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Barcelona ha acollit el VII Geo European Projects Workshop 

organitzat per la Comissió Europea i el CREAF  

 
Més de 175 experts en l’observació de la terra d’arreu del món s’han 

reunit a la VII convenció celebrada els dies 15 i 16 d’abril a la Casa de la 

Convalascència de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 

 
21 d’abril de 2013, Bellaterra –  La ciutat de Barcelona ha estat la seu del VII GEO European 

Projects Workshop organitzat per la Comissió Europea i el Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals (CREAF) el passat 15 i 16 d’abril a la seu que la Universitat Autònoma de 

Barcelona té a la Casa de la Convalescència. 

 

La convenció anual ha comptat amb la participació de més de 175 experts nacionals i 

internacionals en l’observació de la terra, que han posat en comú projectes científics que 

contribueixen en millorar diversos aspectes del planeta, així com l’impacte que tenen sobre la 

societat: la salut ambiental, l’energia, la meteorologia, la gestió de l’aigua, el clima, els 

ecosistemes, l’agricultura, la biodiversitat i la predicció i reducció de les conseqüències dels 

desastres naturals. L’esdeveniment va ser inaugurat el passat 15 d’abril per Andrea Tilche, Cap 

de la Unitat de Tecnologia del Medi Ambient de la Comissió Europea; Jordi Mas, responsable 

de la Secretaria de Relacions Internacionals, Universitat i Recerca del Departament d'Economia 

i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; Fernando Belda, Director de producció i 

Infraestructures de l’Agència Estatal de Meteorologia; Xavier Pons, Catedràtic de la Universitat 

Autònoma de Barcelona; i Javier Retana, director del CREAF. Durant el congrés es varen 

presentar un gran nombre de projectes d’observació de la Terra finançats pel 7è Programa 

Marc de la Comissió Europea, que dóna suport a la recerca, l’educació i la innovació 

d’excel·lència a nivell europeu. A continuació varen prendre la paraula representats de les 

administracions, de les universitats, de centres de recerca i d’empreses espanyoles. La 

Comissió Europea va lloar les iniciatives actuals i va reconèixer el potencial de creixement que 

té el sector en el nostre país. 
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El finançament de la recerca en observació de la terra és la contribució de la Comissió Europea 

a la construcció i millora del Sistema Global de Sistemes d'Observació de la Terra (GEOSS). 

Aquest té com a objectiu assolir l’intercanvi de mapes d’informació ambiental sense 

frontereres i al mínim cost. Durant el congrés es varen presentar més de 50 iniciatives molt 

diverses en 3 sessions paral·leles. Per exemple, el projecte AGRICAB que té com a objectiu 

desenvolupar un marc per millorar la capacitat d’observació de la Terra per donar suport en la 

gestió de l'agricultura i el maneig forestal a l’Àfrica; el projecte FUTUREVOLC, que contribueix 

amb un experiment de monitorització a llarg termini de les regions geològicament actives 

d'Europa propenses als desastres naturals; el projecte MEDINA, que pretén millorar la 

capacitat d’implementar polítiques i protocols destinats a mantenir o millorar la qualitat dels 

ecosistemes costaners del Nord d’Àfrica; el projecte BalkanGEONet, que té per objectiu 

principal identificar i coordinar les activitats d'observació de la Terra a la regió dels Balcans i 

per aplanar el camí per a la futura inclusió plena de tots els països dels Balcans a GEO; i el 

projecte GeoViQua, coordinat pel CREAF, que contribueix donant eines per a visualitzar els 

indicadors de qualitat de les dades incloses al GEOSS. 

 

El GEOSS també es beneficia de xarxes mundials estables d’observació de la biodiversitat 

(GEOBON), d’iniciatives de monitoratge i observació dels oceans (Blue Planet Initiative), la geo-

vigilància agrícola mundial (GEOGLAM), un sistema d'observació global dels fluxos de deposició 

del Mercuri (GMOS), una xarxa d’observació global dels boscos (GFOI), així com d’un sistema 

d’observació i anàlisi del Carboni (GEO Carbon). Totes elles varen estar representades en la 

conferència. Per tal de situar-se a l’avantguarda mundial, en la convenció es va dedicar una 

sessió per discutir els nous propòsits i objectius per encarar el període 2015-2025. Així mateix, 

es va portar a terme la segona reunió de la divisió científica i tècnica del GEOSS-Espanya on es 

va definir un pla d’actuació per consolidar encara més la recerca estatal en aquest camp. 

 

Durant aquesta reunió va quedar palès el compromís de la Comissió Europea de reforçar el 

finançament en el camp de l’observació de la terra per tal d’incrementar el coneixement del 

planeta, fomentant la participació de les empreses del sector i la creació de llocs de treball dins 

del nou programa de recerca Horitzó 2020. 
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Materials addicionals: 

Disposem de més material gràfic en forma de fotografies i també material filmat que està a la 

disposició dels mitjans de comunicació. 

Més informació, incloent les presentacions senceres de tot l’esdeveniment a: 

http://gepw7.creaf.cat 

Més informació sobre GEO Espanya a:  

http://twiki.grumets.uab.cat/twiki/bin/view/GEO_Spain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotos: Abel Pau 
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Per més informació dirigiu-vos a:  

Laura Palau 
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
l.palau@creaf.uab.es 
93 581 3584 
Campus UAB. Edifici C 08193 Bellaterra, Barcelona.  
 

 

Altres notes addicionals: 

El Group on Earth Observations (GEO) és una associació de governs i d’organitzacions 

internacionals que va néixer per donar resposta a les peticions de la Cimera Mundial sobre el 

Desenvolupament Sostenible de 2002 i pel G-8. GEO coordina els esforços per a la creació i el 

manteniment del GEOSS. 

 

Aquesta és la 7a edició d’aquest esdeveniment. Les passades edicions varen ser a Itàlia (2011), 

Regne Unit (2010) i Grècia (2009). 

 

L’acte va ser possible gràcies al finançament de la Comissió Europea, l’Agaur (de la Generalitat 

de Catalunya), el CREAF i el projecte MiraMon. 

 

La primera reunió de la divisió científica i tècnica del GEOSS-Espanya va tenir lloc a Madrid a la 

conferència de cloenda del projecte europeu EuroGEOSS que ha contribuït al GEOSS impulsant 

una nova arquitectura de serveis de mapes basats en un programari que fa de mediador entre 

serveis diferents. 


