
Curs 2022-23 (2n Quadrimestre)     

Gestió Ambiental 
Lloc de realització:  
Les sessions 1,2 i 4 es realitzaran a l’Aula Magna de la Facultat de  Ciències de la 
Terra de la Universitat de Barcelona. C/ Martí i Franques, s/n. 08028 Barcelona 
La sessió 3 es realitzarà a la Sala d’Actes de l’institut de Ciències del Mar (ICM) del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Passeig Marítim de la 
Barceloneta, 37-40. 08003 Barcelona.   
La cinquena sessió serà una sortida de  camp. Les despeses del desplaçament de la 
sortida de camp seran a càrrec dels assistents.  
 
Horari: divendres de les 16.30 hores a les 19:30 hores i la sortida de camp en dissabte 
de 10 a 18 hores més temps de trasllat. 
 
Durada: 20 hores. 
 
Els assistents hauran de portar un ordinador portàtil  i connectar-se a internet 
per seguir la part pràctica de les sessions 1 i 2. 
 

 
 
 

Sessió Dia Ponent Tema 

1 10 de març Dr. Jordi Corbera Simón 
Teledetecció i observació 
de la Terra: de la dada al 
coneixement del medi 

2 17 de març Dra. Maria Montserrat 
Jorba Peiró 

Gestió sostenible de 
l’explotació de recursos 
minerals 

3 14 d’abril Dr. Jordi Camp Sancho 
Intervenció humana en el 
Delta de l’Ebre: evolució i 
perspectives de futur 

4 21 d’abril 

Dra. Diana Puigserver 
Cuerda 
Dr. José Maria Carmona 
Pérez 

Què fem amb els aqüífers 
contaminats per compostos 
tòxics i cancerígens que a 
més no es deixen 
descontaminar perquè són 
recalcitrants? Un exemple 
de recerca i transferència 
de tecnologia. 

5 
 
6 de maig 
 

Sr. Joan Gasóliva 
Armengou 

Gestió dels espais naturals 
protegits a Catalunya: el 
Parc Natural del Cadí-
Moixeró 



Descripció dels continguts de les sessions 
 
Sessió 1. 10 de març de 2023. 
Teledetecció i observació de la Terra: de la dada al coneixement del medi. 
Dr. Jordi Corbera Simón 
 
Les imatges de satèl·lit i en general la dels sensors d’observació de la Terra, a través 
de les tècniques de Teledetecció, ens ofereixen una visió privilegiada del territori. Ens 
aporten la possibilitat d’estudiar els ecosistemes naturals i urbans de forma sinòptica, 
repetitiva i més enllà de l’espectre visible dels nostres ulls. Aquestes prestacions ens 
estan possibilitant analitzar els impactes i afectacions del canvi climàtic i també la de 
les activitats humanes sobre el medi. En aquesta sessió teòrica i pràctica podrem 
veure aplicacions actuals, algunes d’elles recolzades sota la Intel·ligència Artificial de 
com les dades d’observació de la terra ens ajuden a prendre decisions. 
Transformant les dades en informació i Coneixement, veurem exemples d’aplicació 
en activitats extractives, evolució dels conreus o masses forestals, explotació 
d’aqüífers, qualitat de l’aigua o la resiliència del paisatge davant incendis forestals 
entre d’altres. 
 
En la part pràctica us ensenyarem com poder accedir a imatges satèl·lit, cercar-les 
per diferents criteris, descarregar-les i poder treballar-les i analitzar-les. Caldrà que 
els/les assistents/tes portin un ordinador portàtil que s’haurà de connectar a la xarxa 
Eduroam. 
 
  
  
Sessió 2.  17 de març de 2023 
Gestió sostenible de l’explotació de recursos minerals 
Dra. Maria Montserrat Jorba Peiró. 
 
Les necessitats de recursos minerals de la nostra societat són grans i canvien 
ràpidament per atendre als canvis de les demandes. Tots aquests materials s’obtenen 
de l’explotació de recursos naturals i això genera impactes mediambientals 
importants. Hi ha, però, estratègies i tècniques per minimitzar aquests impactes i 
mantenir el territori en un bon estat, sense perdre els serveis ecosistèmics que la 
natura ens proporciona. 
 
En la pràctica mirarem les oportunitats que ofereix el visor ambiental de la Generalitat 
per analitzar la situació i les característiques de l’entorn de les explotacions mineres 
que ajuda a definir la seva restauració. Caldrà que els/les assistents/tes portin un 
ordinador portàtil que s’haurà de connectar a la xarxa Eduroam. 
 
 
 



Sessió 3. 14 d’abril de 2023 
Intervenció humana en el Delta de l’Ebre: evolució i perspectives de futur 
Dr. Jordi Camp Sancho 
 
Els humans actuem sobre l'entorn per a sobreviure i prosperar. Fent això construïm 
paisatges. Les motivacions són sempre pràctiques i els resultats evolucionen amb el 
temps en funció dels canvis climàtics, històrics, demogràfics i socials, tant locals com 
globals. Entendre un paisatge és doncs complex però necessari per a gestionar-lo i 
també per a gaudir-lo. El Delta de l'Ebre és un exemple meravellós amb el qual 
apareixen gairebé tots els condicionants de la interacció home-natura: canvi climàtic, 
canvi global, evolució social. Val la pena fixar-s'hi perquè és un lloc interessant per si 
mateix, però també un model accelerat que ens ajuda a entendre el que passa a altres 
llocs del món on l'evolució, per més lenta, no és tan evident. 
 
En aquesta sessió es projectarà el documental realitzat per l’Institut de Ciències del 
Mar (ICM) Relats del Canvi Global. Capítol I: Delta de l’Ebre. La fitxa tècnica del 
documental està a l’ANNEX I, al final d’aquest document. 
 
 
Sessió 4. 21 d’abril de 2023 
Què fem amb els aqüífers contaminats per compostos tòxics i cancerígens que 
a més no es deixen descontaminar perquè són recalcitrants? Un exemple de 
recerca i transferència de tecnologia. 
Dra. Diana Puigserver Cuerda 
Dr. Josep Maria Carmona Pérez 
 
 
Sessió 5. 6 de maig de 2023 
Gestió dels espais naturals protegits a Catalunya: el Parc Natural del Cadí-
Moixeró 
Sr. Joan Casòliva Armengou 
 
 
 
Currículum vitae dels ponents. 
 
 
Dr. JORDI CORBERA SIMON 
 
Correu electrònic: jordi.corbera@icgc.cat 
https://es.linkedin.com/in/corbera-jordi-109371a6 
 
Es va llicenciar en Física l'any 1989 a la Universitat de Barcelona (Espanya). Va 
obtenir el seu doctorat l'any 1995 en l’àmbit de l’Observació de la Terra i els impactes 
del Canvi climàtic, com a investigador del Programa Nacional a l'Antàrtida, amb dues 
campanyes de camp a la Base Antàrtica Del 2001 al 2007, va exercir com a president 
de l'Institut Espanyol de Navegació i va treballar per a diferents agències de la 
Comissió Europea com a avaluador expert en més de 60 projectes. Del 2001 al 2008 



va ser professor de sistemes de radionavegació a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Entre el 2015 i el 2021 va coordinar amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona del Màster en Geoinformació. Des de l'any 2008 lidera l'Àrea d'Observació 
de la Terra a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Actualment 
s'encarrega, com a ICGC, de definir l'arquitectura funcional de la plataforma de dades 
geoespacials de la iniciativa satèl·lit NewSpace Catalunya i de la transformació de la 
recerca a la generació de productes i serveis, amb un equip de 20 persones, en àmbits 
d’aplicació de dades satèl·lit i des de Sensors aeroportats, en àmbits com la 
sostenibilitat urbana, la salut i estat de les cobertes vegetals i masses d’aigua o 
moviments del terreny. 
 
Les activitats acadèmiques i de transferència de coneixement més destacades 
(període 2020-2022) queden ressenyades a continuació:  
 
Co-direcció Tesi Doctoral-2021: “Cubiertas urbanas y comportamiento térmico en 
escenarios de temperaturas extremas: del dato al geoservicio” per Joan Gilabert 
 
Co-direcció Tesi Doctoral-2022: “Identificació i traçabilitat de les masses forestals al 
massís del Montseny, a partir de l'anàlisi espectral de sèries temporals de dades 
d'observació de la Terra”. Per Anna Tardà 
 
Ponent als cursos d’estiu de la Universitat Internacional Menendez Pelayo-2022: 
“Oportunidades competitivas del sector NEWSPACE” 
 
Articles científics internacionals recents com a responsable Àrea Observació de la 
Terra a ICGC: 
  
-Camps, Adriano, Hyuk Park, Jordi Castellví, Jordi Corbera, and Emili Ascaso.. 
"Single-Pass Soil Moisture Retrievals Using GNSS-R: Lessons Learned" Remote 
Sensing 12, no. 12: 2064. https://doi.org/10.3390/rs12122064 
 
-Gilabert, J., Deluca, A., Lauwaet, D., Ballester, J., Corbera, J., & Llasat, M. C.. 
Assessing heat exposure to extreme temperatures in urban areas using the Local 
Climate Zones classification. Natural Hazards and Earth System Sciences 
Discussions, 1-41. 2021. https://doi.org/10.5194/nhess-21-375-2021 
 
-Marlena Kycko 1,*, Bogdan Zagajewski 1, Marcin Kluczek 1, Anna Tardà 2, Lydia 
Pineda 2, Vicenç Palà 2 and Jordi  Corbera 2.  “Sentinel-2 and AISA airborne 
hyperspectral images for Mediterranean shrubland mapping in Catalonia ” Remote 
Sensing. 2022, 14, https://www.mdpi.com/2072-4292/14/21/5531 
 
 
Art i ciència: Promotor de l’activitat “La Llum invisible” celebrada al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya dins les activitats del cicle “Mil anys de cel” 2021 
https://www.museunacional.cat/ca/activitats/mil-anys-de-cels-simbiosi 
 
 
 
 



Dra. Maria Montserrat Jorba Peiró 
 
Bióloga (1983) 
Profesora del Máster Oficial de Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural 
de la Universidad de Barcelona desde 2010 y en Cursos de Postgrado de 
Restauración de espacios degradados. 
CERP (Certified Ecological Restoration Practitioner) de la SER (Society for Ecological 
Restoration). 
Colaboradora de IRBIO (Instituto de Investigación de la Biodiversidad) Universidad de 
Barcelona. 
Miembro del Grupo de Trabajo de la relación planta-suelo de la AEET. 
Participación en 42 proyectos centrados en la restauración ecológica de espacios 
degradados (Infraestructuras viarias y espacios mineros básicamente), tanto en 
convocatorias competitivas nacionales como europeas (10), así como en convenios 
con empresas y entidades privadas (32), siendo investigadora principal en 17 de ellos. 
Aportaciones en 42 Congresos Nacionales e Internacionales, relacionados con 
diferentes aspectos de Restauración Ecológica (gestión y mejora de suelos y 
sustratos, plantaciones y siembras con especies autóctonas, evolución y evaluación 
del proceso de restauración, biodiversidad).  
Editora y autora del Manual para la restauración de canteras de roca caliza. 
Participación en las Bases científico-técnicas para la Estrategia estatal de 
infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas”. Ministerio de 
Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente. 2017. 
Participación en el documento de Directrices y Criterios para la Restauración 
Ecológica Terrestre y Marina en España encargado por la Subdirección General de 
Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico como experta en la MESA 4 (La evaluación de los proyectos de 
restauración y el control de su calidad) y en la MESA 6 (La restauración en medios 
terrestres en un sentido amplio). 
 
 
 Dr. JORDI CAMP SANCHO 
 
Llicenciat i doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Ha exercit la seva 
professió des dels anys setanta a l'Institut d'Investigacions Pesqueres ara Institut de 
Ciències del Mar on continua treballant com a científic ad honorem. Especialista en 
ecologia marina costanera, interaccions continent-oceà i dinàmica d'estuaris, ha 
dirigit, entre altres, quatre grans projectes de referència al Delta de l'Ebre entre els 
anys 1980 i 2010, els resultats dels quals estan disponibles per a la gestió ambiental 
del territori. 
 
 La seva tesi doctoral sobre el funcionament de la Badia dels Alfacs, després de 
trenta anys, és un treball de referència plenament vigent. Lligat per família, professió 
i sentiments a les terres de l'Ebre és un bon coneixedor de la seva evolució física i 
social. Actualment s'interessa per les relacions entre població i territori i com 
evolucionen seguint el canvi global. 
 



 
 
ANNEX I.  Fitxa tècnica del documental que es projectarà a la 
sessió 3 del curs.  
 

Relats del Canvi Global. Capítol I: Delta de 
l'Ebre 

 
Direcció: Roberto Torres 

Direcció científica: Jordi Camp i Esther Garcés 
 

Documental produït per Institut de Ciències del Mar , juntament amb la plataforma de divulgació La 
Ciència al teu Món, amb el finançament de la FECYT 

 
  

 

Resum 

L'Institut de Ciències del Mar, juntament amb la plataforma de divulgació La Ciència al teu Món, han 
donat vida al documental "Relats del canvi global. Capítol 1: El Delta de l'Ebre", que analitza els canvis 
que ha experimentat el Delta de l'Ebre durant les darreres dècades. El film posa el focus en com estan 
gestionant aquests canvis els habitants del Delta, que els han viscut i els expliquen aquí en primera 
persona donant peu a una reflexió profunda sobre la situació actual i futura d’aquest punt de la costa 
catalana. El film, finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT), presenta 
el Delta de l'Ebre com un ecosistema dinàmic del qual formen part diferents col·lectius que 
interactuen entre ells i presenten interessos individuals que permeten entendre el passat i el present 
del lloc, així com les seves possibilitats de futur. El format docu-reality del film ofereix a l'espectador 
una experiència participativa i fomenta el debat sobre la presa de decisions a partir de l'evidència 
científica. A través de les històries que expliquen els protagonistes, l'espectador pot connectar amb 
l'evolució del territori i de la societat deltaica durant l'últim mig segle, així com amb la seva lluita, que 
va començar molt abans que es parlés de canvi climàtic. Els testimonis narren les seves experiències 
de manera directa, de manera que puguin servir d'inspiració per fer front al canvi global.    
 
 
Breu biografia 

Jordi Camp. Llicenciat i doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Ha exercit la seva professió 
des dels anys setanta a l'Institut d'Investigacions Pesqueres ara Institut de Ciències del Mar on 
continua treballant com a científic ad honorem. Especialista en ecologia marina costanera, 
interaccions continent-oceà i dinàmica d'estuaris, ha dirigit, entre altres, quatre grans projectes de 
referència al Delta de l'Ebre entre els anys 1980 i 2010, els resultats dels quals estan disponibles per 
a la gestió ambiental del territori. La seva tesi doctoral sobre el funcionament de la Badia dels Alfacs, 
després de trenta anys, és un treball de referència plenament vigent. Lligat per família, professió i 
sentiments a les terres de l'Ebre és un bon coneixedor de la seva evolució física i social. Actualment 
s'interessa per les relacions entre població i territori i com evolucionen seguint el canvi global. 
 



Esther Garcés. Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, responsable del projecte. El seu 
camp d'interès científic és l'ecologia del fitoplàncton marí. La diversitat dels microorganismes marins 
i les seves interaccions a les comunitats planctòniques han estat els temes dominants de la seva 
recerca, i li ha proporcionat un coneixement profund dels mecanismes biològics que governen la 
dinàmica de les proliferacions de microalgues marines. Ha investigat a fons molts aspectes de la seva 
biologia i els seus efectes a l'ecosistema, inclosos temes de rellevància ecològica, com la identitat de 
les espècies, la presència real o aparent de microorganismes invasors i els canvis en el funcionament 
d'ecosistemes causats per la intervenció humana. Ha participat en nombrosos projectes de divulgació 
científica, ha coordinat els projectes SeaDance, SeaSensations (finançats per la FECYT), ha participat 
a portes obertes de l'ICM, diverses exposicions, i ha escrit un llibre de divulgació (100 Secrets dels 
Oceans). 
 
Roberto Torres. Director creatiu i dissenyador multimèdia, Director de la associació de comunicació 
científica “La Ciència Al Teu Món”.  Roberto s'ha format en publicitat i màrqueting  a El Salvador, i en 
llenguatge cinematogràfic en Catalunya, i Californià. Té una llarga trajectòria en publicitat, màrqueting 
i comunicació científica, i ha estat reconegut per la seva tasca en comunicació de la ciència dirigida a 
la societat en general, per la Societat Catalana de Biologia i FECYT. Roberto és responsable de la 
direcció creativa, execució i comunicació de múltiples i diversos projectes de divulgació científica, que 
inclouen continguts audiovisuals realitzats per a diferents centres de recerca d'Espanya i 
internacionalment. En col·laboració amb Esther Garcés, Roberto ha estat a càrrec de la 
conceptualització, direcció creativa i producció de divulgació científica per l’ICM-CSIC finançats per 
FECYT com són: l’instal·la cio interactiva “SeaDance, Keep the rhythm!”, l’exposició interactiva 
“SeaSensations”, i el documental "Relats d'un canvi global, capítol 1: El Delta de l'Ebre.  

 Fitxa Técnica: 

+ Direcció: Roberto Torres 
+ Direcció científica: Jordi Camp i Esther Garcés 
+ Guió: Roberto Torres i Jordi Camp 
+ Producció executiva: Esther Garcés i Roberto Torres 
+ Asistencia producció: Vanesa Balagué 
+ Muntatge: Verónica Adame 
+ Cámara y realització: Francisco Camacho 
+ Cámara, Direcció de fotografia y color: Daniele Serventi 
+ Càsting: Jordi Camp, Esther Garcés i Roberto Torres 

Personatges del documental  

+ Dani Forcadell, Pagès arrossaire al Delta de l'Ebre    
+ Pili Rius, Estilista i fotògrafa de meteorologia i natura al Delta de l'Ebre   
+ Amparo Pérez Esparza, Advocada al Delta de l'Ebre 
+ Carlos Bori, Biòleg i cultivador d’ostres al Delta de l'Ebre 
+ Llum Romero, Professora de Biologia i Geologia, a l’Institut de Secundària Front Marítim de 

Barcelona.  
+ Jorge B. Guillén, Doctor en Geologia i Investigador del Grup Processos Sedimentaris Oceànics 

i litorals de l’Institut de Ciències del Mar, CSIC 
+ José A. Jiménez, Doctor en Ciències del Mar i Catedràtic d’Enginyeria Marítima i Gestió 

Costera a la Universitat Politècnica de Catalunya 
+ Jordi Camp, Doctor en Biologia, Investigador a l’Institut de Ciències del Mar, CSIC 



 

 

 


