parameters on a global, European and regional scale (the three areas of study in the project).
Then, the observed and potential risks produced by climate change in different sectors and systems
are analysed. The risks to the impacts of climate change have been classified according to the following
categories:
-

Land use changes.
Hydrological cycle and water resources.
Natural risks.
Natural systems.
Economic sectors.
Social impacts and demography.

Finally, a prioritization of the risks is established, based on the contributions collected in the meetings
with the regional committees.
The abandonment of croplands and pastures was identified as one of the most worrying risks in the
mid-mountain. This risk has direct implications on some of the risks identified within the other
categories, such as the hydrological cycle, natural systems or social impacts and demography. Other of
the most important risks identified in the three regions were the reduction of water availability, the
increase in forest fires (which in the case of La Rioja was identified as a potential future risk if land
management is not maintained), the changes in some pathologies (diseases and plagues) and the lack
of management and maintenance of the territory. This last risk is directly related to the process of
depopulation of rural areas that has been observed throughout the entire mid-mountain.
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2. Metodologia
La metodologia per elaborar aquest informe d’anàlisi sobre la vulnerabilitat ha constat de dues fases:
la primera a partir de la recopilació i l’anàlisi de bibliografia, i la segona a partir de la participació dels
actors que componen els comitès regionals de les tres àrees d’estudi (Aragó, Catalunya i La Rioja) en
les reunions anuals que es van fer el primer trimestre de 2022. Per tant, la metodologia utilitzada es
basa en una avaluació qualitativa i participada de la vulnerabilitat de la muntanya mitjana als impactes
del canvi climàtic.
La primera fase s’ha articulat i desenvolupat a partir de la informació bibliogràfica recopilada pels socis
del projecte i esmentada en el darrer apartat del text. Gràcies a aquesta bibliografia, s’ha pogut
descriure i analitzar la problemàtica del canvi climàtic a partir de bases de dades històriques recollides
en les darreres dècades, així com de les projeccions de la temperatura i la precipitació. Una part
significativa de la informació s’ha extret d’organismes nacionals i internacionals, i d’articles científics.
A l’apartat de dades climàtiques observades es presenta l’evolució de les temperatures i de les
precipitacions en les darreres dècades de l’àrea d’estudi. Tot seguit, a l’apartat de tendències i
previsions futures, es mostren les projeccions quant a les temperatures i les precipitacions en diversos
escenaris futurs proposats al cinquè informe del Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic
(IPCC): RCP8.5 és l’escenari que representa la situació més pessimista, en què no s’assoleix cap acord
en la reducció de les emissions i, per tant, les concentracions de CO2 a finals del segle serien molt
superiors a les actuals; en l’escenari RCP6.0, les emissions arriben al punt màxim al voltant del 2080 i
després disminueixen, i l’escenari RCP4.5 suposa l’escenari que s’assoliria si s’apliqués l’Acord de París
de 2015 i que implica que el compromís en el control de les emissions es formalitza a mitjan segle XXI
i que, per tant, la concentració de CO2 a finals de segle és superior a l’actual.
L’apartat d’anàlisi de riscos representa el gruix de l’informe, ja que aquest bloc es basa en analitzar els
impactes, observats i potencials, produïts pel canvi climàtic en diferents sectors i sistemes. A partir de
la informació extreta de la bibliografia s’han classificat els riscos pel que fa als impactes del canvi
climàtic segons les categories següents:
-

-

Canvi en els usos del sòl. La modificació dels usos del sòl en territoris de muntanya està
produint modificacions primordials als ecosistemes i als seus serveis, i arriba a canviar-ne una
part de la configuració.
Cicle hidrològic i recursos hídrics. L’anàlisi se centra en la problemàtica actual quant a
l’escassetat dels recursos hídrics com a conseqüència del canvi climàtic.
Riscos naturals. En aquest apartat s’analitzen els riscos que tenen lloc al medi natural, així com
les conseqüències del canvi climàtic i de la petjada antròpica al territori de muntanya.
Sistemes naturals. S’analitza com el canvi climàtic afecta els ecosistemes i la biodiversitat.
Sectors econòmics. Aquest apartat se centra a examinar com el canvi climàtic i les seves
conseqüències afecten els sectors econòmics (sector primari, secundari i terciari).
Impactes socials i demografia. S’analitza com el canvi climàtic i el nou model de societat han
afectat els territoris de muntanya en l’àmbit social i demogràfic.

A la segona fase de l’anàlisi i l’elaboració d’aquest informe, a partir d’un primer esborrany que es va
presentar en cadascuna de les reunions anuals fetes el primer trimestre del 2022 amb els comitès
regionals de tots tres territoris d’estudi del projecte MIDMACC, es va fer un contrast de l’anàlisi de
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vulnerabilitat de la muntanya mitjana, en què els participants van poder proposar nous riscos que no
apareixien en aquest primer esborrany. A partir d’aquest primer exercici de validació i d’identificació
de riscos, es va treballar en la priorització del total dels riscos identificats mitjançant una votació a
través de l’aplicació informàtica Menti. Com que alguns riscos es van repetir en diferents categories
de riscos i de vegades en alguna categoria de riscos els participants proposaven riscos d’altres
categories, a l’hora d’analitzar els resultats es va procedir prèviament a reclassificar i homogeneïtzar
els riscos.
Finalment, a l’apartat final, hi ha les referències bibliogràfiques consultades al llarg del document.

3. Dades climàtiques observades
El sisè informe sobre el canvi climàtic del Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC)
reforça les evidències de la influència antròpica sobre el canvi climàtic i l’escalfament planetari actual.
Afirma que l’activitat antròpica i el model de creixement associat són la causa —amb una probabilitat
del 90%— del canvi climàtic, que es manifesta mitjançant l’augment de la temperatura, el desglaç dels
pols i l’increment del nivell del mar, entre altres conseqüències. Aquests canvis en el clima s’han
produït pel consum sense precedents de combustibles fòssils i pels múltiples canvis i alteracions en els
usos del sòl. A l’informe es projecta un augment de la temperatura mitjana anual d’1,5 °C per als
propers 20 anys, l’augment del nivell del mar, el desglaç... Aquestes conseqüències a tot el planeta
són irreversibles i, encara que es produeixi una reducció dràstica en l’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle (GEH), trigarà molt de temps a tornar als nivells de segles anteriors a causa de la inèrcia
del sistema climàtic.
El canvi climàtic és un fenomen global que afecta totes les regions del planeta: les onades de calor, des
del 1950, es produeixen de manera més freqüent i intensa; els episodis d’onades de fred són menys
freqüents i de menor intensitat en els darrers 70 anys. Pel que fa a les precipitacions extremes,
aquestes han augmentat tant en intensitat com en freqüència, si bé aquest augment no és tan
estadísticament significatiu a tot el planeta com sí que ho és l’increment de la temperatura.
L’evapotranspiració, conseqüència de l’augment de la temperatura i dels períodes de temperatures
extremes, també augmenta significativament i, com a conseqüència, també augmenten la intensitat i
la freqüència de les sequeres agrícoles i ecològiques en els darrers set decennis.
En el context europeu, la incidència del canvi climàtic és més present que mai, seguint la dinàmica
mundial. Els períodes extrems de calor augmenten en freqüència i intensitat des del 1950; les zones
més afectades per les onades de calor són les costes del mar Mediterrani i l’interior del continent (en
menor mesura) per l’efecte de la continentalitat (figura 1) (IPCC, 2021a).
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Figura 1. Tendència dels canvis per decenni en la temperatura màxima (°C) a partir de les dades observades en el període
1961-2015. Font: IPCC WGI Interactive Atlas: Regional

Quant a l’evolució dels períodes de precipitacions extremes, cada regió del continent té unes
característiques específiques i, per tant, no segueix una dinàmica generalitzada com en el cas de les
temperatures (figura 2). Al centre i al nord d’Europa s’hi ha observat un augment significatiu dels
períodes de precipitacions extremes, però a la Mediterrània aquest augment tan significatiu no es
produeix, ja que els períodes de sequera han augmentat a la part occidental i al centre del continent.

Figura 2. Tendència dels canvis per decenni en el total de precipitació (mm/dia) a partir de les dades observades en al
període 1961-2015. Font: IPCC WGI Interactive Atlas: Regional

Pel que fa al territori peninsular, s’ha observat un augment significatiu en les sequeres hídriques,
ecològiques i agrícoles. L’aridesa del clima al territori peninsular ha esdevingut habitual en els darrers
anys. En concret, a la zona mediterrània hi trobem uns hiverns cada cop més suaus i amb poques
precipitacions. La tardor és el període amb precipitacions més abundants, però cada cop menys
freqüents. Els períodes estivals són cada cop més calorosos i amb una certa humitat per la influència
del mar, però alhora amb períodes extrems de sequera i onades de calor freqüents.

3.1. Aragó
Al territori aragonès, tal com s’observa a la resta de la península Ibèrica, les temperatures mitjanes
anuals augmenten de manera irregular any rere any fins a la dècada dels anys 80: de la dècada dels 50
a la dècada dels 70, la tendència ha estat d’un augment generalitzat i alguns anys ha arribat a una
anomalia d’1,7 °C. Tot i això, a la dècada dels anys 70 s’hi observa un alentiment moderat d’aquest
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augment en la temperatura mitjana anual, amb un màxim d’anomalia de –1,4 °C (1973). Des de la
dècada dels 80, a la comunitat de l’Aragó no s’ha registrat cap anomalia negativa (l’última va ser el
1984), és a dir, que les temperatures han augmentat respecte a la mitjana anual en comparació amb
les últimes dècades, amb anomalies generalitzades de 0,5 a 1,5 °C, i s’ha arribat a una anomalia de més
de 2 °C a la dècada de 2010 (figura 3). Aquestes dades mostren clarament que la tendència presenta
un augment notable de les temperatures mitjanes al territori aragonès (AEMET, 2020).

Figura 3. Anomalia de les temperatures mitjanes a l’Aragó. Font: AEMET (2020a).

Quant a la tendència de les precipitacions al territori aragonès, aquesta és més irregular, ja que a la
dècada dels anys 50 era negativa i arribava al –30% d’anomalia, però des dels anys 60 fins als anys 90
la tendència generalitzada ha estat d’un augment de les precipitacions anuals, amb un augment del
40% el 1969. A partir dels anys 90, l’Aragó ha patit un canvi generalitzat en les dinàmiques
pluviomètriques, ja que les tendències han estat negatives i han arribat a percentatges pròxims al –
30% en els darrers anys (figura 4). Les tendències actuals de disminució de les precipitacions són menys
significatives que les tendències d’augment de les temperatures mitjanes, però s’espera que la
tendència a la baixa de les precipitacions romangui en la mateixa dinàmica.

Figura 4. Anomalia de la precipitació total anual de l’Aragó. Font: AEMET (2020a).

Pel que fa als Pirineus centrals (aragonès), la taula 1 mostra les sèries de 50 anys de precipitacions i
temperatures mitjanes, i temperatures màximes i mínimes a tres estacions meteorològiques
(Khorchani et al., 2021b). La mitjana anual de precipitacions oscil·la entre 1.846 mm a l’estació 1 i 824
mm a l’estació 3, cosa que reflecteix un gran gradient topogràfic entre la part superior i la part inferior
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de les conques hidrogràfiques. Les precipitacions estan molt concentrades durant la tardor i la
primavera, mentre que els mesos de l’estiu són relativament secs. La gran variació de les precipitacions
en els anys analitzats (des del 18% fins al 25,6% de variació) es pot atribuir principalment a les grans
variacions durant les estacions humides. La temperatura màxima de l’aire oscil·la entre els 13,5 °C i els
18 °C amb una variació baixa en els anys analitzats (amb un màxim de variació de 8,8% a l’estació 1)
en comparació amb les temperatures mínimes, el rang de les quals es troba al voltant dels 5 °C amb
una variació aproximadament del 19%. La taula 1 mostra les diferències entre temperatures màximes
i mínimes, i es pot apreciar que, en un rang de 350 metres, aproximadament, les temperatures
màximes varien fins a 4,5 °C (entre l’estació 1 i 3), mentre que les temperatures mínimes varien només
1 °C (entre l’estació 2 i 3).

Taula 1. Altitud, precipitació mitjana anual (rain), temperatura màxima de l’aire (Tmax), temperatura mínima de l’aire
(Tmin), coeficient de variació (c. v.). Les tres estacions es van ubicar a la conca d’Estarrún. Font: Khorchani et al. (2021b).

L’evolució de les temperatures marca una tendència representativa al territori estudiat (Pirineus
centrals, Aragó) i permet fer projeccions de temperatures amb les dades de l’evolució en dècades
anteriors. La figura 5 mostra l’evolució de les temperatures i precipitacions en les darreres dècades a
la regió pirinenca central.

Figura 5. Evolució de la temperatura a les estacions freda i càlida, i de la temperatura anual des del 1960 fins al 2010
considerant la mitjana de la temperatura a set observatoris de la comunitat d’Aragó (Canfranc, Torla, Ansó, Aratorés,
Castiello de Jaca, Biescas i Yésero) i precipitació total anual mitjana des del 1960 fins al 2010 als observatoris de Canfranc,
Aratorés, El Pueyo de Jaca, Biescas, Boltanya, Parzan, Saravillo, Sesué i Eriste. Font: García-Ruiz et al. (2015).

La figura 5 mostra l’augment de la temperatura mitjana anual, amb un increment de 0,25 °C per dècada
entre el 1960 i el 2010. A l’estació freda es produeix un increment de 0,24 °C per dècada i a l’estació
càlida les temperatures augmenten en un 0,26 °C per dècada, valors estadísticament significatius en el
llindar del 0,05. D’altra banda, les precipitacions anuals disminueixen 49 mm per dècada, tot i que són
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dades poc representatives. Es creu que aquesta disminució de les precipitacions es deu a
l’heterogeneïtat del relleu; per tant, el patró pluviomètric de disminució es considera general (GarcíaRuiz et al., 2015).

3.2. Catalunya
A Catalunya continua l’augment tant de les temperatures mitjanes com de les màximes i mínimes.
D’acord amb el Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC) del Servei Meteorològic de Catalunya, l’any
2020 va ser l’any més càlid des del 1950 amb una anomalia de +1,04 °C. És el primer any que al territori
català s’hi registra una anomalia superior a +1 des del 1950, encara que des del 2014 s’hi han registrat
anomalies mínimes de +0,8 °C. Com es pot apreciar al gràfic de la figura 6, sobre l’evolució mitjana
anual de la temperatura (1950-2020), l’anomalia té una tendència a augmentar amb el pas dels anys.
A partir del 1990, la línia de tendència augmenta significativament, fins a 0,26 °C cada 10 anys i a la
darrera dècada 0,40 °C.

Figura 6. Evolució de la temperatura mitjana actual a Catalunya. Font: METEOCAT (2021a).

La figura 7 presenta les anomalies de precipitació mitjana anual dels darrers 70 anys, amb una
tendència no significativa estadísticament de –1,2% per decenni. Sí que és estadísticament significativa
la reducció de la precipitació a l’estiu, superior en algunes zones de Catalunya al 5% per decenni. Això
vol dir que ara, a l’estiu, hi ha fins a un 40% menys de precipitació que a la dècada de 1950, tal com
s’il·lustra a la figura 8.
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Figura 7. Evolució de la precipitació mitjana actual a Catalunya. Font: METEOCAT (2021a).

Figura 8. Evolució de la precipitació mitjana de l’estiu a Catalunya. Font: METEOCAT (2021a).

3.3. La Rioja
Al territori de La Rioja, les temperatures mitjanes anuals mostren una tendència al creixement,
sobretot en les darreres dècades, tal com s’observa també a la resta de la península Ibèrica. La figura
9 mostra com l’augment de les temperatures mitjanes a La Rioja, a partir de la dècada dels anys 50, ha
estat irregular, ja que l’any 1961 la mitjana de la temperatura arribava fins als 13 °C, mentre que el
1963 s’aproximava als 11 °C. Aquesta irregularitat en l’augment de les temperatures mitjanes es va
observar fins a la dècada dels 90, a partir de la qual la línia de tendència ha estat clarament creixent.
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Aquest augment produït a partir del 1990 ha suposat que la mitjana de les temperatures se situï entre
els 13 °C i els 14 °C, amb anys que superen fins i tot els 14 °C. Amb el pas de les dècades, la línia de
tendència a La Rioja ha patit un creixement cada cop més exponencial (Sas Sánchez et al., 2008).

Figura 9. Temperatura mitjana anual per a la comunitat autònoma de La Rioja. Font: Cuadrat et al. (2008).

A diferència de la temperatura, la precipitació mitjana anual no ha variat significativament al llarg de
les darreres sis dècades (entre el 1950 i el 2012) a la major part del territori de la Denominació d’Origen
Qualificada Rioja (DOCa Rioja, figura 10). L’elevada variabilitat interanual en la precipitació és una de
les causes d’aquesta absència de variació. Només s’observa un descens significatiu de la precipitació
mitjana anual entre 60 i 120 mm en una franja estreta que segueix el curs del riu Ebre, des de Mendavia
fins a Tormantos. Aquesta franja s’amplia fins als 10 km al sud del riu Ebre a la zona de Briones, Haro.

Figura 10. Distribució de les diferències dels valors de les medianes de la precipitació mitjana anual a la Denominació
d’Origen Qualificada Rioja entre els períodes 1982-2012 i 1950-1981. Les zones en gris no van mostrar diferències
significatives per a p < 0,05. Font: Diago et al. (2019).
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Des del punt de vista de l’estacionalitat, la variabilitat més gran en la precipitació entre els dos
subperíodes de 30 anys estudiats, 1950-1981 i 1982-2012, es va observar a l’hivern (figura 11) i a la
tardor (figura 12), amb una tendència al descens de la precipitació, que no obstant això no va afectar
de manera similar tot el territori de la DOQ Rioja ni va derivar en un descens significatiu de la
precipitació anual.

Figura 11. Distribució de la precipitació mitjana a l’hivern a la Denominació d’Origen Qualificada Rioja en els períodes (a)
1950-1981 i (b) 1982-2012. Font: Diago et al. (2019).
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Figura 12. Distribució de la precipitació mitjana a la tardor a la Denominació d’Origen Qualificada Rioja en els períodes (a)
1950-1981 i (b) 1982-2012. Font: Diago et al. (2019).

4. Tendències i previsions futures
Segons el sisè informe de l’IPCC, amb les polítiques actuals de mitigació i amb les pràctiques de
creixement actuals, les emissions arreu del món dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) continuaran
augmentant en els propers decennis. Aquesta emissió continuada de GEH provocarà un grau
d’escalfament encara més gran (respecte a les anteriors dècades) i canvis que seran permanents
durant molt de temps en el sistema climàtic i els seus components. Per tant, augmentaran el risc i la
probabilitat d’impactes greus i irreversibles tant en els ecosistemes com en les persones. Segons l’IPCC,
és vital reduir de manera notable les emissions de GEH i aplicar una bona adaptació a la situació actual
per limitar els riscos provocats pel canvi climàtic.
Amb cada increment de l’escalfament global, els canvis en la temperatura mitjana regional (figura 13)
i la precipitació (figura 14) es fan més grans i els canvis als extrems continuen augmentant. Per
exemple, cada increment de 0,5 °C addicional provoca un augment en la intensitat i la freqüència dels
extrems càlids clarament perceptible, incloses les onades de calor i les fortes precipitacions, així com
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sequeres agrícoles i ecològiques en algunes regions. Hi haurà una ocurrència cada cop més gran
d’alguns fenòmens extrems sense precedents al registre d’observació amb escalfament global
addicional, fins i tot a 1,5 °C d’escalfament global.

Figura 13. Canvis en la temperatura mitjana anual (°C) en escenaris d’escalfament global d’1,5 °C, 2 °C i 4 °C (canvi de la
temperatura mitjana global en superfície en 20 anys respecte al període 1850-1900). Font: IPCC (2021c).

Els canvis en les precipitacions en un món que s’escalfa contínuament no seran uniformes. És molt
probable que els fenòmens de precipitacions fortes s’intensifiquin i es tornin més freqüents a la
majoria de les regions amb escalfament global addicional. A escala global, es preveu que els fenòmens
de precipitació diària extrema s’intensifiquin aproximadament un 7% per cada 1 °C d’escalfament
global.
Amb un escalfament global de 2 °C i superior, el nivell de confiança i la magnitud del canvi en les
sequeres i les precipitacions intenses i mitjanes augmenten en comparació amb els 1,5 °C (figura 14).
Es preveu que les fortes precipitacions i les inundacions associades siguin més intenses i freqüents a
les illes del Pacífic i a moltes regions de l’Amèrica del Nord i d’Europa. Es preveu que diverses regions
de l’Àfrica, l’Amèrica del Sud i Europa experimentin un augment en la freqüència i/o la gravetat de les
sequeres agrícoles i ecològiques.

Figura 14. Canvis en la precipitació mitjana anual (%) en escenaris d’escalfament global d’1,5 °C, 2 °C i 4 °C (canvi de la
temperatura mitjana global en superfície en 20 anys respecte del període 1850-1900). Font: IPCC (2021c).
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Segons l’IPCC, la temperatura d’Europa augmentarà a un ritme més alt que la mitjana global i s’espera
un augment significatiu en la freqüència i la intensitat de les onades de calor (IPCC, 2021b). Pel que fa
a la Mediterrània, s’afirma:



Un augment de l’aridesa i dels incendis.
Un augment de les temperatures mitjanes anuals d’un mínim de 2 °C en els propers 50 anys a
causa de la combinació de les conseqüències del canvi climàtic (escalfament global,
temperatures extremes, augment de l’aridesa i les sequeres, disminució de les precipitacions,
augment d’incendis, nivells mitjans i extrems del mar, disminució dels nivells de neu i
disminució de la velocitat del vent).

Les observacions extretes de l’IPCC a partir de les dades observades ja indicaven que l’aridesa i les
sequeres en àmbits ecològics, agrícoles i hidrològics eren una realitat, però amb les projeccions més
actuals aquesta situació empitjorarà, fins i tot en els escenaris més optimistes.
A la Mediterrània s’espera que augmentin les temperatures a un ritme superior respecte a la mitjana
global. Per això aquesta regió europea es considera un hot spot (punt calent) del planeta. Juntament
amb la disminució de les precipitacions, a la zona mediterrània les sequeres i l’aridesa presenten un
escenari propici i idoni per desenvolupar-hi incendis forestals que suposaran un repte, tant en la gestió
de riscos com en la gestió dels recursos hídrics (IPCC, 2021b).

4.1. L’Aragó
Les temperatures del territori aragonès tendeixen a augmentar, tant les màximes com les mínimes, tal
com s’observa a la resta de la península (AEMET, 2020). Aquest augment de la temperatura es dona
en tots els escenaris proposats per l’IPCC mostrats a la figura 15, des de l’escenari RCP4.5 fins al RCP8.5.
En el cas de les temperatures màximes, es pot apreciar que fins a la dècada de 2040 tots tres escenaris
coincideixen, generalment, en un augment pròxim als 2 °C. A partir de 2040, l’escenari RCP8.5 es
dispara i presenta un creixement significativament més gran respecte als altres dos escenaris, amb
augments de més de 6 °C. Els escenaris RCP6.0 i 4.5 mantenen dinàmiques similars d’augment
moderat, però a la dècada de 2080 la tendència de l’escenari RCP6.0 arriba a un augment de 3 °C,
mentre que en l’escenari RCP4.5 l’augment és aproximadament de 2,5 °C.
Les temperatures mínimes segueixen un patró semblant a les temperatures màximes, però amb un
augment generalitzat menor. Fins a la dècada de 2040 tots tres escenaris se situen en una posició
similar, propera a un augment d’1,5 °C. En els anys següents l’escenari RCP8.5 tendeix a assolir els 5 °C
d’augment l’any 2100. A partir de l’any 2040 fins al 2080, els escenaris RCP4.5 i 6.0 seguiran una
tendència semblant. A partir de llavors s’espera un escalfament de 3 °C i 2 °C en els escenaris RCP6.0 i
RCP4.5 respectivament (figura 15).
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Figura 15. Projeccions de les temperatures màximes (gràfica esquerra) i temperatures mínimes (gràfica dreta), en tres
escenaris diferents proposats per l’IPCC (RCP4.5, RPC6.0, RPC8.5) per a l’Aragó (2020-2100). Font: AEMET (2020a).

Les tendències de la precipitació a la comunitat de l’Aragó mostren una disminució poc representativa
a curt i mitjà termini en els tres possibles escenaris proposats per l’IPCC. El rang de canvi de la
precipitació fins al 2060 disminueix entre un 0 i 5% en tots tres escenaris, mentre que, des del 2060
fins al 2100, l’escenari RCP4.5 es manté entre el 0 i 5% de disminució i els escenaris RCP6.0 i RCP8.5
segueixen patrons de tendència similar i arriben a disminuir els valors en un màxim del 10% (figura 16).
L’IPCC afirma que no hi ha un consens total quant a les projeccions de precipitació a les serralades
properes a la regió mediterrània. La gran irregularitat i variabilitat anual en les precipitacions fa molt
difícil fer unes projeccions amb un alt nivell de confiança.

Figura 16. Projeccions de les precipitacions anuals en els escenaris proposats per l’IPCC (RCP4.5, RPC6.0, RPC8,5). Font:
AEMET (2020a).

La figura 17 mostra els canvis projectats (estacionals i anuals) en la precipitació i la temperatura a les
conques superiors dels rius aragonesos. Aquest model indica un augment generalitzat de temperatures
per al període 2021-2050 en relació amb el període de control (1971-2000). L’escalfament esperat
oscil·la entre 1,5 °C a la primavera i 2,4 °C a l’estiu, amb una mitjana anual d’1,8 °C. Aquest gràfic indica
també una disminució en les precipitacions mitjanes relatives d’un –10% respecte al període de
control, amb una disminució més gran a l’estiu (–18%) i una disminució menor a l’hivern (–4%). Per
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tant, l’estació més afectada pel canvi climàtic a les conques superiors aragoneses és l’estiu, amb un
augment de més de 2 °C de mitjana i amb una disminució propera al –20% de les precipitacions
mitjanes, Mentre que les estacions menys afectades pel canvi climàtic són l’hivern i la primavera
(López-Moreno et al., 2014b).

Figura 17. Canvi esperat de temperatura i precipitació estacional i anual a la conca del riu Aragó (Pirineu central) per al
període 2021-2050 en relació amb el període de control (1970-2000). Els punts representen la mitjana entre models i les
barres superior i inferior, dreta i esquerra, indiquen els percentils 75 i 25, respectivament. Font: López-Moreno et al. (2014b).

4.2. Catalunya
Al territori català, segons les projeccions fetes per als propers decennis pel Servei Meteorològic de
Catalunya, s’espera que la temperatura mitjana, mínima i màxima augmenti independentment de
l’escenari que es presenti (optimista o pessimista) d’acord amb l’informe d’Escenaris Climàtics
Regionalitzats a Catalunya (ESCAT, 2020). L’augment de les temperatures s’observa tant a escala anual
com estacional. Aquests increments de temperatura comportarien que els valors ara típicament
estiuencs s’estendrien cap a finals de la primavera i a l’inici de la tardor. Les temperatures augmentaran
a un ritme superior a l’observat durant els darrers decennis. Des de l’any 1970, les temperatures
mitjanes han augmentat i han arribat a un valor d’anomalia d’1 °C al voltant de l’any 2000 (figura 18).
Però, a partir de l’entrada del nou mil·lenni, el creixement de la temperatura mitjana anual s’ha
disparat i la tendència dels diferents escenaris indica que el 2050 l’augment de les temperatures
arribarà fins a un valor de 3 °C d’anomalia.
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Figura 18. Evolució temporal projectada (1971-2050) de les anomalies (en °C) mitjanes anuals de temperatura mitjana anual
(TMA) per al territori de Catalunya. Font: METEOCAT (2021b).

Es poden diferenciar tres regions climàtiques al territori català: Pirineus, zona de l’interior i zona litoral
i prelitoral. La regió més afectada per l’augment de temperatures serà la zona pirinenca, amb una gran
incidència al Pirineu occidental. En canvi, s’espera que la regió menys afectada sigui la del litoral i el
prelitoral, ja que els augments projectats serien de 0,5 °C menors respecte a l’interior del país i al
voltant d’1 °C menors en comparació amb la zona dels Pirineus. S’espera que el rang de variabilitat
sobre les projeccions de temperatura per a la zona dels Pirineus sigui molt més gran respecte de les
zones litorals (i prelitorals) i zones de l’interior (METEOCAT, 2021b).
En l’escenari d’emissions més intensiu (RCP8.5), les projeccions sobre les temperatures mitjanes anuals
(TMA) es podrien situar al voltant de +3,5 °C a mitjan segle XXI per al territori interior (figura 19). Es
preveu que la temperatura se situï propera als +3,5 °C a les zones litorals i prelitorals, però a la zona
dels Pirineus s’espera que pugui augmentar fins als +4 °C, de manera que serà la zona més afectada de
Catalunya per la pujada de temperatures. Les projeccions cap a l’any 2050 d’increments de la
temperatura màxima (+4 °C) són més grans que els de la temperatura mínima (+3,5 °C) en l’escenari
d’emissions més intensiu (RCP8.5). Els augments projectats de temperatura a escala anual són
significatius estadísticament, ja que tenen un nivell de confiança del 99%. Per tant, es projecta una
temperatura mitjana anual (TMA) amb una tendència contínua de +0,13 °C cada deu anys en l’escenari
d’emissions RCP4.5, i de +0,41 °C cada deu anys en l’escenari de emissions més intensiu (RCP8.5). Les
temperatures màximes (TX) mitjanes anuals augmentaran 0,15 °C per decenni en l’escenari RCP4.5 i
0,48 °C per decenni en l’escenari RCP8.5. Finalment, la temperatura mínima (TN) mitjana anual patirà
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un creixement per decenni de 0,11 °C en l’escenari RCP4.5, mentre que, en l’escenari RCP8.5,
augmentarà un total de 0,35 °C cada 10 anys.

Figura 19. Variació projectada (en °C) de la temperatura mitjana (TM) anual respecte al període de referència 1971-2000 per
al període 2021-2050 en els escenaris d’emissions RCP4.5 (esquerra) i RCP8.5 (dreta). Font: METEOCAT (2021b).

Les projeccions pel que fa a la precipitació presenten una gran irregularitat i variabilitat anual (figura
20), és a dir, a Catalunya es produiran anys plujosos i anys molt secs de manera successiva, tal com ha
passat fins ara. Per tant, és difícil trobar una tendència marcada i que ens permeti extreure unes
conclusions robustes. L’informe anterior de l’IPCC esmenta que a la Mediterrània no hi ha un acord
unànime del que passarà quant a les precipitacions a causa de les irregularitats que hi ha hagut en els
últims anys. L’evolució de les precipitacions (PPT) mitjanes anuals és incerta i irregular, però sembla
que hi ha una petita tendència a la disminució en la projecció de la precipitació mitjana anual, sobretot
en l’escenari RCP8.5.

Figura 20. Evolució temporal projectada (1971-2100) de les anomalies (en%) de la precipitació (PPT) mitjana anual respecte
al valor mitjà del període de control (1971-2000) per al territori de Catalunya. Font: METEOCAT (2021b).

Anàlisi de vulnerabilitat de la muntanya mitjana als impactes del canvi climàtic

22

La disminució de les precipitacions serà important a tot el territori (figura 21), sobretot a l’estiu, però
amb una incidència considerable a les zones litoral i prelitoral a la tardor. A mitjan segle, aquestes
reduccions, en l’escenari RCP8.5, podrien obtenir valors que arribin a –40% a tot el territori. La
precipitació mitjana anual a la primavera podria assolir una reducció del 45%. L’estació de l’any més
afectada segons les projeccions del Servei Meteorològic de Catalunya seria l’estiu, amb una reducció
de fins al 75% de les precipitacions mitjanes anuals.

Figura 21. Variació projectada (en%) de la precipitació (PPT) mitjana anual respecte al període de referència 1971-2000 per
al període 2021-2050 en els escenaris d’emissions RCP4.5 (esquerra) i RCP8.5 (dreta). Font: METEOCAT (2021b).

En l’escenari d’emissions moderat (RCP4.5) s’observa una línia de tendència negativa, ja que els valors
són negatius, excepte al delta de l’Ebre. Aquesta tendència negativa, però, és regular i continuada
sense valors gaire extrems. En canvi, en l’escenari d’emissions RCP8.5, les zones on la tendència es
projecta entre el +5% i el –5% són el delta de l’Ebre, els Pirineus occidentals i algun punt de la Catalunya
central. La tendència generalitzada de les precipitacions en aquest escenari va del –5% al –15% i arriba
al –20% en punts de la costa catalana (litoral i prelitoral gironins) i punts del centre del país
(METEOCAT, 2021b).

4.3. La Rioja
Les temperatures futures a la regió de La Rioja tendiran a augmentar en els pròxims anys, tant les
màximes, de manera més pronunciada, com les mínimes, de manera més moderada. L’augment de les
temperatures es pot apreciar a la figura 22 en tots tres escenaris climàtics (RCP4.5, RCP6.0 i RCP8.5).
En el cas de les temperatures màximes, la tendència de tots tres escenaris fins a l’any 2040 és similar,
amb un augment d’entre 1 i 2 °C. A partir de l’any 2040, l’escenari RCP8.5 és el que augmenta més i
l’any 2100 arriba a un creixement de les temperatures màximes aproximadament de 6 °C. L’escenari
RCP6.0 té un creixement irregular, però amb pics màxims de 4 °C a la dècada de 2090, i s’acosta més a
l’escenari RCP4.5 que a l’escenari RCP8.5. Pel que fa a l’escenari RCP4.5 fins a l’any 2040, la tendència
és similar a la dels altres escenaris, però en termes generals frena el creixement i arriba a l’any 2100
amb un augment aproximat de 3 °C (AEMET, 2020).
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D’altra banda, les temperatures mínimes pateixen creixements més moderats, ja que hi ha menys
diferència de creixement entre tots tres escenaris climàtics. Tots tres escenaris segueixen una evolució
similar de creixement d’uns 1,5 °C fins a la dècada de 2040 i, a partir d’aquest període, l’escenari
RCP8.5 es bifurca de la resta. L’escenari RCP8.5 és el que pateix un augment més gran, amb un
creixement de 4,5 °C en les temperatures mínimes. L’escenari RCP6.0 segueix la mateixa línia de
tendència que l’escenari RCP4.5, aproximadament, fins a l’any 2080, quan el creixement es veu
potenciat respecte de l’altre escenari; en el període 2080-2100 s’arriba a pics d’augment en les
temperatures mínimes de 3 °C. Finalment, l’escenari RCP4.5 segueix la tendència general fins al
període de 2040; a partir d’aquí el creixement és moderat, ja que arriba a l’any 2100 amb un augment
de 2 °C en les temperatures mínimes, amb pics inferiors a la dècada de 2090.

.
Figura 22. Projeccions de les temperatures màximes (gràfic de l’esquerra) i temperatures mínimes (gràfic de la dreta) de La
Rioja en tres escenaris diferents (RCP8.5, RCP6.0, RCP4.5). Font: AEMET (2020b).

Les tendències futures quant a les precipitacions a la regió de La Rioja són disminucions moderades en
tots tres escenaris proposats per l’IPCC. A la figura 23 es pot apreciar que en tots tres escenaris
d’evolució s’observa una lleugera disminució de les precipitacions amb el pas dels anys. L’escenari
RCP8.5 és el que mostra, a partir de l’any 2011, una disminució en les precipitacions més continuada,
que arriba a disminuir al voltant d’un 15% entre els anys 2090 i 2100. L’escenari RCP6.0 té una dinàmica
similar a la de l’escenari RCP8.5, però l’any 2060 la disminució es veurà frenada i l’any 2100 arribarà a
una disminució en les precipitacions del 5 al 10%. Finalment, l’escenari RCP4.5 és el més irregular, ja
que l’any 2040 se situa al voltant del –10%, però en el període comprès entre els anys 2060-2080 pateix
un creixement i decreixement irregular en les precipitacions. Per acabar, a partir de l’any 2085 la
tendència serà de creixement en l’escenari RCP4.5 i arribarà al 2100 amb valors propers al –5%
(AEMET, 2020b).
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Figura 23. Projeccions de les precipitacions en tots tres escenaris proposats per l’IPCC (RPC4.5, RCP6.0, RPC8.5) per a la
comunitat autònoma de La Rioja (2020-2100). Font: AEMET (2020b).

5. Anàlisi de riscos als impactes del canvi climàtic
L’estudi de l’impacte de les activitats humanes sobre la dinàmica del paisatge en el darrer segle i mig
ha revelat canvis espectaculars en l’estructura i la distribució de l’espai de muntanya, tant a l’estatge
montà com al subalpí, on també s’han experimentat canvis en la generació d’escolament i en la
intensitat d’erosió del sòl. L’abandonament de les terres de conreu des de la primera meitat del segle
XX i la disminució de la pressió ramadera han afavorit la revegetació de les antigues àrees de conreu i
pastures, tant per l’avenç de les formacions naturals de matollar i bosc com per la reforestació extensa
dels vessants, que han apujat el límit arbori de l’estatge subalpí, en aquest cas ajudat per l’augment
de les temperatures.
La conca mediterrània i les regions properes són considerades un hot spot a escala global a causa de
l’escassetat de recursos hídrics, conseqüència del canvi climàtic (augment de les temperatures,
disminució en l’acumulació de neu i més demanda en evaporació atmosfèrica), i l’expansió significativa
de la cobertura vegetal durant el darrer segle. La revegetació s’ha de tenir molt en compte a l’hora de
fer una anàlisi de vulnerabilitat, ja que aquest procés té un impacte directe en l’evapotranspiració, els
rius i el seu ecosistema, sobretot per la limitació de subministrament de recursos hídrics a les conques.
Si es produeix una revegetació abundant a prop dels rius, la intercepció d’aigua d’aquests vegetals
impedeix que tota l’aigua arribi a les conques. Tot i això, la magnitud de l’impacte del canvi de coberta
del sòl sobre la resposta hidrològica depèn de les característiques de la conca, el tipus de vegetació,
l’estat de maduresa dels boscos i la intensitat dels períodes de precipitació.
La demanda de béns i serveis procedents de la muntanya per part de la societat actual és cada cop
més gran, tenint en compte que aquests són limitats. Aquesta situació provocada per l’home està
tensionant el territori de muntanya, a la qual s’afegeix la pressió que suposen les conseqüències del
canvi climàtic sobre aquests espais naturals. Aquesta situació provoca que els territoris de muntanya
siguin més vulnerables als canvis en els ecosistemes naturals, canvis que tenen més risc per als
sistemes hidrològic, social, econòmic, natural…
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5.1. Canvi en els usos del sòl
A la conca mediterrània els paisatges i el seu ús han canviat al llarg dels mil·lennis, però la taxa de
variació ha augmentat considerablement a partir de la segona meitat del segle XX. Fora de les zones
urbanes i de les zones amb agricultura intensiva, la invasió forestal i del matollar, com a conseqüència
de l’abandonament de l’agropastoralisme, afecten principalment les terres marginals i les zones
seques i muntanyenques, principalment al nord (MedECC, 2020).
En algunes zones de la Mediterrània occidental, l’abandonament de l’agricultura de secà, de les
activitats agrícoles a les regions muntanyoses o remotes i el repoblament consegüent han modificat
els ecosistemes i els serveis prestats. L’abandonament de terrasses agrícoles a les regions
muntanyenques també ha afavorit en alguns casos processos d’erosió i de pèrdua de sòl fèrtil (Mrabet
et al., 2020).

5.1.1. Abandonament de terres de conreu i de pastures
Al llarg del segle XX, una bona part de l’espai agrícola de la muntanya espanyola s’ha anat abandonant
i deixant de conrear de manera progressiva. Inicialment, s’han abandonat els camps en pitjors
condicions físiques per a les pastures (les menys fèrtils i amb pendents més pronunciades), així com
els més allunyats i més difícilment accessibles. Entre els anys 1940 i 1975, es va abandonar un total del
70% del territori dels Pirineus aragonesos i fins a un 98% en el cas de la serra de Cameros Viejo, a la
comunitat de La Rioja.
El comportament diferent entre els Pirineus aragonesos i Cameros Viejo (La Rioja) fa intuir que, pel
que fa a les condicions de les muntanyes, actualment hi ha més límits per a la utilització de les terres
de conreu que en el passat, no tant per les característiques físiques de les muntanyes, sinó per la
necessitat de competir amb altres territoris. Això fa que unes muntanyes es puguin adaptar a les noves
exigències del mercat i de l’economia millor que d’altres (figura 24). És el cas dels Pirineus, ja que
disposa d’un clima que afavoreix el creixement d’herba i camps plans, que permeten el conreu de prats
i el desenvolupament de la ramaderia extensiva. En canvi, Cameros Viejo té poques possibilitats de
desenvolupament amb recursos propis, per l’absència d’espais plans i les dificultats climàtiques per
produir grans quantitats d’herba. La resposta a aquest problema es tradueix en un abandonament
massiu de l’espai agrícola i una baixa pressió ramadera a la majoria de camps, cosa que provoca un
procés de revegetació molt intens.
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Figura 24. L’evolució de l’espai conreat a Cameros Viejo i als Pirineus aragonesos. Font: Lasanta Martínez (2014).

Aragó
La pèrdua de recursos pasturables s’ha
identificat
com
un
problema
força
generalitzable. Es dona especialment als
vessants mitjans i baixos, en antics camps de
conreu abandonats, per l’augment creixent
dels matollars, que impedeixen l’entrada del
bestiar, per exemple, Les valls d’Hecho, Ansó,
Borau, Aísa i la zona d’Ordesa. S’ha constatat la
pèrdua de recursos pasturables supraforestals,
causada per l’increment de les línies arbustives

i el bosc (tercera reunió del comitè d’actors de
l’Aragó, 2022).
D’altra banda, la disminució de la pastura en
altura comporta la pèrdua d’hàbitat d’algunes
aus subalpines, com el bitxac rogenc (Saxicola
rubetra) i el cercavores alpí (Prunella collaris)
(3a reunió del comitè d’actors de l’Aragó,
2022).

La Rioja
La figura 25 mostra les modificacions i
l’evolució del paisatge agrari de Cameros Viejo,
on s’observa l’evolució de l’abandonament de
les terres de conreu del territori. L’espai conreat
a partir del 1978 representa una ínfima part del
territori. Per tant, en els darrers anys es
mantenen una dinàmica i una evolució
negatives quant a la creació de nous camps de
conreu. L’abandonament dels espais agrícoles
entre el 1956 i el 1978 va ser un fenomen
freqüent a la part central i occidental

majoritàriament, però també va tenir una certa
importància en un sector de l’est de la regió.
Finalment, s’aprecia que els espais agrícoles
abandonats abans del 1956 abunden d’una
manera irregular, majoritàriament a la part
oriental del mapa. A la part occidental s’hi
observen petites zones d’abandonament,
principalment al sud de la comunitat
autònoma.
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Taula 2. Evolució de l’espai agrícola (conreat i
abandonat) des d’abans de l’any 1956 al 2006. Font:
Lasanta Martínez (2014).

Figura 25. Distribució espacial de camps conreats i
abandonats els anys 1956 i 1978. Font: Lasanta Martínez
(2014).

Des de principis del segle XX, paral·lelament a
la pèrdua d’efectius demogràfics, assistim a un
procés de contracció de l’àrea agrícola, que
només s’ha vist interrompuda mínimament
durant els primers anys després de la Guerra
Civil, en què es van recuperar alguns camps
abandonats, per, a continuació, reiniciar-se el
procés de pèrdua de pressió agrícola. L’any
2006, els conreus ocupaven 54,3 ha, cosa que
representa el 0,13% de la superfície total de
l’àrea de la regió davant del 39,1% que va
arribar a ocupar a les primeres dècades del
segle XX. L’activitat agrícola ha patit una
degradació notable i ha esdevingut una
activitat residual i anecdòtica a Cameros Viejo
(serralada de La Rioja), ja que només es
mantenen alguns hortets al costat dels pobles i
algunes parcel·les aïllades de cereal, olivera i
ametller. En canvi, l’any 2006, els camps
abandonats cobrien un territori de 15.436,7 ha
(el 39% de la superfície total) (taula 2).

La màxima pressió agrícola sobre la serralada
de Cameros Viejo es va produir a mitjan segle
XIX, quan les seves valls van assolir el pic
demogràfic, en un procés comú a la resta de les
muntanyes espanyoles i europees, encara que
amb matisos temporals. El segle XX va
començar amb descensos de població notables
en aquesta serralada, primer lents i després
més acusats, a causa de l’obertura d’un mercat
socialment i econòmicament més ampli i
dinàmic. Sobre el territori, el descens de la
població es manifesta en la intensificació de l’ús
dels millors espais i en la reducció de la
superfície conreada, encara que en el paisatge
i els usos del sòl encara es manté una certa
inèrcia. En efecte, l’any 1956, quan van
començar
a
produir-se
els
canvis
socioeconòmics i quan els censos demogràfics
s’havien reduït de manera notable respecte als
de finals del segle XIX, a Cameros Viejo tan sols
s’havia abandonat el 30,9% de l’espai conreat,
percentatge que inclou les àrees més
desfavorables, tant des d’un punt de vista
agronòmic (pendents més forts) com tècnic
(espais allunyats del nucli de població). A la
segona meitat del segle XX, l’abandonament va
ser massiu i independent de les condicions
físiques i humanes, i va assolir la xifra del 99,7%
de l’àrea agrícola (Lasanta Martínez, 2014).

5.1.2. Colonització vegetal
Com a conseqüència de l’abandonament de les terres agrícoles, de la disminució de la pressió
ramadera i de les polítiques de reforestació, des dels anys 50, s’exposen les muntanyes a un intens
procés de revegetació, amb un important avanç de matollars de successió i de boscos naturals. Aquesta
recuperació de la coberta vegetal per matollars i boscos té alguns avantatges: l’increment temporal de
la biodiversitat, la disminució de l’erosió del sòl als vessants colonitzats per la vegetació, la millora de
la qualitat de les aigües d’escolament i la minoració del ritme d’aterrament dels embassaments, la
disminució de la fragmentació del paisatge amb expansions d’espècies que necessiten espais naturals
extensos, i la formació d’un paisatge més naturalitzat amb un atractiu important per a la població i els
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turistes. L’abandonament de les terres en el cas de la muntanya mitjana implica modificacions molt
importants als paisatges, a causa de l’àmplia superfície que ocupen, i pel fet que hi intervenen factors
físics (litologia, topografia…) i factors humans (gestió passada i recent del territori), que condicionen el
procés de successió vegetal i, per tant, l’estructura del paisatge (Lasanta Martínez, 2014).
El desenvolupament de matollars i, sobretot, de boscos provoca modificacions als sistemes naturals.
Una de les principals modificacions i l’impacte pel desenvolupament d’aquestes espècies són els canvis
microclimàtics produïts per aquests sistemes vegetals. Aquests canvis es produeixen sobretot quan
creixen boscos de frondoses i la llum solar no hi penetra com ho feia. Per tant, l’espai d’alguns boscos
és lleugerament més fred i menys humit, ja que també augmenta la intercepció de la pluja als boscos
de frondoses, a causa de l’alta densitat de la cobertura vegetal.
Al vessant sud dels Pirineus, el procés de successió vegetal a les zones amb pendents abundants està
molt avançat i ha assolit l’estat de bosc. Això s’explica tant pel fet que molts camps amb condicions
climàtiques subhumides (precipitacions mitjanes de 1.000 mm/any) han estat abandonats des de fa
dècades, com per unes circumstàncies que han afavorit un procés de successió vegetal relativament
ràpid.
La variabilitat climàtica i el canvi en les temperatures, en aquest context, són factors claus per controlar
les modificacions en les dinàmiques vegetals i hidrològiques. De fet, els resultats observats dels efectes
del desbrossament de matollar en el cicle hidrològic serien encara més grans en condicions més
humides, mentre que l’efecte del canvi climàtic podria alterar relativament i limitar els efectes de la
gestió activa del territori a les mateixes àrees. Les condicions climàtiques poden marcar la diferència
per poder intervenir al territori. En canvi, la comparació dels canvis en els cabals, l’evapotranspiració i
el dèficit en la saturació del sòl en un escenari passiu durant un període de 10 anys després del
desbrossament de matollar, han mostrat resultats interessants que podrien reforçar el coneixement
sobre la resposta dels ecosistemes en els plans de gestió activa al llarg del temps. A més, la recuperació
vegetal és un factor clau per determinar la resposta de l’ecosistema al desbrossament de matollar i les
pràctiques adequades de la gestió activa que cal aplicar, considerant els factors hidrològics i econòmics
(Khorchani et al., 2021).
El desenvolupament de les dinàmiques vegetals és molt lluny d’aturar-se, ja que encara hi ha àmplies
zones agrícoles abandonades on els processos vegetals seran protagonistes en els propers anys. Això,
juntament amb l’augment de la temperatura i la reducció de la pressió ramadera, pot tenir com a
resultat una colonització vegetal a la muntanya mitjana pirinenca.
Aragó
A la figura 26 es mostra l’evolució dels usos del
sòl a la regió pirinenca central per a un període
futur (2021-2050) i amb un període de control
(1971-2000). S’han fet divisions per zones de 5
rius: Aragó, Gállego, Cinca, Éssera i Noguera
Ribagorçana.
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matollars es convertirà en boscos de coníferes
si no hi ha una gran modificació a l’ecosistema
(López-Moreno et al., 2014a).
Un dels impactes més grans a les capçaleres
mediterrànies en les dècades recents han estat
les modificacions en els usos del sòl. A les
muntanyes mediterrànies el canvi més
característic ha estat, a grans trets, l’augment
de la coberta vegetal encapçalada per
matollars i boscos. Això ha succeït com a
conseqüència de l’abandonament de les terres
agrícoles i ramaderes, juntament amb les
condicions climàtiques existents.

Figura 26. Mapes d’usos del sòl utilitzats per al període
de control (A) i projecció que assumeix diversos processos
de revegetació (B). Font: López-Moreno et al. (2014a).

En el primer escenari (1971-2000) es considera
que els usos del sòl es mantenen durant les
dècades següents. Aquest escenari és el que
s’utilitza com a període de control per poder
observar els canvis en les projeccions. En el
segon escenari (2021-2050), s’observa un gran
desenvolupament de la vegetació, assumint
que les zones actuals on hi ha matollars
evolucionaran cap a boscos de coníferes, amb
una tendència similar observada en els darrers
anys als terrenys abandonats. Aquesta evolució
dels boscos de coníferes es pot veure sobretot
al vessant del riu Aragó (amb un augment del
14,8%) i del riu Éssera (amb un augment del
19,7%). Aquest escenari considera un augment
en el límit altitudinal del bosc com a
conseqüència
d’una
possible reducció
ramadera i es pot veure facilitat per unes
temperatures cada cop més càlides. Al riu
Gállego, concretament al vessant occidental,
s’espera que es redueixi la dimensió de les
pastures en un 29,7%, mentre que s’espera que
la superfície de matollars augmenti en un
25,6%, sobretot a la zona de pastures
subalpines. Amb l’aparició de matollars al riu
Gállego, es pot preveure que aquesta zona de

La figura 27 mostra dos escenaris sobre la
coberta vegetal a la zona del riu Aragó. En el
primer escenari no es van produir canvis en els
anys següents. El segon escenari es basa en
l’evolució esperada a la coberta vegetal,
suposant que la resta de la zona de matollar
evolucionarà cap a boscos de fulla perenne per
l’observació de l’abandonament generalitzat
dels camps agrícoles des de fa diverses
dècades. Aquest escenari també va suposar un
desplaçament ascendent dels límits arboris
com a conseqüència de la disminució de
l’activitat ramadera, facilitat per les condicions
climàtiques cada vegada més càlides. Cal
destacar el protagonisme i l’evolució de les
cobertes vegetals de matollar, que en l’escenari
B guanyen importància al nord del territori a
causa de la poca presència i l’abandonament
de les activitats agrícoles i ramaderes. Segons
les projeccions, al centre de l’àrea representada
hi predominaran els boscos de fulla caduca
(López-Moreno et al., 2014b).

Figura 27. Els escenaris de coberta del sòl considerats a
l’estudi. A: coberta del sòl actual; B: escenari de
revegetació possible. Font: López-Moreno et al. (2014b).
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Per avaluar l’extensió probable de la conversió
de pastures a matollar i de matollar a bosc a la
conca hidrogràfica de l’Estarrún (figura 28), es
van comparar els patrons espacials sobre
l’estimació per a tres projeccions de successions
vegetals (VS10, VS20 i VS30) amb l’inicial (VS0).
A la projecció VS10 (a 10 anys), no es produiria
cap conversió de pastures a matollar, però el
61% de les àrees existents de matollar han
esdevingut bosc. En la projecció VS20 (a 20
anys), gairebé tots els matollars inicials (98%)
serien colonitzats pels boscos, mentre que els
matollars s’ampliarien en un 19% a causa de la
colonització de les terres de pastura
abandonades, particularment a les cotes més
altes de les conques. Sota la projecció VS30 (a
30 anys), el tipus de conversió afectaria en un
35% les terres de pastures abandonades i en un
99% els matollars respecte al període de control
VS0 (Khorchani et al., 2021b).
Sota la projecció VS10, els boscos tindrien una
cobertura de més del 63% de l’àrea estudiada
(bosc de coníferes al 51% i bosc caducifoli al
13%). Aquest creixement a l’àrea forestal
continuarà més lentament a tal ritme que,
després de 30 anys de successió no gestionada
(VS30), el bosc podria cobrir un 72% de l’àrea
estudiada. Aquestes noves àrees de boscos
corresponen a les zones de matollar
convertides, principalment a les zones mitjanes
i baixes de la conca hidrogràfica. La taxa de
conversió de pastures a matollar és menor que
la conversió de matollar a bosc. Per tant, la
proliferació de boscos serà més ràpida i

abundant que la de matollars. Així, els resultats
estimen que a llarg termini l’àrea de matollar
disminuirà fins al 4,4% de l’àrea total d’estudi
sota la projecció VS30 (a 30 anys) i
l’abandonament de pastures podria disminuir
fins a un 8% de la superfície de la conca (taula
3).

Figura 28. Distribució espacial de la conversió de tipus
d’ús de sòl com a resultat del retard en la gestió. VS10,
VS20 i VS30: representen projeccions de successió de
vegetació d’aquí a 10, 20 i 30 anys. Font: Khorchani et al.
(2021b).

Taula 3. Percentatges de cobertura del sòl com a resultat
de les diferents projeccions de successió de vegetació.
VS0, VS10, VS20 i VS30: representen projeccions de
successió de vegetació. Font: Khorchani et al. (2021b).

Catalunya
A la conca de la Muga, amb una superfície de
758 km2, el procés principal de canvi observat
entre els anys 1970 i 2005 ha estat el
repoblament, amb un augment de la superfície
forestal del 9,5% (71,8 km2) (figura 29). Aquest
canvi s’ha produït principalment a costa de
conreus (21,5 km2), matollars (38,9 km2) i prats
i pastures (10 km2) a les zones altitudinals altes.
El segon procés de canvi d’usos del sòl observat

ha estat l’abandonament de conreus, amb una
disminució del 6,7% de la superfície de conreu
(51 km2), ubicats principalment a zones de
mitjana i baixa altitud. Aquest canvi s’ha
produït principalment a partir de l’expansió de
boscos (21,5 km2), garrigues (15,9 km2) i àrees
improductives (12,1 km2). També s’han
observat canvis en la distribució espacial dels
matollars: 38,9 km2 de matollars el 1970 han
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evolucionat a zones forestals el 2005, mentre
que 15,9 km2 i 10,3 km2 de conreus i prats o
pastures, respectivament, el 1970 han estat
ocupades per matollars el 2005. La superfície
de praderies i pastures s’ha reduït en un 3,1%
en detriment dels boscos (10 km2), els matollars
(10,3 km2) i els improductius (4,4 km2). Només
les àrees improductives han augmentat la
superfície en un 2% (14,8 km2), cobrint àrees de
conreu (12,1 km2) i prats i pastures (4,4 km2),
principalment a les zones de mitjana i baixa
altitud (Vicente-Serrano et al., 2016).

Les àrees improductives a les capçaleres el
1970 inclouen principalment sòl forestal nu que
ha estat colonitzat per vegetació natural. En
segon lloc, els prats i pastures han reduït la
superfície un 3,9% (115,4 km2) a costa dels
boscos (106 km2) i els matollars (27,4 km2),
però han ocupat zones muntanyoses
improductives (20,1 km2). L’abandonament de
conreus a la conca del Ter és menys rellevant
que a la Muga, un 1,6% menys, però afecta una
superfície similar (48,2 km2). Aquest canvi s’ha
produït principalment a costa dels boscos (20,3
km2), les àrees improductives (18,7 km2) i els
matollars (11,4 km2). A la conca del Ter s’han
reduït les àrees improductives (1%, 30,7 km2),
que han estat colonitzades principalment per
vegetació (prats i pastures 20,1 km2, boscos
19,2 km2 i matollars 10,2 km2). Finalment, els
matollars han augmentat lleugerament la
superfície (0,6%, 18,1 km2), però s’observen
canvis en la distribució espacial: 30,8 km2 de
matollars el 1970 han evolucionat a zones
forestals l’any 2005, mentre que 27,4 km2 i 11,4
km2 de prats o pastures i conreus el 1970 han
estat ocupats per matollars l’any 2005
(Vicente-Serrano et al., 2016).

Figura 29. Mapes d’usos del sòl de la conca de la Muga
l’any 1970 (a dalt) i l’any 2005 (a baix). Font: VicenteSerrano et al. (2016).

A la conca del Ter (2.955 km2), el principal
procés observat ha estat també el
repoblament, amb un augment de la superfície
forestal del 6% (176,3 km2) (figura 30). Els
boscos han crescut principalment a les zones
muntanyenques sobre els anteriors prats o
pastures (106 km2), matollars (30,8 km2),
conreus (20,3 km2) i improductius (19,2 km2).
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matollars han experimentat una reducció del
2,2% de la superfície, però amb canvis en la
distribució espacial: 307,0 km2 de matollar
l’any 1970 han evolucionat a zones forestals
l’any 2005, mentre que 195,8 km2 de prats i
pastures l’any 1970 han estat ocupats per
matollars l’any 2005. Contràriament als
processos observats a les conques de la Muga i
el Ter, la superfície de conreus ha augmentat
lleugerament en aquests 35 anys (0,3%, 32,1
km2), principalment a costa de matollars (67,8
km2) i prats i pastures (34 km2). Com a
contrapartida, l’abandonament de conreus ha
afavorit l’expansió dels boscos (17,3 km2) i
àrees improductives (52,3 km2). Finalment, les
superfícies improductives han augmentat un
1,5% (185 km2) en detriment dels matollars
(81,7 km2), els prats i pastures (66 km2) i els
conreus (52,3 km2) (Vicente-Serrano et al., 2016).

Figura 30. Mapes d’usos del sòl de la conca del Ter l’any
1970 (a dalt) i l’any 2005 (a baix). Font: Vicente-Serrano
et al. (2016).

La conca del Segre, amb 13.000 km2, es pot
considerar una conca molt forestada, però
també amb una gran superfície ocupada per
conreus a la zona meridional. El principal
procés observat en aquesta conca també ha
estat el repoblament, amb un augment de la
superfície forestal del 5,2% (626,5 km2) (figura
31). Els boscos han crescut principalment a les
zones muntanyoses i han substituït els
matollars (307 km2), els prats i pastures (287,6
km2), els conreus (17,3 km2) i els improductius
(14,7 km2). Les àrees improductives de la
capçalera l’any 1970 inclouen principalment sòl
forestal nu que ha estat colonitzat per
vegetació natural. El segon procés de canvi
d’usos del sòl observat ha estat una reducció
del 4,8% de la superfície de prats i pastures
(582,8 km2) a costa de boscos (287,5 km2),
matollars (195,8 km2), improductius (65,6 km2)
i conreus (34 km2) en àrees muntanyenques. Els

Figura 31. Mapes d’usos del sòl de la conca del Segre
l’any 1970 (a dalt) i l’any 2005 (a baix). Font: VicenteSerrano et al. (2016).
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La Rioja
Una de les modificacions més importants de les
últimes dècades als ecosistemes naturals han
estat els canvis en els usos del sòl a les
muntanyes de la península Ibèrica. La
muntanya mitjana de La Rioja manté una
dinàmica de pèrdua de pressió ramadera
durant el segle XX, similar a la de la resta del
país, que ha provocat una reacció a
l’ecosistema a causa de la reducció de les
pastures. Atès que la ramaderia controlava
l’expansió de matollars, un cop reduïda, els
matollars s’han expandit de manera
continuada.
La figura 32 mostra que, entre els anys 1956 i
2001, ha desaparegut l’espai reservat a
l’activitat agrícola a Cameros Viejo, que fins a
l’any 1956 ocupava 15.968 ha, de les quals
13.543 ha es mantenien en conreu i 2.425 ha
s’havien deixat de conrear abans de l’any 1956.
Els boscos de frondoses van augmentar de
4.434 ha a 11.394 ha a partir del
desenvolupament i l’expansió dels petits boscos
que s’havien conservat als cims i en àrees poc
accessibles. Les coníferes es van expandir per
les reforestacions amb pins; entre els anys 1956
i 2001, es va passar de 76 ha a 4.278 ha. Els
matollars van incrementar la superfície, mentre
que les pastures i les àrees erosionades es van
veure reduïdes. Finalment, es pot apreciar una
notable modificació en l’aflorament de la
repoblació forestal l’any 2001. Aquesta

repoblació es va distribuir, en gran part, a la
part est del territori i amb més irregularitat a
les zones del nord i de l’oest. L’any 2001 s’hi
aprecien tres usos principals del sòl: matollars,
repoblació forestal i boscos de frondoses.

Figura 32. Usos i cobertes del sòl a Cameros Viejo (19562001). Font: Lasanta Martínez (2014).

5.1.3. Limitació dels cabals a les conques dels rius
Es considera que durant les properes tres dècades es produirà un procés ininterromput de revegetació
a les conques de la muntanya mitjana dels Pirineus centrals, on hi haurà una conversió de la majoria
de les zones arbustives a boscos. Aquesta successió d’augment de la cobertura de boscos també tindrà
impactes notables en la hidrologia, ja que farà disminuir els cabals (fins a un 19%) i augmentar
l’evapotranspiració (fins a un 34%) en les properes tres dècades. El desbrossament de matollar pot
frenar aquest procés successiu, però augmentant la cobertura dels arbres a mesura que avança la
successió. Probablement, limitarà les àrees objectiu per al desbrossament segons criteris actuals i
reduirà els efectes del desbrossament en els cabals i en l’evapotranspiració. Per tant, el retard en la
gestió de les àrees de conreu abandonades als Pirineus centrals pot limitar l’eficàcia de la pràctica del
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desbrossament de matollar en aquestes àrees. Aquests resultats insten els responsables de la política
ambiental a decidir sobre la gestió de les àrees de conreu abandonades a les muntanyes mediterrànies,
considerades d’interès econòmic, ambiental i social crucial.
Aragó
Per estudiar l’efecte del canvi climàtic en les
tendències del cabal i la transpiració a la conca
d’Arnàs (Pirineu central) s’ha utilitzat un model
ecohidrològic. Per parametritzar el model,
s’han desenvolupat tres escenaris de gestió del
territori. Tots els escenaris parteixen d’un
escenari inicial basat en l’abandonament
històric de les terres abans de l’any 1960 (figura
33). Per definir aquest estat inicial es va utilitzar
una fotografia aèria de la conca d’Arnàs del
1957 i es va elaborar un mapa de cobertura del
sòl. Després es van definir tres escenaris
simulats que representen tres trajectòries
teòriques de gestió de la conca d’Arnàs després
de l’abandonament (Khorchani et al., 2021a).

Figura 33. Escenaris teòrics de cobertura del sòl estudiats
per a la conca d’Arnàs, al Pirineu central. (A) Escenari 1.
Gestió passiva mitjançant l’expansió arbustiva a la major
part de l’àrea d’estudi; (B) escenari 2. Escenari de gestió
activa mitjançant el repoblament de zones d’alt risc
d’erosió als vessants orientats al sud; (C) escenari 3.
Escenari de gestió activa mitjançant el repoblament de
zones d’alt risc d’erosió tant en vessants orientats al nord
com al sud. Font: Khorchani et al. (2021a).

L’escenari 1 representa la gestió passiva de
successió i permet una revegetació natural de

matollar després de l’abandonament. Aquest
escenari
és
una
representació
del
començament del procés de colonització de les
espècies arbustives abans de l’entrada a un
bosc secundari. S’observa que la conca
estudiada es va abandonar per etapes, per la
qual cosa es va produir una transició de
matollar a bosc en diferents moments i parts de
la conca. L’escenari 2 representa una gestió
activa mitjançant la repoblació forestal en
àrees amb risc d’erosió (>30% de pendent) als
vessants orientats al sud, mentre que la resta
de la conca es deixa que es produeixi una
revegetació natural pel matollar. Les àrees
objectiu representen el 30% de l’àrea d’estudi
d’aquest cas. Els pendents més suaus i els sòls
més profunds desenvolupats al vessant nord de
la conca potenciarien la lenta regeneració
natural de la coberta d’arbres sense la seva
gestió. L’escenari 3 també representa una
gestió activa, però, en aquest cas, totes les
àrees amb gran risc d’erosió a l’àrea d’estudi
són repoblades forestalment, mentre que la
resta de la conca es deixa a la revegetació
natural per matollar. Les àrees objectiu en
aquest escenari representen un 60% del total
de l’àrea d’estudi.
Per estudiar l’efecte del canvi climàtic en les
tendències del cabal i la transpiració, aquests
tres escenaris es van combinar amb un escenari
d’escalfament.
A escala anual, els resultats van mostrar una
alta variabilitat interanual, particularment per
als cabals amb un coeficient de variació >37%.
Es van trobar diferències significatives entre
tots tres escenaris de gestió per al cabal anual i
la transpiració anual. No obstant això, no es
van trobar diferències significatives entre els
escenaris climàtics (amb escalfament respecte
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de sense escalfament) ni per al cabal ni per a la
transpiració.
Per al cabal, les mitjanes anuals sobre el
registre climàtic (50 anys) van disminuir
dràsticament en els dos escenaris de

repoblament en comparació amb l’escenari de
control. Les diferències entre els escenaris
climàtics històrics i d’escalfament van mostrar
una lleugera disminució en el cabal anual a
causa de l’augment de la temperatura; no
obstant això, aquestes diferències no van ser
significatives.

5.2. Cicle hidrològic i recursos hídrics
Alguns rius mediterranis tenen un caràcter efímer o intermitent. A les cadenes muntanyenques de la
regió mediterrània, la precipitació cau principalment en forma de neu a l’hivern i s’emmagatzema fins
a finals de la primavera. Durant el desglaç a finals de la primavera, aquesta aigua dolça contribueix a
la descàrrega fluvial d’aigua dolça a la Mediterrània. La majoria de les cadenes muntanyenques són
més humides que les regions de les terres baixes de la Mediterrània i, per tant, una font d’aigua durant
tot l’any (Fader et al., 2020).
Durant l’últim segle les muntanyes mediterrànies, especialment les europees, han experimentat canvis
importants en els usos del sòl a causa del despoblament i el col·lapse de les activitats primàries. Les
interaccions entre els usos del sòl i el canvi climàtic, i els seus impactes combinats amb els recursos
hídrics, tenen un interès valuós per a les polítiques hidrològiques, particularment en els entorns
mediterranis que canvien ràpidament. Aquestes modificacions climàtiques provoquen alteracions als
ecosistemes naturals i, per tant, en les vides dels éssers vius de la regió pirinenca, ja que en modifiquen
el mode de vida i el territori.
Els processos hidrològics a les muntanyes són molt sensibles als canvis en el clima; tant la precipitació
com la temperatura poden experimentar canvis notables en curts períodes de temps a causa dels
gradients altitudinals i diferents exposicions a la radiació i al vent. L’evolució de la precipitació està
subjecta a una gran incertesa i variabilitat. Molts dels models projectats mostren que la precipitació
mitjana anual disminuirà. A l’estiu s’espera que estigui subjecta a les tendències més extremes
d’escalfament i sequera de l’any, i les temperatures i les precipitacions simulades de l’hivern són les
menys afectades pel canvi climàtic.
L’accés i la garantia de recursos hídrics és fonamental perquè una societat evolucioni i es desenvolupi.
La gestió dels recursos hídrics és clau per al funcionament correcte de la societat, sobretot als territoris
de muntanya, on la majoria dels recursos hidrològics provenen dels sistemes muntanyosos i són
especialment sensibles a les conseqüències del canvi climàtic. Un augment de la temperatura i una
ràpida fusió de la neu provoca alteracions al medi natural i també augmenta la dificultat de gestionar
aquests recursos hídrics, ja que són cada vegada més irregulars i més escassos. A les muntanyes es
genera la major part del cabal dels rius. En canvi, les àrees planes amb prou feines produeixen recursos
hídrics i són, a més, grans consumidors d’aigua (usos urbans, industrials i agrícoles), cosa que dona lloc
a forts desequilibris territorials i no poques tensions socials i polítiques.
Les conseqüències més destacades del canvi climàtic sobre el cicle hidrològic han estat: (i) el descens
sostingut del cabal dels rius pirinencs des de la dècada de 1970 a causa de l’augment de
l’evapotranspiració; (ii) la contracció espacial de les àrees font de sediment; (iii) la desconnexió
creixent entre vessants i lleres; (iv) el pes decreixent de la neu en el règim dels rius pirinencs, amb un
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avanç en l’ocurrència del moment d’aigües altes primaverals; (v) els canvis en la dinàmica d’ompliment
dels embassaments que han obligat a introduir nous patrons de gestió dels embassaments, i (vi) la
incisió de les lleres fluvials a la seva plana al·luvial.

5.2.1. Augment en l’evapotranspiració
Els canvis continus en els sistemes naturals, en concret en els sistemes i les cobertes vegetals,
impliquen un augment en l’evapotranspiració, a causa d’una densitat vegetal més alta, motivada per
l’abandonament de les terres de conreu. Aquest augment en l’evapotranspiració provoca una alteració
important en el cicle hidrològic, ja que s’evaporen més recursos hídrics, cosa que impedeix que l’aigua
arribi al sòl i a les conques fluvials.

5.2.2. Reducció de la disponibilitat hídrica
Les àrees de muntanya requereixen una atenció especial, ja que són els llocs més importants de tot el
món per generar recursos hídrics, particularment a les zones temperades i semiàrides, inclosa la zona
mediterrània. Tot i això, les zones de muntanya s’enfronten a un augment d’estrès hídric causat per
una combinació de: (1) augment de temperatures i disminució de les precipitacions, superior a la de
les terres baixes; (2) modificació dels usos del sòl, inclosa la reforestació natural i deliberada de terres
de conreu, cosa que augmenta l’evapotranspiració i el consum d’aigua, i (3) augment de les pressions
sobre els recursos hídrics superficials i subterranis, cosa que redueix els cabals i la profunditat del nivell
freàtic a les zones dependents de les aigües subterrànies.
Els rius i els llacs, així com les fonts, es podrien veure afectats sensiblement pel canvi climàtic, sobretot
per les variacions en les aportacions estacionals i anuals d’aigua i per la modificació en els usos del sòl.
L’escalfament global podria generar més canvis en els cabals estacionals i mensuals dels rius i dels llacs,
a causa de l’augment de les temperatures i d’una innivació menor, amb una reducció dels cabals, i fins
i tot s’arribaran a produir sequeres.
La manca de recursos hídrics és una limitació per al desenvolupament econòmic a les conques
mediterrànies i és un factor essencial per satisfer les necessitats creixents de la societat com a
conseqüència de l’augment de la població, la urbanització i els estàndards de vida, el desenvolupament
de l’agricultura de regadiu i les activitats de caràcter turístic i industrial. Els Pirineus tenen un paper
clau en la producció i el subministrament de recursos hídrics per a les poblacions, les conques
hidrològiques i les activitats agrícoles, sobretot per mitjà de l’escolament. Els Pirineus en són un bon
exemple, ja que més del 50% dels cabals de la Conca de l’Ebre prové dels subministraments hídrics
d’aquesta serralada per mitjà de l’escolament (directe i indirecte). Alhora, aquest subministrament
dels rius és clau per poder proveir de recursos hídrics l’agricultura, la generació d’energia i l’ús urbà i
industrial. En els darrers anys, els experts i científics han destacat la problemàtica del descens en els
cabals dels rius de la zona pirinenca. Aquesta disminució es dona per les modificacions climàtiques
actuals i l’augment important de vegetació, ja que la temperatura mitjana ha augmentat i les
precipitacions mitjanes han tendit a disminuir, tot i que en ocasions de manera no significativa.
L’escassetat de recursos hídrics, la variabilitat espacial i, sobretot, la irregularitat temporal dels cabals
introdueix nombroses limitacions per a l’aprofitament dels recursos hídrics, a més d’exigir complexos
sistemes de gestió de l’aigua, entre els quals s’inclou la construcció d’embassaments per garantir
l’abastament continu de recursos hídrics de les àrees planes.
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Aragó
Si a la pressió del canvi climàtic afegim
l’augment de vegetació, s’espera que els canvis
derivats per l’increment de la temperatura i els
canvis en els usos del sòl es tradueixin en una
disminució dels cabals d’entre el 19% i el 32%,
segons la conca analitzada. En termes generals,
es veu una disminució més important a les
estacions de la primavera i l’estiu, sobretot al
mes de maig, quan la disminució de cabal
s’acosta al 30%. Cal destacar la pèrdua
d’importància del màxim de cabal de la
primavera, que deixa de ser l’únic màxim
important de l’any, de manera que hi ha un
règim pluvionival amb dos màxims de cabal a
la primavera i a la tardor. Del novembre al
febrer és el període en què els cabals es veuen
menys afectats per les projeccions del canvi
climàtic, amb reduccions de menys del 10%. En
alguns casos, s’hi aprecia un augment marcat
(figura 34).

la tardor. A mitjan primavera, la vegetació
consumeix una gran quantitat de recursos
hídrics, però presenta un percentatge menor
que en els mesos anteriors. Es produeix una
disminució de màxims de cabals primaverals a
causa d’una acumulació de neu menor, ja que
la fusió s’ha produït més aviat. A l’hivern,
l’efecte de la revegetació és menor perquè la
quantitat d’aigua consumida disminueix, ja que
es tracta d’un període de latència per a la
vegetació i el consum d’aigua es redueix
notablement. A l’estiu, el consum d’aigua per
part dels ecosistemes vegetals disminueix a
causa del baix nivell de disponibilitat d’aigua al
sòl; per tant, la vegetació s’hi ha d’adaptar
anatòmicament i fisiològicament.
La figura 35 mostra els canvis anuals i mensuals
en el rendiment de l’aigua a escala de la conca
del riu Aragó, als Pirineus centrals, entre les
condicions actuals i els usos del sòl per a
simulacions de 20 anys (període d’observació
1986-2006) amb dos models ecohidrològics
diferents (SWAT i RHESSys).
Escenari d’usos del sòl
SWAT

Figura 34. Cabal simulat en les condicions ambientals
actuals, assumint el canvi climàtic i l’efecte combinat
entre el canvi climàtic i els usos del sòl a cinc conques
aragoneses. Font: López-Moreno et al. (2014a).

Particularment, els canvis deguts a l’evolució
de la coberta vegetal afecten amb més
intensitat els cabals de finals de l’hivern i
principis de la primavera (sobretot al març) i de

RHESSys

Figura 35. Canvis en cabals fluvials entre les condicions
actuals i els usos del sòl per a simulacions de 20 anys. Els
gràfics de barres mostren el canvi anual en termes
absoluts (mida de la barra) i relatius (valor percentual).
RHESSys, Sistema Regional de Simulació Hidroecològica;
SWAT, Eina d’Avaluació de Terres i Aigües. Font: MoránTejeda et al. (2015).
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A la figura 35, podem observar que ambdues
projeccions, tant SWAT com RHESSys, tenen
màxims similars als mesos de l’abril, el maig i el
juny, però la projecció RHESSys presenta un
màxim més alt, amb una càrrega del riu més
important que en la projecció SWAT (arribant a
valors de 160 hm3, mentre que l’escenari SWAT
arriba al voltant de 100 hm3), i aquesta
projecció és més sensible en els mesos de
l’estiu, amb valors significativament baixos. En
l’escenari de revegetació (augment del límit del
bosc fins a 2.200 m), es considera una
disminució anual en els escolaments d’un 7,4%
en la projecció SWAT, amb valors més baixos
que la resta dels escenaris entre els mesos del
febrer i el maig, i un 10% en la projecció
RHESSys, amb una disminució més alta en els
mesos de la tardor i la primavera. En canvi,
quan considerem un escenari en què el bosc és
substituït per arbustos i matollars (vegetació
postincendi) a la part oest de la conca s’hi
observa un augment dels fluxos dels rius, amb
crescudes més altes en la projecció RHESSys
(amb un 10%) que en la projecció SWAT (amb
un 2,4%) (Morán-Tejeda et al., 2015).
En les condicions de canvi climàtic (augment de
les temperatures i disminució de les

precipitacions), el cabal del riu Aragó patirà
reduccions (fins al 30%) i se’n veurà afectats els
màxims (avanç de la fusió de la neu en 15-30
dies), situació que comportarà un canvi
significatiu en la forma i la magnitud dels
hidrogrames en els propers anys. Les
projeccions de la disponibilitat dels recursos
hídrics contenen un gran nombre d’incerteses.
Però sembla probable que els recursos hídrics a
la regió mediterrània disminuiran en les
pròximes dècades com a conseqüència dels
canvis en els usos del sòl i del canvi climàtic,
encara que és difícil determinar de manera
precisa la magnitud d’aquest canvi. Les
implicacions hidrològiques del canvi de
vegetació produït després de l’abandonament
de terres de conreu han estat extensament
examinades a tot el món, i s’ha observat un
efecte directe sobre l’increment de la densitat
vegetal. Aquest creixement de la densitat
vegetal després de l’abandonament s’associa
generalment a una disminució de l’escolament
i, per tant, a una disminució en la infiltració a
causa d’unes taxes d’intercepció molt elevades.
Molts estudis sobre l’efecte de la gestió forestal
han donat com a resultat un augment en els
coeficients d’escolament.

Catalunya
Pel que fa al cicle de l’aigua de tres conques (la
Muga, el Ter i el Segre), en les darreres dècades
s’ha observat un descens generalitzat dels
cabals. Aquests descensos varien en funció del
tram del riu i de la part de la conca. A les
capçaleres s’observa una reducció de cabals
més severa que l’atribuïble només als factors
climàtics i, per tant, els canvis en els usos del
sòl, com l’expansió del bosc, hi han pogut tenir
un paper rellevant (a la Muga i al Ter) (figura
36). Als trams baixos els cabals es veuen
fortament condicionats pel règim de gestió dels
embassaments.

L’avaluació dels impactes del canvi climàtic
sobre el cicle de l’aigua preveu una reducció
generalitzada del cabal de les tres conques
durant la primera meitat del segle XXI. L’any
2050, es preveu una disminució del cabal del
9,5 al 32% a les capçaleres i del 12,3 al 36% als
trams baixos, en comparació amb el període
2002-2011 (Pla et al., 2018). La conca del Ter
mostra les reduccions de cabal més
significatives, tant a la capçalera com a la
desembocadura.
També
es
preveuen
reduccions notables a la desembocadura de la
Muga. La conca del Segre presenta un
comportament hidrològic diferent, amb
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reduccions més intenses a les capçaleres que a
la desembocadura (figura 37).

Figura 36. Principals canvis observats en les darreres
dècades al clima i en els cabals de tres conques: la Muga,
el Ter i el Segre. Font: Pla et al. (2018).

Figura 37. Avaluació dels impactes del canvi climàtic
sobre el cicle de l’aigua als cabals de tres conques, la
Muga, el Ter i el Segre, durant la primera meitat del
segle XXI. Font: Pla et al. (2018).

La Rioja
La figura 38 mostra la influència i la
importància que té la conca d’un riu per a la
població, ja que gran part dels recursos hídrics
consumits per la majoria dels municipis de La
Rioja són extrets dels afluents del riu Ebre.

Figura 38. Nuclis de població de la conca de l’Ebre al seu
pas per La Rioja. Font: Govern de La Rioja (2008).

La demanda d’aigua al tram del riu Ebre que
passa per La Rioja és molt elevada, són moltes
les preses per al regadiu i la producció d’energia
elèctrica. Destaca especialment, pel seu volum
d’extracció, el canal de Lodosa a la presa dels
Màrtirs, que recorre el marge dret de l’Ebre al
llarg de 127 km. La superfície de regadiu dins la

comunitat de La Rioja és de 15.672 ha. El 70%
de la població de La Rioja se situa a prop dels
marges del riu Ebre, que suporta una població
de prop de 220.000 habitants, i nuclis
industrials tan importants com Logronyo,
Calahorra o Haro es troben al marge de La Rioja
(Govern de La Rioja, 2008).
L’evolució dels cabals és controlada per dos
grups de factors variables en el temps: el clima
i la coberta vegetal. Els canvis en els elements
del clima o en la composició i la densitat de la
coberta vegetal es reflecteixen en augments o
disminucions del cabal, així com en
modificacions de la distribució estacional
(règim fluvial), de la magnitud i la freqüència de
les avingudes i, en definitiva, de la quantitat i la
qualitat de l’aigua que flueix pels rius, fruit de
l’aportació hídrica per mitjà dels escolaments.
Qualsevol canvi en la coberta del sòl a les
muntanyes és una amenaça per al delicat
equilibri entre la disponibilitat de recursos
hídrics, la gestió d’embassaments, els cabals
ecològics i l’ús de l’aigua a les terres baixes.
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5.2.3. Reducció de l’escolament
L’expansió de la coberta vegetal després de l’abandonament de la terra té una influència directa en el
cicle hidrològic i condiciona la intercepció, la infiltració, la generació d’escolament i la connectivitat
dels vessants amb els cursos fluvials.
En funció de la densitat, del tipus de vegetació, de l’estat de successió vegetal i del tipus de bosc, la
coberta forestal, especialment l’arbòria i, en menor mesura, la de matollars, augmenta els índexs
d’evapotranspiració i exerceix un paper amortidor que, per mitja dels processos de partició de la pluja,
redueix de manera considerable la quantitat de precipitació que arriba a terra, cosa que potencia
l’aridesa i la manca de recursos hídrics al sòl.
D’altra banda, l’abandonament de les terres de conreu implica una disminució clara dels coeficients
d’escolament respecte a la fase de conreu. Aquesta disminució és paral·lela al procés de successió
vegetal, per la qual cosa els coeficients són més elevats quan domina una coberta d’herbàcies (primers
anys d’abandonament) que quan el matollar va cobrint la parcel·la, ja que l’estrat de matollar se
superposa sobre el d’herbàcies, cosa que afavoreix la infiltració de l’aigua i la disminució de
l’escolament i, per tant, la recàrrega dels aqüífers.
Aragó
S’han simulat els cabals de cinc capçaleres de
rius als Pirineus centrals espanyols, considerant
diferents escenaris de canvi climàtic i ús del sòl.
Els cabals van ser simulats utilitzant el model
hidroecològic RHESSys (Regional HydroEcologic Simulation System). Si es tenen en
compte únicament els impactes del canvi
climàtic, el cabal anual de les conques
observades disminuiria del 13% al 23%.
L’augment de la vegetació a la part superior de

les muntanyes juntament amb l’expansió dels
boscos i matollars redueix l’escolament de
manera notable, ja que aquesta vegetació
intercepta els recursos hídrics, sobretot a les
capçaleres dels rius. Tot i això, els impactes del
canvi climàtic en la cobertura vegetal sobre la
resposta hidrològica depenen de les
característiques físiques de la conca, el tipus de
vegetació, la intensitat en les precipitacions,
etc. (López-Moreno et al., 2014a).

5.2.4. Afectació en la gestió dels recursos hídrics
La gestió dels recursos hídrics es veu notablement afectada per les modificacions climàtiques en un
territori tan sensible als impactes del canvi climàtic com és la muntanya mitjana. Cada cop és més difícil
gestionar els recursos hídrics, ja que als impactes evidents del canvi climàtic s’hi han sumat els
impactes de l’abandonament de les terres agrícoles i la consegüent invasió de paisatges de matollars i
boscos al lloc dels prats i els espais idonis per a les pastures, on l’aportació de recursos hídrics als rius
era notable.
Aragó
La garantia de proveïment d’algunes zones de
la muntanya mitjana aragonesa es pot veure
compromesa, de manera que, en un futur no

gaire llunyà, poden passar a ser deficitàries
(tercera reunió del comitè d’actors de l’Aragó,
2022).
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Els gestors de la terra i els científics del món han
pres diferents posicions sobre com tractar i
actuar davant els canvis en els usos del sòl.
Alguns estan a favor de la gestió activa (active
management, AM), mentre que d’altres donen
suport a la gestió passiva (passive
management, PS). Es pretén investigar les
implicacions de la gestió activa i passiva sobre
les dinàmiques hidrològiques i de vegetació
considerant
les
diferents
trajectòries
climàtiques en una conca representativa de
conreu abandonada dels Pirineus centrals
espanyols. Per valorar la resposta posterior a la
gestió
del
cabal
del
riu
(STR),
l’evapotranspiració (ET), el dèficit de saturació
del sòl (SD) i el carboni vegetal (PC) després del
desbrossament de matollar, s’utilitza un model
ecohidrològic acoblat.
Per al model estàtic (sense creixement de
vegetació) es presenta un diagrama de caixes
sobre el total anual de les tres variables (cabal,
evapotranspiració i dèficit de saturació) durant
el primer any després del desbrossament de
matollar en els dos escenaris principals de
gestió del territori i canvi climàtic (Khorchani et
al., 2020). Els valors corresponen als primers
anys posteriors al tractament durant les 15
dates d’inici seleccionades (2002-2016). A la
figura 39 es pot apreciar que els escenaris
projectats són clau, ja que amb una gestió més
activa (CS i CSW) del territori els cabals dels rius
augmentarien respecte a una gestió passiva (BS
i BSW). També disminuiria l’evapotranspiració

amb una gestió activa del territori respecte dels
valors de gestió passiva. Finalment, el dèficit de
saturació del sòl es potencia amb una gestió
passiva del territori; però, amb una gestió
activa, els valors baixarien. Els diagrames de
caixes i el coeficient de variació mostren la gran
variabilitat interanual en els dos escenaris de
gestió territorial i climàtica. Cal destacar que el
coeficient del cabal anual i del dèficit de
saturació són molt més grans que el
d’evapotranspiració. Aquesta variabilitat
reflecteix l’impacte de la gran variabilitat de les
pluges interanuals (20,1%).

Figura 39. Efecte dels escenaris de desbrossament de
matollar i escenaris del canvi climàtic sobre: a) el cabal
anual, b) l’evapotranspiració anual i c) el dèficit en la
saturació del sòl durant el primer any després del
tractament. BS: base sense escalfament, BSW: base amb
escalfament, CS: mitjana de la intensitat de
desbrossament sota el no escalfament, CSW: mitjana de
la intensitat de desbrossament sota l’escalfament (mode
estàtic). Font: Khorchani et al. (2020).

5.2.5. Reducció de la durada i la quantitat dels períodes de neu
La durada i la quantitat dels períodes de neu han disminuït considerablement, cosa que ha provocat
una alteració dels règims fluvials dels rius pirinencs amb màxims hivernals relativament més alts i un
màxim primaveral amb menor intensitat. Les perspectives de futur indiquen que les tendències
observades poden continuar i, fins i tot, es poden accelerar a causa de l’alt grau d’afectació del canvi
climàtic en les muntanyes com els Pirineus. Diversos estudis afirmen que molts escenaris de canvi
climàtic apunten a un notable descens dels cabals de les conques hidrogràfiques situades als Pirineus
en els propers anys. Aquestes noves condicions generen un nou context, ja que l’augment de la
temperatura afecta directament les glaceres, reduint-ne la mida, fins i tot fins a fer-les desaparèixer.
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5.2.6. Modificació de les característiques físiques i químiques de l’aigua
generada als sistemes de muntanya mitjana
Als aspectes quantitatius cal afegir que els canvis en el cicle hidrològic i l’augment de les temperatures
poden causar grans modificacions en les característiques físiques i químiques de les aigües generades
en els sistemes de muntanya mitjana, i influir en la seva qualitat. Les sequeres i els estiatges forts fan
que l’aportació d’aigua dels rius sigui menor i, per tant, que augmenti la concentració de contaminants
pel menor efecte de dilució.
L’empitjorament de la qualitat de l’aigua es pot produir per la menor disponibilitat del recurs, però
també per canvis en el balanç de minerals en la composició, com ara l’aparició de contaminants
emergents als llacs de muntanya (tercera reunió del comitè d’actors de l’Aragó, 2022).

5.2.7. Afectació en la qualitat i la quantitat de les aigües subterrànies
Les conseqüències del canvi climàtic també podrien afectar sensiblement la qualitat i la quantitat de
les aigües subterrànies, cosa que portaria a un increment de l’explotació dels aqüífers (tercera reunió
del comitè d’actors de La Rioja, 2022).
Catalunya
Possiblement, les modificacions en el balanç
hídric afectaran notablement les aigües
subterrànies, sobretot en l’aportació —per
exemple, l’aqüífer de Carme-Capellades

(tercera reunió del comitè d’actors de
Catalunya, 2022)—, i la recàrrega d’alguns
aqüífers arribarà a disminuir en un 20% a
mitjan segle.

5.3. Riscos naturals
5.3.1. Disminució de la quantitat de sediment transportat en els cursos fluvials
Les aigües fluvials són un agent erosiu de primera magnitud. L’aigua continental flueix, en gran part,
en forma de rius que discorren per la superfície o en forma de corrents subterranis, que desgasten els
materials que hi ha per on passen i arrosseguen els sediments cap a les parts més baixes del relleu, i
modela així el paisatge. L’abandonament de terres de conreu i la revegetació posterior provoquen una
disminució en l’erosió del sòl i del transport fluvial dels sediments.
Aragó
A llarg termini, els sediments dels
embassaments redueixen el temps de vida i
creen problemes creixents per a la gestió de
l’aigua en el futur, particularment a les àrees
semiàrides, on l’erosió és el problema principal.
Tot i això, s’ha detectat una disminució en la

taxa
de
sedimentació
en
alguns
embassaments, a causa del declivi en l’erosió
del sòl, i del transport, relacionada amb
l’abandonament de les terres de conreu i
l’ampliació forestal. Aquest fenomen s’ha
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observat a l’embassament de Yesa (tercera
reunió del comitè d’actors de l’Aragó, 2022).

5.3.2. Augment en la freqüència i la intensitat de les inundacions
Creix el risc d’inundacions per causa, entre altres, de la reducció del sediment transportat pels cursos
fluvials, que fa més incisiu l’avanç de l’aigua i de l’increment de la intensitat de les precipitacions
(tercera reunió del comitè d’actors de l’Aragó, 2022).
Aragó
Creix l’exposició de la població a esdeveniments
extrems, com les inundacions, en part a causa
del canvi climàtic (tempestes més intenses) i en
part a causa de l’ocupació de l’espai fluvial que
antigament pertanyia al riu, com ara l’impacte
del riu Aragó al seu pas per Castiello de Jaca a
l’avinguda del 2012, que es va emportar
diverses cases ubicades a zona de policia
(tercera reunió del comitè d’actors de l’Aragó,
2022).
Els canvis en la intensitat de les inundacions i la
seva distribució estacional són majoritàriament
conseqüència
de
la
construcció
d’embassaments. Tot i això, és important
esmentar que l’efectivitat dels embassaments
en la protecció contra inundacions depèn
principalment d’una combinació de la
intensitat en el flux màxim, l’estat d’ompliment
de l’embassament quan apareix la inundació i
la gestió de l’embassament. Una anàlisi de la
distribució estacional de les inundacions abans
i després de la construcció de l’embassament
de Yesa (figura 40) demostra que les
inundacions a la tardor es van veure molt
atenuades per la gestió de l’embassament a
causa de la necessitat de reposar

l’emmagatzematge d’aigua després de la
campanya de reg de l’estiu. Les inundacions de
la primavera també s’han reduït en nombre i
intensitat, cosa que permet l’ompliment
complet de l’embassament abans de l’estiu. Tot
i això, les inundacions de l’hivern han estat
afectades perquè els gestors de l’embassament
tendeixen a alliberar l’aigua resultant per
mantenir un marge de seguretat i rebre les
riuades per desglaç de neu a la primavera.

Figura 40. Nombre d’inundacions que superen tres i cinc
vegades la mitjana anual de vessament aigües amunt i
aigües avall de l’embassament de Yesa. Font: García-Ruiz
et al. (2011).

Catalunya
Per regla general, les projeccions del canvi
climàtic a la muntanya mitjana de Catalunya
assenyalen tant un augment dels fenòmens
meteorològics extrems com un augment en la
freqüència i la intensitat de les inundacions i de

les crescudes dels cursos fluvials. El canvi de
calendari del desglaç i el canvi de règim dels
períodes extrems de les precipitacions pot
potenciar l’excés de càrrega d’aigua en alguns
períodes de pluges intenses i augmentar la
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freqüència dels desastres
crescudes i inundacions.

naturals

per

5.3.3. Augment de la torrencialitat
La dinàmica hidrològica i geomorfològica dels vessants es transmet finalment als rius, el funcionament
dels quals està molt relacionat amb la quantitat d’aigua i de sediment que arriba des dels vessants. Els
canvis en la cobertura vegetal o de les característiques de la precipitació introdueixen alteracions en
la generació d’escolament, l’erosió del sòl i la connectivitat entre vessants i cabals. També s’incrementa
el risc de torrencialitat quan s’eliminen elements del paisatge que contribueixen a estabilitzar el sòl o
a afavorir la infiltració (com els murs de pedra seca o els bancals) (tercera reunió del comitè d’actors
de l’Aragó, 2022; tercera reunió del comitè d’actors de Catalunya, 2022).
Aragó
Un estudi desenvolupat als Pirineus centrals
espanyols mostra que la major part del territori
es va explotar intensament en el moment de
màxima pressió demogràfica, amb el conreu en
vessants de fort pendent i presència freqüent
del foc en àrees de pastures (García-Ruiz et al.,
2015). L’erosió devia ser molt alta, així com la
capacitat per generar escorrentia als vessants,
cosa que donà lloc a una elevada torrencialitat
als cabals fluvials. Molt probablement, allà on
la presència humana era més constant, els rius
van evolucionar cap a cabals de tipus trenat,
amb una escombrada de còdols i blocs a tota la
plana al·luvial i diversos canals inestables que
canviaven de posició en cada avinguda
(fotografia 1).

Fotografia 1. El riu Aurín en el seu curs inferior mostra
encara alguns trets de torrencialitat malgrat el descens
d’aportacions sedimentàries des dels vessants com a
conseqüència de la reforestació. Font: García-Ruiz et al.
(2015).

La Rioja
El desmantellament de paisatges en terrassa a
diversos punts de La Rioja accelera els
processos d’erosió i la pèrdua de qualitat

paisatgística, com ara a les valls de Cidacos i del
Leza-Jubera (tercera reunió del comitè d’actors
de La Rioja, 2022).

5.3.4. Augment en la freqüència dels episodis naturals de moviment de terres
És molt probable que en dècades futures augmenti la freqüència d’episodis naturals de moviment de
terres per factors meteorològics i climàtics a causa de l’estrès produït sobre el material. L’augment de
les temperatures i les onades de calor han provocat un augment dels fenòmens de lliscament de
roques i moviment de terres, entre altres (OPCC, 2019). Però encara és complicat definir amb exactitud
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la relació entre la reducció de les precipitacions o l’augment de les temperatures amb l’increment de
la freqüència dels episodis naturals de moviment de terres.
Aragó
A Biescas, es treballa en la recerca de solucions
basades en la natura per evitar les
conseqüències de les allaus, les caigudes de

blocs i els lliscaments de terreny sobre
carreteres (tercera reunió del comitè d’actors
de l’Aragó, 2022).

5.4. Sistemes naturals
Els canvis en la biodiversitat terrestre a la conca mediterrània durant els darrers 40 anys s’han produït
amb més rapidesa i extensió que a la majoria de les altres regions del món. La urbanització i la pèrdua
de pastures són factors clau en la degradació dels ecosistemes a tota la regió. Des de l’any 1990,
l’abandonament agrícola ha provocat un augment general de la superfície boscosa del 0,67% any–1 a
tota la conca, amb variacions significatives entre les costes nord i sud de la Mediterrània (MedECC,
2020).
Els territoris de muntanya són especialment sensibles a les conseqüències del canvi climàtic, ja que,
d’una banda, reben uns impactes directes i, de l’altra, moltes persones i espècies vegetals i animals
depenen d’aquests territoris. L’impacte del canvi climàtic crea determinats desequilibris ambientals
que causen diverses modificacions tant en els paisatges com en els ecosistemes naturals, així com en
la seva configuració. Si hi sumem l’alta taxa d’abandonament de les terres agrícoles i de conreu, tenim
com a resultat un territori modificat, tant externament com internament, que provoca grans impactes
naturals al mateix ecosistema i a la vida que l’envolta.

5.4.1. Disminució de la biodiversitat
Les temperatures més altes i la menor disponibilitat d’oxigen dissolt a l’aigua tenen un impacte
significatiu sobre els ecosistemes i els hàbitats de zones humides. Els canvis a la geomorfologia dels
cursos fluvials i les alteracions en el transport de sediments també tenen impacte sobre el refugi i els
hàbitats d’algunes espècies de macro i microinvertebrats vinculats al sistema fluvial (tercera reunió del
comitè d’actors de l’Aragó, 2022).
També disminueix la variabilitat de la successió vegetativa, cosa que comporta una disminució de la
variabilitat d’espècies i, per tant, de la biodiversitat en general (tercera reunió del comitè d’actors de
l’Aragó, 2022).
Catalunya
A Catalunya s’ha constatat una disminució del
57% de les espècies de papallones en espais
oberts forestals que han estat colonitzats pel

bosc i del 17% de les espècies d’aus (tercera
reunió del comitè d’actors de l’Aragó, 2022).
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5.4.2. Canvis en la distribució de les espècies
Davant l’escalfament general del planeta, les espècies responen modificant la seva distribució i posició,
desplaçant-se a territoris més idonis (a una altitud superior) per poder desenvolupar-se i viure millor,
cosa que causa un desequilibri notable a l’ecosistema.
Així com la fauna es mobilitza per trobar unes condicions de vida millors, la flora també ho fa. Amb la
combinació de l’acció antròpica i el canvi climàtic, s’altera la distribució i la composició de la vegetació,
així com la seva diversitat. Aquest desplaçament per part de la flora i la fauna a la recerca d’unes
condicions climàtiques més adequades per viure podria influir en la connectivitat entre els espais
naturals del paisatge muntanyós mitjà, ja que és probable que algunes àrees protegides i
interconnectades s’aïllin en benefici d’espècies puntuals que s’adaptin millor a les noves condicions
climàtiques d’aquestes àrees. Els factors climàtics i antròpics poden posar en perill la salut de la flora,
ja que, amb l’alteració dels cicles de vida i la modificació dels usos del sòl, entre altres, es generen
alteracions als ecosistemes, cosa que posa en perill la salut i el benestar de l’ecosistema.
El bosc és un dels ecosistemes més afectats per la combinació de l’acció antròpica i el canvi en les
condicions climàtiques. L’escalfament global i els canvis en els usos del sòl en els ecosistemes naturals
provoquen la modificació i la diversitat de moltes comunitats vegetals i espècies forestals a la
muntanya. La combinació entre el canvi climàtic i l’abandonament de les activitats agrícoles i de
pastura a la muntanya genera una alteració de la composició dels boscos de muntanya mitjana.
Aragó
Algunes espècies alpines, com l’avet i altres
espècies de fauna associades, avui presents en
algunes zones de la muntanya mitjana, estan
desapareixent, ja que migren a cotes de més
altitud, com ara els galls fers i els picots
associats a l’avet.

D’altra banda, com que incrementa la
vegetació a la muntanya mitjana, s’espera que
aparegui fauna de mida més gran (tercera
reunió del comitè d’actors de l’Aragó, 2022).

Catalunya
S’han observat alteracions a les dinàmiques
poblacionals de la fauna salvatge, com ara els
senglars i els cabirols, que estan afectant la
biodiversitat dels boscos i tenen un impacte

significatiu en l’agricultura i la ramaderia
(tercera reunió del comitè d’actors de
Catalunya, 2022).

Augment d’altitud de la línia natural arbòria
A totes les regions muntanyenques mediterrànies, les espècies subalpines es mouen a cotes més altes
sempre que és possible. Per a la majoria dels ecosistemes, hi ha opcions de gestió que poden millorar
la resiliència davant els canvis ambientals. La promoció de la connectivitat climàticament intel·ligent
mitjançant la permeabilitat dels paisatges i la conservació o la creació de corredors de dispersió i xarxes
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d’hàbitats poden facilitar la migració ascendent d’espècies de les terres baixes a les muntanyes per
adaptar-se a les noves condicions del canvi climàtic (MedECC, 2020).
L’augment continu de les temperatures i de les llargues temporades amb escassetat de neu tenen com
a conseqüència el desplaçament ascendent de la línia d’arbres. Aquestes noves condicions permeten
a algunes espècies vegetals desenvolupar-se i sobreviure a zones on abans no era possible, ja que la
pressió ramadera ha disminuït amb el decurs del temps al segle XX. Per això, amb la reducció del
bestiar, la línia del bosc s’ha vist notablement afectada. El canvi climàtic obliga moltes espècies de
fauna i flora a adaptar el seu cicle de vida a un altre territori on les condicions vitals els siguin favorables
(Claramunt, 2021).
Aragó
Cal tenir en compte que, en alguns casos,
l’ascens recent del límit arbori actual té molt
probablement més a veure amb l’escalfament
global que amb el descens de la pressió
ramadera. Això només es pot provar allà on el
límit arbori es troba molt a prop del límit
natural, com s’ha demostrat a la capçalera de
la vall d’Esquaín, dins el Parc Nacional d’Ordesa
i Mont Perdut. A la zona anomenada
Foratarruego, a una altitud propera als 2.300
m, es va descobrir la presència de nombrosos
arbres adults morts, fruit de la darrera
glaciació, i l’ascens d’un nombre de pins negres
(Pinus uncinata) joves, més joves a més altitud.
En aquests moments el límit superior del bosc
sembla haver baixat uns 100 metres, cosa que
pot haver causat la mort dels pins que van
quedar atrapats en aquest cinturó crític. Des de
la segona meitat del segle XX, sembla que
l’escalfament global va afavorir la recuperació
de la pineda cap a cotes més elevades, ja que
va tornar a pujar el límit superior del bosc (en
50 metres aproximadament), igual que ho van
fer nombroses espècies termòfiles (figura 41).

Amb un augment continu de les temperatures,
la biodiversitat pirinenca es veu notablement
afectada; la línia de bosc tendeix a pujar per
poder adaptar-se a unes condicions ideals per
al desenvolupament de l’espècie. Aquest
ascens de la línia de bosc es produeix en espais
que abans només estaven ocupats per prats,
cosa que afecta directament els pobles i els
nuclis de població de mida reduïda.

Figura 41. Esquema de canvis al límit superior del bosc a
Foratarruego, capçalera de la vall d’Esquaín, Parc
Nacional d’Ordesa i Mont Perdut. La petita edat del gel
va forçar el descens del límit del bosc i va donar lloc a la
mort de nombrosos arbres (infografia 2). En canvi,
l’escalfament global al llarg del segle XX ha propiciat la
recuperació del bosc i l’ascens altitudinal del límit
superior (infografia 3). Font: García-Ruiz et al. (2015).

5.4.3. Canvis fenològics
El canvi climàtic provoca variacions notables dins els ecosistemes naturals i, fins i tot, podria arribar a
causar notables alteracions en el cicle de vida de les diferents espècies existents, així com en les
relacions i les interaccions entre aquestes. Amb l’augment de les temperatures també s’ha alterat el
cicle de vida de la fauna, ja que s’està modificant el calendari dels esdeveniments vitals, com la
migració, en què s’han observat avançaments en la data dels primers albiraments de determinades
espècies en les darreres dècades o la reproducció (OPCC, 2019).
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Els desajustos entre diferents espècies, com els insectes pol·linitzadors i les plantes de què depenen, i
entre els depredadors i les seves preses poden afectar notablement la salut de l’ecosistema de la
muntanya mitjana.

5.4.4. Increment de les espècies invasores i espècies oportunistes
S’ha observat l’expansió d’espècies invasores, com la vespa asiàtica (tercera reunió del comitè d’actors
de l’Aragó, 2022) i el cranc de riu americà (tercera reunió del comitè d’actors de Catalunya, 2022).

5.4.5. Canvis en algunes patologies (malalties i plagues)
Els canvis fenològics, l’homogeneïtzació del paisatge, així com l’ocurrència d’episodis de sequera més
freqüents, alteren els cicles biològics d’algunes espècies plaga i incrementen la vulnerabilitat d’algunes
plantes hoste. S’ha observat que els fenòmens de decaïment de masses forestals per estrès hídric
afavoreixen l’atac de plagues, per exemple, La processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) a les
pinedes denses (tercera reunió del comitè d’actors de l’Aragó, 2022; tercera reunió del comitè d’actors
de Catalunya, 2022; tercera reunió del comitè d’actors de La Rioja, 2022).
D’altra banda, possiblement la menor ocurrència de gelades afavoreix la presència de més inòcul que
abans s’inactivava amb les temperatures més baixes, com ara l’aparició de noves plagues, com la
Lobesia brotana (tercera reunió del comitè d’actors de Catalunya, 2022).

5.4.6. Augment dels incendis forestals
Els impactes del canvi climàtic, com l’augment de la temperatura (que provoca un increment en
l’evapotranspiració), la reducció de les precipitacions, l’augment de la freqüència i la intensitat de les
sequeres, etc., fan que la disponibilitat d’aigua sigui menor i sigui més gran el risc d’incendis forestals
als boscos.
En els darrers anys s’ha produït una disminució de les terres de conreu i un augment dels boscos i
matollars a causa de la baixada de la pressió ramadera i els canvis de tipus climàtic. Aquesta evolució
produeix alteracions a l’ecosistema, ja que l’expansió d’una cobertura densa de matollar porta a una
notable reducció de l’escolament superficial i, per tant, de l’erosió del sòl davant la gran quantitat
d’aigua i de sediments produïts des de les parcel·les cultivades (García-Ruiz et al., 2015).
El monitoratge de les conques experimentals ha servit per demostrar que un canvi de l’escala d’estudi
mantenia la mateixa tendència que les parcel·les experimentals: l’abandonament de terres de conreu
afavoria una expansió ràpida de la colonització vegetal (certament més ràpida als vessants de pendent
més suau i més ben conservats, més lenta als vessants amb molt pendent i amb poques estructures de
conservació), i una contracció de les àrees d’escolament i de sediment (García-Ruiz et al., 2015).
L’augment en les temperatures i l’aridesa explica l’increment dels incendis i de la superfície cremada,
sobretot a les estacions de la primavera i l’estiu, quan les temperatures són més altes i l’escassetat de
recursos hídrics augmenta. Un altre factor clau per entendre l’augment del nombre d’incendis es
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l’abandonament de les terres agrícoles i de conreu, i el desaprofitament dels recursos forestals i
ramaders. Aquesta situació porta a un escenari de revegetació, en el qual predominen els matollars i
els boscos, que, juntament amb unes condicions climàtiques cada cop més àrides i calentes,
augmenten les possibilitats que es produeixi un incendi respecte a les condicions (climàtiques i
diversitat vegetal) de dècades anteriors. Especialment a la península Ibèrica, els incendis han
experimentat un augment significatiu des de la dècada dels anys 70 i això es deu als canvis del clima i
dels usos del sòl. Els incendis forestals són responsables de la degradació del paisatge i també poden
modificar-ne les dinàmiques com a resultat del seu efecte en les propietats del sòl i de la vegetació.
En qualsevol cas, hi ha un consens ampli que, sense gestió activa de la forest, s’incrementen els riscos
d’incendis en escenaris de canvi climàtic (tercera reunió del comitè d’actors de La Rioja, 2022).
La Rioja
En el cas de La Rioja, des del 1986 s’han
impulsat polítiques de desbrossament
associades a l’entrada posterior de bestiar per
al manteniment, que funcionen molt bé per
reduir el risc d’incendis forestals, fins al punt
que, en aquest territori, no s’han produït mai
grans incendis. Cal mantenir aquestes
actuacions de prevenció per mantenir a ratlla
els incendis (tercera reunió del comitè d’actors
de La Rioja, 2022).
Tot i això, es percep un augment del risc
d’incendis forestals relacionat amb la no gestió
de moltes repoblacions forestals que es troben
en zones de pendent i en entorns d’accessos
complicats, que es van impulsar fa anys en un
context climàtic i social diferent de l’actual,

com ara al canyó del Leza i Alto Najerilla.
També es percep la simplificació del paisatge
com un dels principals riscos, per exemple, a la
capçalera de Rabanera, Vadillos i Leza (tercera
reunió del comitè d’actors de La Rioja, 2022).

Fotografia 2. Incendi forestal a Ezcaray. Font: larioja.com

5.4.7. Increment dels episodis de decaïment forestal
L’afebliment dels boscos de ribera a causa de les sequeres pot desestabilitzar els marges i incrementar
l’erosió de la conca (tercera reunió del comitè d’actors de Catalunya, 2022). Com a conseqüència dels
episodis extrems, els exemplars més vells s’afebleixen i són els peus més joves els que acaben
colonitzant. Per tant, es produeix una dificultat de maduració dels boscos pel fet que hi ha un
rejoveniment continuat (tercera reunió del comitè d’actors de Catalunya, 2022).
Catalunya
A Catalunya s’ha observat un increment de la
freqüència dels períodes de decaïment, com ara
als boscos de les Gavarres i del Montseny

(tercera reunió del comitè d’actors de
Catalunya, 2022).
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Segons l’informe anual del DeBosCat, la xarxa
de monitoratge del Decaïment dels Boscos de
Catalunya, que té dades de decaïment des de
l’any 2012, el 2021 va ser un any
excepcionalment sec a tot el territori català,
exceptuant-ne la meitat sud (figura 42). L’any
va començar amb un hivern amb registres
pluviomètrics inferiors al que és habitual per
l’època i va comprendre un estiu en què l’aigua
només va fer acte de presència al sud de
Catalunya i, majoritàriament, de manera
torrencial.

Figura 42. Evolució de la superfície i el nombre d’episodis
de nova afectació entre els anys 2012 i 2021. A causa
dels canvis de protocol, la superfície del 2012 és
aproximada i no ha estat possible determinar el nombre
d’episodis nous. Font: CREAF (2021).

El 2012 va representar un increment molt
notable en el nombre d’episodis i la superfície
afectada; l’any 2016, després del descens
d’episodis a causa de les cicatritzacions de l’any
2015, també va registrar un increment
destacable de nous episodis. El 2017 i el 2018
es va registrar una quantitat molt similar
d’episodis, amb 387 i 385 respectivament. El
2019 mostra un descens important de
l’afectació tant en el nombre d’episodis com en
la superfície. Finalment, la campanya del 2020,
després d’un hivern i una primavera
especialment plujosos, és la que ha registrat
una superfície menor i un nombre menor
d’episodis de la sèrie.

5.4.8. Homogeneïtzació dels ecosistemes
La diversitat biològica és un paràmetre valuós per valorar l’interès ecològic d’un territori i per orientar
les possibles polítiques de conservació de la natura. Es considera que aproximadament el 50% de les
espècies de flora i fauna europees depenen dels hàbitats agrícoles (Grashof-Bokdam et al., 2004). Per
tant, cal tenir molt en compte l’abandonament de les terres agrícoles, ja que sense aquests espais un
gruix molt important de la biodiversitat es veurà afectada greument. Els camps abandonats tenen
algunes característiques que els fan especialment sensibles per a l’evolució de la biodiversitat: àmplia
extensió, dinàmica espacial i temporal, localització en àrees de sòl pobres i inestables
geomorfològicament, espai obert envoltat de masses boscoses, cessament de la gestió antròpica i
modificació de la manera i el lloc de vida de la fauna i flora com a conseqüència del canvi climàtic. Als
territoris de muntanya es produeixen transicions contínues, ja que l’abandonament de terres per part
de les activitats agrícoles ha provocat desequilibris i el territori hi ha de respondre. Amb
l’abandonament de les terres de conreu, les zones en desús agrícola han estat ocupades per zones
arbustives, com els matollars, en primer lloc, i els boscos, en segon lloc, guanyant terreny a les antigues
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pastures. Aquesta situació homogeneïtza el territori i causa una gran pèrdua de la biodiversitat dels
territoris de la muntanya mitjana a gran escala.
La Rioja
A La Rioja s’observa la densificació d’algunes
deveses per manca de pressió ramadera, com

ara Terroba i Santa Maria (tercera reunió del
comitè d’actors de La Rioja, 2022).

5.4.9. Afectació dels serveis ecosistèmics
L’augment de la pressió humana forana, com a conseqüència del turisme, la pujada de les
temperatures i la disminució de la disponibilitat de recursos hídrics creen un nou context a les zones
de muntanya. L’equilibri entre gaudir dels beneficis de la natura i perjudicar-la amb la presència
humana és inestable, ja que sovint manca una regulació específica. Els humans som actors clau per
entendre el context a les zones de muntanya, ja que les pressions que exercim en aquest territori
provoquen alteracions en els seus ecosistemes i en les seves estructures i funcions. Com a
conseqüència d’aquests impactes, es veuen afectats els serveis bàsics per al desenvolupament
sostenible i per al benestar de la societat rural i urbana (Claramunt, 2021).
El canvi climàtic i l’estructura del bosc (que resulta de la gestió) afecten la productivitat dels boscos i
els serveis ecosistèmics forestals, com ara la capacitat de fixació del diòxid de carboni de l’atmosfera
per mitjà de la fotosíntesi o bé la generació d’aigua blava (escolament). Si bé la concentració de diòxid
de carboni té un efecte fertilitzant sobre els boscos, això és així sempre que hi hagi disponibilitat
d’aigua.
Els boscos també tenen un paper clau pel que fa a la protecció de la població d’alguns riscos naturals
(avingudes, despreniments o allaus); per tant, amb l’augment dels riscos, aquesta capacitat protectora
dels boscos es veurà notablement limitada.
Les terres abandonades pateixen en general un procés de successió vegetal, cosa que té implicacions
per als serveis dels ecosistemes, com és el cas de l’aprovisionament d’aigua. Durant les darreres
dècades, la gestió d’aquestes àrees abandonades ha esdevingut un objectiu dels responsables polítics
per garantir la sostenibilitat dels serveis dels ecosistemes. Aquest és un procés molt complex, ja que
depèn de molts factors climàtics, naturals i biofísics, així com de factors humans i socials.
Aragó
Els treballs de camp desenvolupats per l’IPE a
Bestué van confirmar que les pastures són uns
grans captadors de carboni. També a Borau, a
Las Blancas, s’ha demostrat que les pastures
subalpines tenen més capacitat de segrest de
carboni que les zones en fase de matollització
(tercera reunió del comitè d’actors de l’Aragó,
2022).

En algunes explotacions aïllades abandonades,
amb un pendent de menys d’un 30%, bona
accessibilitat i risc baix d’erosió, es va eliminar
el matollar, respectant les zones més
escarpades i els límits dels camps vells, que
actuen com a canals ecològics. El resultat
d’aquestes condicions ha estat un paisatge en
mosaic, petits trossos de bosc i matollar, i grans
extensions de bosc interrompudes per camps
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desbrossats abandonats (figura 43). Els efectes
del desbrossament de matollar són molt
positius per controlar el foc, per generar
pastures i per a l’estructura del paisatge i la
seva biodiversitat.

Figura 43. Paisatge en mosaic després del
desbrossament de matollar. Font: Khorchani et al.
(2021b).

5.5. Sectors econòmics
Els recursos hídrics són cada cop més escassos i són fonamentals per desenvolupar les activitats
econòmiques i proveir la població que exerceix aquestes activitats (fotografia 3).

Fotografia 3. Imatge del pantà de Pajares (vall de l’Iregua) amb aigua embassada escassa com a conseqüència d’una
sequera i l’excessiva revegetació dels vessants. El bestiar boví complementa la seva alimentació amb palla comprada fora de
la vall. Font: Govern de La Rioja (2008).
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Sector agrícola i ramader
5.5.1. Alteració de les activitats econòmiques agrícoles i ramaderes
Les conseqüències del canvi climàtic poden afectar negativament les terres de conreu i el sector
agrícola i ramader, ja que, amb la disminució de la disponibilitat d’aigua, es dificulta la pràctica agrícola,
sobretot la dels conreus de secà, i l’accés del bestiar a l’aigua.
La terra que deixa de conrear-se s’incorpora, generalment, a l’espai d’ús ramader. Els camps
abandonats passen a formar part dels itineraris de pasturatge. La major o menor aportació a
l’alimentació del bestiar depèn molt de les condicions ambientals de cada camp: fertilitat del sòl, clima
i litologia; aquesta darrera determina la composició de la cobertura vegetal, amb espècies de diferent
valor ramader. Hi ha, però, un factor que condiciona totalment la productivitat i la durada temporal
de l’ús ramader dels camps abandonats; es tracta de la relació entre la successió vegetal i la gestió
ramadera, que s’emmarca en la interacció pastura-herbívors. Les modificacions en les condicions
climàtiques també poden afectar les activitats econòmiques dependents del sòl o de les condicions
ambientals pròpies. Amb l’alteració d’aquestes condicions, les activitats econòmiques, sobretot la
ramaderia, es veuen afectades, ja que les característiques fisiològiques del territori canvien
contínuament a causa d’aquesta situació tan sensible.
D’altra banda, també es considera que, si disminueixen els ajuts de la PAC1, les petites i mitjanes
explotacions, predominants a la muntanya mitjana, veuran compromesa la seva viabilitat en un futur
immediat i això es traduirà en un abandonament de l’entorn rural (tercera reunió del comitè d’actors
de La Rioja, 2022).
Catalunya
Els impactes del canvi climàtic poden provocar
una alta variabilitat quantitativa i qualitativa
de les collites, i afectar els diversos conreus. En
el cas de la vinya, es poden produir reduccions
en la producció, en l’acidesa i tanins verds, en
la mida del raïm, en les parades fenològiques,

etc. Per exemple, al Penedès ja s’ha constatat
la necessitat de cercar noves varietats que
requereixin menys aigua per adaptar-se als
nous escenaris climàtics i mantenir les vinyes
als mateixos llocs (tercera reunió del comitè
d’actors de Catalunya, 2022).

La Rioja
Els canvis socials, econòmics, demogràfics i
culturals que ha experimentat la muntanya des
de mitjan segle XX van portar a l’èxode rural i a
l’abandonament de les activitats primàries,
amb l’abandonament consegüent de les terres
on s’exercien aquestes activitats. El sector de
l’agricultura, la ramaderia i la pesca, juntament
amb la indústria manufacturera, són les
activitats productives de La Rioja que més
1

despunten com a conseqüència de la
combinació d’una alta productivitat i una
especialització més gran que la mitjana del
país.
Segons els índexs de Winkler, la zona de vinya
de La Rioja ja s’ha tornat més càlida. La zona
baixa ha passat a ser més àrida i la zona més
fresca ara és més càlida. En definitiva, la

Política Agrícola Comuna.
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viticultura de la zona sud de La Rioja es va
assemblant més a la de Castella-la Manxa que
a la del nord d’Espanya. Aquesta situació
vinculada a més hores d’insolació pot
comportar canvis en la qualitat dels vins, per
exemple, en l’acidesa. Això no obstant, aquest
canvi en zones de muntanya mitjana no ha de
ser necessàriament una mala notícia. Aquest
tipus de conreu que abans es veia limitat pel
risc de glaçades ara pot anar a cotes més altes.
Per tant, el canvi climàtic pot ser una
oportunitat per ampliar la superfície de vinya
cap a la muntanya mitjana (tercera reunió del
comitè d’actors de La Rioja, 2022).

A la muntanya mitjana de La Rioja, entre 700 i
900 m d’altitud, és possible que sigui necessari
optar per varietats de blanc en lloc de negre, o
posar-hi cava, però en tot cas ja es disposa de
varietats adaptades a un règim en què hi hagi
més risc de glaçades (tercera reunió del comitè
d’actors de La Rioja, 2022).
Tot i això, es constata que a la muntanya
mitjana hi falten infraestructures de reserva
d’aigua (basses, preses petites), necessàries en
el cas de la vinya amb reg (tercera reunió del
comitè d’actors de La Rioja, 2022).

5.5.2. Disminució de la productivitat de les pastures i del rendiment econòmic i
productiu dels ramats
Les onades de calor i l’augment de les temperatures afecten directament l’estat de salut dels animals
que pasturen, així com les noves condicions climàtiques poden influir i condicionar la productivitat i la
qualitat de les pastures, la qual cosa fa menys desitjables i digeribles les pastures per al bestiar.
L’augment de temperatura afecta directament els animals, ja que redueixen la ingesta d’aliment i, per
tant, podria afectar el rendiment econòmic i productiu dels ramats. A més, és molt probable que
l’escassetat d’aigua, el canvi de calendari dels conreus i l’increment de la vulnerabilitat davant de
fenòmens climàtics extrems provoquin una disminució de la productivitat de les pastures de muntanya
mitjana. Les noves condicions climàtiques poden afectar la productivitat, ja que després de sequeres
intenses en èpoques estivals és molt difícil la recuperació de les pastures de cara a la tardor. L’alteració
dels hàbitats florístics a les comunitats on es fa pasturatge pot afectar la qualitat d’aquestes pastures,
ja que la composició florística no és la mateixa i l’alimentació del bestiar es veu molt afectada.
La reducció de la productivitat de les pastures pot afectar l’activitat ramadera, ja que els ramaders han
d’afegir suplements a la dieta dels animals amb pinsos i altres productes comprats fora de la seva
explotació. A més, la transhumància i la transtermitància es poden veure alterades pel canvi climàtic i
les seves conseqüències en la productivitat de les pastures (tercera reunió del comitè d’actors de La
Rioja, 2022). No obstant això, en alguns aspectes el canvi climàtic pot tenir un impacte positiu en la
ramaderia. La bonança de les temperatures pot disminuir el temps d’estabulació del bestiar i contribuir
a tenir menys costos en l’explotació. Si les pastures supraforestals estan menys temps cobertes de neu,
s’allarga el període en què es pot aprofitar (tercera reunió del comitè d’actors de l’Aragó, 2022).

Sector turístic
5.5.3. Reducció de l’atractiu turístic
Cada cop més, el canvi climàtic afecta notablement el sector terciari i, en particular, el turisme. Les
conseqüències del canvi climàtic, com ara l’augment de les temperatures i la disminució moderada de
la precipitació, provoquen modificacions en els paisatges, entre altres. Aquestes modificacions poden
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provocar una disminució de l’atractiu turístic i, si el sector turístic es veu afectat, el sector terciari en
general també.
Catalunya
Si bé la neu és un meteor ocasional a la
muntanya mitjana catalana, un dels riscos per
al turisme té a veure amb els canvis
irreversibles dels paisatges o els elements
icònics a muntanya. Els canvis en la distribució

i la composició de la flora i la fauna dels
ecosistemes de la muntanya mitjana poden
afectar negativament l’atracció visual dels
paisatges pirinencs.

La Rioja
A més del canvi climàtic, l’abandonament de les
terres de conreu provoca una visió d’un
paisatge deshumanitzat, amb una degradació

notable del territori a causa de la disminució de
l’activitat del sector primari (agrari i ramader),
que afecta la muntanya mitjana de La Rioja.

5.5.4. Afectació sobre els esports i les activitats d’hivern relacionats amb la neu
El canvi climàtic altera la durada de la temporada de neu, tant en altura com en gruix i permanència,
amb un impacte evident en les estacions d’esquí, principalment, que s’estan reconvertint en estacions
de muntanya. D’altra banda, els esports i les activitats d’hivern relacionats amb la neu es veuen
notablement afectats per la disminució continuada de les temporades de neu, que té un impacte
notable en una part de l’economia dels territoris de muntanya (Claramunt, 2021).
La Rioja
Com a conseqüència directa del canvi climàtic,
la temporada d’esquí a La Rioja es veu afectada
per l’augment de les temperatures i la fusió
prematura de la neu. Les estacions d’esquí, com
la de Valdezcaray, es veuen afectades per una

obertura tardana de la temporada de neu, a
causa de l’augment de les temperatures, i per
un escurçament del final de la temporada, a
causa de la ràpida fusió de la neu als territoris
muntanyosos.

Sector energètic
El desenvolupament de projectes relacionats amb les energies renovables (horts solars, molins de
vent) pot generar conflictes a la muntanya mitjana. D’una banda, alguns d’aquests projectes poden
entrar en competència per l’ús del sòl per a les activitats agrícoles i ramaderes. D’altra banda, hi ha
l’impacte paisatgístic d’algunes d’aquestes instal·lacions, especialment les grans amb tots els accessos,
disminueixen l’atractiu turístic de la zona (tercera reunió del comitè d’actors de La Rioja, 2022).
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5.5.5. Afectació en la producció d’energia a les centrals hidroelèctriques
És un dels àmbits socioeconòmics en què la muntanya mitjana es veu més notablement afectada.
L’impacte del canvi climàtic en el cicle hidrològic pot afectar l’aportació d’aigua a les centrals
hidroelèctriques per produir energia, sobretot en els períodes de sequera, onada de calor i escassa
precipitació. La modificació i la disminució del calendari del desglaç limiten la capacitat d’acumulació
d’aigua als embassaments per a la producció d’electricitat.

5.5.6. Afectació en la producció d’energia a les centrals eòliques
Una altra energia que pot quedar perjudicada és l’energia eòlica, ja que es preveu que hi hagi menys
vent a les serralades. Els canvis que s’esperen en la velocitat mitjana del vent en superfície podrien
reduir la producció potencial d’energia eòlica, amb unes reduccions previstes d’1 MWh/dia durant el
decurs del segle respecte als valors actuals (OPCC, 2019).

5.5.7. Afectació en les infraestructures de producció i de transport d’energia
Les infraestructures de producció i de transport es poden veure afectades pel canvi climàtic, ja que
s’espera que els riscos naturals augmentin (lliscaments, temporals, etc.). La variació de la demanda
estacional d’energia provoca una alteració en la producció i la distribució d’aquesta.
A causa de les modificacions climàtiques, es preveu que es produeixin uns pics de demanda importants
a l’estiu, la qual cosa podria coincidir amb una escassetat de la producció energètica, a causa de les
sequeres del període estival i la demanda d’aigua per a altres usos.

5.6. Impactes socials i demografia
Les muntanyes són territoris molt sensibles als efectes del canvi climàtic. Els factors socials també s’han
de tenir en compte, ja que, segons com evolucioni la societat, la població es comportarà d’una manera
o d’una altra.
Les pressions antròpiques contínues sobre els ecosistemes naturals, juntament amb les conseqüències
i els impactes del canvi climàtic (augment de les temperatures i escassetat de recursos hídrics) han
constatat un nou context social a les zones de muntanya. Mantenir un equilibri entre gaudir dels
beneficis de la natura i dur a terme accions que l’afecten negativament és un objectiu poc realista, ja
que la pressió antròpica augmenta i l’Estat no ofereix una protecció clara. La pressió antròpica sobre
els diferents ecosistemes naturals i sobre la biodiversitat provoca alteracions notables en les
estructures i les funcions del territori, cosa que afecta severament el funcionament correcte dels
serveis bàsics de subsistència per a la població rural i urbana, així com el desenvolupament sostenible
de la societat.
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5.6.1. Manca de gestió i manteniment del territori
La muntanya ha esdevingut un espai d’ús personal per a una part important de la població, ja que el
paisatge es concep com un bé col·lectiu. S’afegeixen a aquest factor l’emigració i l’abandonament de
les terres de conreu que han tingut lloc a les àrees de muntanya i, com a conseqüència, el canvi de
percepció de la societat. Aquests abandonaments també originen impactes de caràcter ambiental,
paisatgístic, econòmic i social, que no només afecten els habitants locals, sinó tota la societat, ja que
les muntanyes són les principals proveïdores d’alguns recursos i serveis bàsics per al desenvolupament
i la subsistència de la societat.
La disminució de la càrrega humana assentada a la muntanya mitjana té com a conseqüència la pèrdua
d’infraestructures i serveis a la població (tercera reunió del comitè d’actors de l’Aragó, 2022). La
despoblació rural ha comportat també la pèrdua de coneixements tradicionals vinculats a la gestió del
territori, com aquells relacionats amb el món ramader (sobre els tipus de pasturatge, sobre com
s’aprofiten tradicionalment les pastures i sobre com es gestiona la capacitat de càrrega ramadera a les
unitats de pasturatge), la recuperació de varietats fruiteres tradicionals pròpies de la zona, etc. (tercera
reunió del comitè d’actors de La Rioja, 2022).
Aragó
Un factor clau per entendre la manca de gestió
i de manteniment del territori és la despoblació
produïda entre els segles XIX i XX als Pirineus (i,
generalment, als territoris muntanyosos
occidentals). El poder de gestió i
d’administració són menors en els territoris de
muntanya amb una baixa ocupació
demogràfica.
En
conseqüència,
les
problemàtiques en aquests espais no reben
l’atenció que mereixen perquè no hi ha gaire
gent que viu a la muntanya.
La major part dels assentaments pirinencs van
aconseguir el seu màxim demogràfic a la
segona meitat del segle XIX. Des de llavors es
va produir un descens progressiu en els censos
de població, de manera molt lenta fins als
primers anys del segle XX, quan es va accelerar
progressivament fins a l’any 1980. A partir
d’aleshores, la tendència decreixent es va
suavitzar o, fins i tot, es va arribar a invertir. A
molts municipis la despoblació ha estat tan
intensa que molts pobles han quedat
despoblats o amb un nombre tan petit
d’habitants que es poden considerar inviables a
mitjà termini si no canvien les circumstàncies
socials i econòmiques.

Aquest procés de despoblació ha afectat fins i
tot alguns nuclis de població tradicionalment
importants a causa de la caiguda de les bases
econòmiques sobre les quals se sustentava la
seva força. És el cas d’Ansó, després de la crisi
ramadera (1.977 habitants l’any 1842; 523
l’any 2001); també és el cas de la vall d’Hecho
(3.400 habitants l’any 1887; 644 l’any 2001)
(figura 44). En els casos de Campo, Torla i
Montanuy la despoblació no ha estat tan
potent, ja que no hi ha hagut cap màxim de
població realment fort, però tots tres municipis
tenen menys de 500 habitants i els municipis de
Torla i Montanuy han tingut períodes amb
menys de 1.000 habitants, de manera que han
reduït la població a la meitat respecte del
període amb població màxima. Això suggereix
que el turisme, per ell mateix, no és un factor
capaç d’invertir la tendència demogràfica
negativa dels Pirineus centrals, excepte en el
cas d’un turisme d’hivern i estiu que estabilitzi
o incrementi els censos demogràfics, però que
competeix amb força amb les activitats
tradicionals, que deixa en una posició marginal
(García-Ruiz et al., 2015).
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Figura 44. Evolució demogràfica regressiva en una
selecció de municipis de l’Aragó (pirinencs). Font: GarcíaRuiz et al. (2015).

La Rioja
En termes demogràfics, La Rioja no es va
beneficiar
de
l’expansió
demogràfica
experimentada a Espanya a les dècades dels 50,
60 i 70, ja que entre aquestes dècades la
població de La Rioja només va créixer un 2,1%,
davant el 20,8% del conjunt de l’Estat. El
desenvolupament de Logronyo no va ser
suficient per equilibrar l’evolució demogràfica
de la comunitat autònoma sencera derivada
del gran èxode rural i la sortida dels habitants
de La Rioja cap a altres regions. De fet, sense
tenir en compte la capital de La Rioja, la resta
dels municipis de la regió van perdre un 16,6%
dels habitants. El gran creixement demogràfic
de La Rioja es va ajornar a l’últim quart de segle
XX, després de tres dècades d’estancament i
d’èxode rural (figura 45).

Figura 45. Evolució de la població de La Rioja i Espanya
en el període 1950-2019 (en %). Font: CaixaBank (2020).

Malgrat l’estancament demogràfic de La Rioja
a mitjan segle XX, a partir dels anys 70, la
modernització de les activitats agrícoles,
l’impuls industrial, el desenvolupament dels
transports i la integració del territori a l’eix del
riu Ebre van impulsar el desenvolupament
demogràfic regional. D’aquesta manera, del
feble augment de la població als anys 60
(1,8%), es va passar al notable creixement entre
els anys 1970 i 1981 del 8,3%, que s’acosta a
l’increment mitjà espanyol. La població
resident a La Rioja va augmentar un 15,2%
entre els anys 1970 i 2001, per sota de la
mitjana espanyola (21,2%), però va deixar
enrere la paràlisi demogràfica de les dècades
precedents i va fugir del declivi patit per altres
regions espanyoles de l’interior. La Rioja es
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posiciona entre les regions capdavanteres de
l’expansió sociodemogràfica de principis del
segle XXI. Les dècades d’èxode rural i
emigració, juntament amb els canvis socials i el

procés d’envelliment de la població, han afeblit
la capacitat de creixement natural de la
població de La Rioja (INE, 2020).

5.6.2. Desaparició dels paisatges culturals
El canvi climàtic està tenint un impacte en el paisatge, que és un dels elements icònics que actua com
a reclam per al turisme. Aquest canvi en el paisatge s’associa també a una pèrdua progressiva del
patrimoni cultural i immaterial, com ara el deteriorament dels murs de pedra seca, un dels patrimonis
més destacats de la muntanya mitjana mediterrània (tercera reunió del comitè d’actors de Catalunya,
2022).
La desaparició contínua dels paisatges culturals i dels seus trets característics provoca un impacte
social notable, ja que les persones s’identifiquen amb un paisatge que cada vegada es degrada més a
causa de les alteracions climàtiques i dels moviments socials, entre altres. El fet que les característiques
del paisatge es modifiquin genera alguns canvis en la percepció del paisatge que té la població, que en
molts casos ha crescut amb una visió del paisatge determinada. En les darreres dècades, aquest
paisatge s’ha modificat: per tant, l’atractiu per continuar amb el tradicional sector primari a les terres
degradades i modificades es pot veure afectat notablement. Amb la pèrdua present i contínua de
diversitat del paisatge s’afavoreix una evolució i una progressió cap als paisatges tancats.

6. Priorització dels riscos
A les reunions anuals fetes al primer trimestre de 2022 amb els comitès regionals de tots tres territoris
d’estudi del projecte MIDMACC, es va dur a terme un contrast de l’anàlisi de vulnerabilitat de la
muntanya mitjana a partir del primer esborrany que es va presentar en cadascuna de les reunions.
Amb posterioritat a un primer exercici de validació i d’identificació dels riscos que no apareixien en el
primer esborrany, es va treballar en la priorització de tots els riscos identificats a partir d’una votació
a través de l’aplicació informàtica Menti. Com que alguns riscos es van repetir en diferents categories
de riscos i de vegades en alguna categoria de riscos els participants proposaven riscos d’altres
categories, a l’hora d’analitzar els resultats es va procedir prèviament a reclassificar i homogeneïtzar
els riscos. A continuació, s’exposen els resultats principals obtinguts per a cadascuna de les regions
d’estudi segons les diferents categories d’impacte treballades.

6.1. Canvis en els usos del sòl
Aragó
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
-

Limitació del cabal a les conques dels rius: 12 vots.
Abandonament de terres de conreu i de pastures: 11 vots.

Anàlisi de vulnerabilitat de la muntanya mitjana als impactes del canvi climàtic

60

Catalunya
En el cas del comitè regional de Catalunya, no es va tractar específicament la categoria de riscos que
afecten els canvis en els usos del sòl. Tot i això, al llarg del treball en grups es va identificar el risc
següent:
-

Abandonament de terres de conreu i de pastures: 4 vots.

La Rioja
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
-

Abandonament de terres de conreu i de pastures: 7 vots.
Colonització vegetal: 7 vots.

A partir de l’exercici de priorització dut a terme a les reunions dels comitès regionals i de la posterior
homogeneïtzació i anàlisi dels riscos treballats, es pot observar que el risc que ha obtingut més vots a
les tres regions d’estudi, i per tant més consens, ha estat el d’Abandonament de terres de conreu i de
pastura. D’altra banda, aquest risc té implicacions directes en alguns dels riscos identificats dins les
altres categories, com ara el cicle hidrològic, els sistemes naturals o els impactes socials i demografia.

6.2. Cicle hidrològic i recursos hídrics
Aragó
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
-

Afectació en la qualitat i la quantitat de les aigües subterrànies: 8 vots.
Reducció de la disponibilitat hídrica: 7 vots.
Reducció de la durada i la quantitat dels períodes de neu: 7 vots.
Reducció de l’escolament: 5 vots.
Modificació de les característiques físiques i químiques de l’aigua generada als sistemes de
muntanya mitjana: 5 vots.

Catalunya
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
-

Reducció de la disponibilitat hídrica: 12 vots.
Afectació en la qualitat i la quantitat de les aigües subterrànies: 7 vots.

La Rioja
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
-

Reducció de la disponibilitat hídrica: 12 vots.
Afectació en la gestió dels recursos hídrics: 10 vots.
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A partir de l’exercici de priorització dut a terme a les reunions dels comitès regionals, i de la posterior
homogeneïtzació i anàlisi dels riscos treballats, es pot observar que el risc que ha obtingut més vots a
les tres regions d’estudi, i per tant més consens, ha estat el de Reducció de la disponibilitat hídrica.
Aquest risc coincideix amb els diversos estudis nacionals i internacionals dels impactes del canvi
climàtic a la zona de la Mediterrània.
D’altra banda, l’Afectació en la qualitat i la quantitat de les aigües subterrànies ha estat un dels riscos
més prioritaris a l’Aragó i a Catalunya.

6.3. Riscos naturals
Aragó
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
-

Augment de la torrencialitat: 8 vots.
Augment en la freqüència i la intensitat de les inundacions: 7 vots.

Catalunya
El risc que va obtenir més puntuació va ser:
-

Augment en la freqüència i la intensitat de les inundacions: 11 vots.

La Rioja
El risc que va obtenir més puntuació va ser:
-

Augment de la torrencialitat: 5 vots.

En la categoria dels riscos naturals no hi ha hagut coincidència entre els riscos més prioritzats a les tres
regions. Tot i això, a Catalunya i l’Aragó s’hi observa una alta preocupació pel risc d’Augment en la
freqüència i la intensitat de les inundacions, i a l’Aragó i La Rioja pel risc d’Augment de la torrencialitat,
el qual està molt relacionat amb l’anterior.

6.4. Sistemes naturals
L’Aragó
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
-

Augment dels incendis forestals: 13 vots.
Afectació dels serveis ecosistèmics: 11 vots.
Disminució de la biodiversitat: 10 vots.
Canvis en la distribució d’espècies: 10 vots.
Canvis en algunes patologies (malalties i plagues): 10 vots.
Increment de les espècies invasores i espècies oportunistes: 9 vots.
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Catalunya
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
-

Augment dels incendis forestals: 13 vots.
Afectació dels serveis ecosistèmics: 10 vots.
Disminució de la biodiversitat: 8 vots.
Canvis fenològics: 8 vots.
Canvis en algunes patologies (malalties i plagues): 8 vots.

La Rioja
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
-

Homogeneïtzació dels ecosistemes: 11 vots.
Augment dels incendis forestals: 10 vots.
Canvis en la distribució d’espècies: 7 vots.
Canvis en algunes patologies (malalties i plagues): 7 vots.

La categoria de sistemes naturals ha estat en la qual s’han identificat més riscos derivats del canvi
climàtic. A partir de l’exercici de priorització dut a terme a les reunions dels comitès regionals, i de la
posterior homogeneïtzació i anàlisi dels riscos treballats, es pot observar que un dels riscos que ha
obtingut més vots a les tres regions d’estudi, i per tant més consens, ha estat el d’Augment dels
incendis forestals. Tot i això, en el cas de La Rioja es percep més com un risc potencial de futur que
com un problema actual, ja que en aquesta regió ja s’estan impulsant polítiques de desbrossament
associades a l’entrada posterior de bestiar per al manteniment, que estan funcionant molt bé per
reduir el risc d’incendis forestals (vegeu l’apartat 4.4.6). Un altre risc que ha obtingut un ampli consens,
encara que amb menys vots a totes les regions, ha estat el de Canvis en algunes patologies (malalties
i plagues).
Als comitès de l’Aragó i de Catalunya, l’Afectació dels sistemes ecosistèmics i la Disminució de la
biodiversitat han coincidit en la valoració com a riscos més importants. L’Aragó i La Rioja han coincidit
a considerar com a risc important els Canvis en la distribució d’espècies, que inclouen l’augment
d’altitud de la línia natural arbòria.

6.5. Sectors econòmics
Aragó
En el cas del comitè regional de l’Aragó, no es va tractar específicament la categoria de riscos que
afecten els sectors econòmics. Tot i això, al llarg del treball en grups es va identificar el risc següent:
-

Afectació sobre els esports i les activitats d’hivern relacionats amb la neu: 5 vots.

Catalunya
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
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-

Alteració de les activitats econòmiques agrícoles i ramaderes: 10 vots.
Afectació en la producció d’energia a les centrals hidroelèctriques: 7 vots.

La Rioja
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
-

Alteració de les activitats econòmiques agrícoles i ramaderes: 11 vots.
Disminució de la productivitat de les pastures i del rendiment econòmic i productiu dels
ramats: 7 vots.

A la categoria dels riscos relacionats amb els sistemes econòmics no hi ha hagut coincidència entre els
riscos més prioritzats a les tres regions, en gran part perquè en el cas de l’Aragó no es va tractar
específicament la categoria dels riscos que afecten els sectors econòmics. Tot i això, a La Rioja i
Catalunya s’hi observa una alta preocupació pel risc d’Alteració de les activitats econòmiques agrícoles
i ramaderes al sector agrícola i ramader.
Ara com ara, no s’ha detectat una preocupació tan important en els riscos relacionats amb el sector
turístic i l’energètic. Això es pot deure al fet que hi va haver una representació gairebé nul·la dels
participants del sector turístic i no hi va haver cap representant del sector energètic.

6.6. Impactes socials i demografia
Aragó
El risc que va obtenir més puntuació va ser:
-

Manca de gestió i manteniment del territori: 10 vots.

Catalunya
En el cas del comitè regional de Catalunya, no es va tractar específicament la categoria dels riscos que
afecten els impactes socials i demografia. Tot i això, al llarg del treball en grups es van identificar els
riscos següents:
-

Manca de gestió i manteniment del territori: 6 vots.
Desaparició dels paisatges culturals: 3 vots.

La Rioja
Els riscos que van obtenir la puntuació més alta, ordenats de més a menys puntuació, van ser:
-

Desaparició dels paisatges culturals: 8 vots.
Manca de gestió i manteniment del territori: 7 vots.

A la categoria dels riscos relacionats amb els impactes socials i la demografia, només es van identificar
i analitzar dos riscos. Amb tot, totes tres regions van coincidir a considerar com a risc important la

Anàlisi de vulnerabilitat de la muntanya mitjana als impactes del canvi climàtic

64

Manca de gestió i manteniment del territori. Aquest risc està directament relacionat amb el procés de
despoblament de les zones rurals que s’observa al llarg de tota la muntanya mitjana.
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