Acte de Commemoració del XXV Aniversari del CEAM
9 de Juny de 2016
25 ANYS DEL CEAM EN LA INVESTIGACIÓ EUROPEA

9:30 ‐ 10:00 h.
Presentació: Dª Dora Cabrera. Directora Executiva CEAM.
Salutació: Il∙lm. Sr. Julià Álvaro. Secretari Autonòmic de Medi Ambient.
10:00 ‐ 10:30 h.
Un poc d’història.
Dr. Millán Millán. Director Emèrit CEAM.
10:30 ‐ 11:00 h.
El projecte EUPHORE.
Prof. Dr. Karl Heinz Becker. Membre del Comitè Internacional EUPHORE.
11:00 ‐ 11:30 h. Pausa / Cafè.
11:30 ‐12:30 h. EL CANVI CLIMÀTIC:
 El canvi climàtic actual en el context dels canvis climàtics anteriors.
Dr. Joan Grimalt. CSIC‐ Membre de l’Alt Consell Consultiu‐Generalitat Valenciana.
 Canvi climàtic i qualitat de l’aire.
Dr. Xavier Querol. CSIC‐ Membre de l’Alt Consell Consultiu‐Generalitat Valenciana.
12:30 ‐ 13:00 h.
Línies actuals d’investigació del CEAM.
Dr. Ramón Vallejo. Director Científic CEAM.
13:00 h. Cloenda.
Hble. Sra. Dª Elena Cebrián Calvo. Consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural.
13:30 h. Vi d’honor.
Jornada oberta als mitjans de comunicació
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JORNADA COMMEMORATIVA
25 ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CENTRE D’ESTUDIS AMBIENTALS DEL
MEDITERRANI (CEAM)
València, 9 de juny de 2016

PRESENTACIÓ
25 anys d'existència constitueixen per si mateix un èxit per a un projecte
com és el CEAM. En una data tan especial, hem volgut fer i difondre el
balanç dels nostres èxits i aportacions a la societat valenciana, així com
reflexionar sobre els reptes pendents.
El CEAM va iniciar el seu camí al maig de 1991, amb l'objectiu d'abordar,
directa i independentment, programes d'investigació i desenvolupament
en temes mediambientals d'especial rellevància i interès per a la
Comunitat Valenciana i per a cobrir el dèficit d'investigació en temes
específicament mediterranis.
Per això, les nostres investigacions s'han desenvolupat en temes
d'especial importància i aplicabilitat al conjunt de la Regió Mediterrània,
en l'àmbit de la meteorologia, dinàmica i química atmosfèrica, la qualitat
de l'aire, i els ecosistemes.
Per a aconseguir estos objectius, l'estratègia desenvolupada ha consistit
en generar el coneixement necessari sobre el qual basar polítiques
mediambientals. Per a això hem promogut que els problemes i
oportunitats identificats com rellevants en la Comunitat Valenciana,
tingueren el seu reflex en les convocatòries dels Programes Marc
d'investigació de la Comissió Europea i afavoriren la nostra participació
en projectes d'investigació innovadors.
Esta estratègia s'ha materialitzat en la participació en 66 projectes dels
Programes Marc d'investigació de la Comissió Europea, i en 94 projectes
dels programes d'I+D+i del Pla Nacional, a més de la realització de més
de 300 assistències tècniques i convenis d'I+D+i.
La qualitat d'estos treballs ha quedat avalada amb una producció de més
de 1000 treballs científics, entre articles (505 inclosos en el Science
Citation Index), llibres i capítols de llibres. A més, més de 500 alumnes de

les Universitats Valencianes han realitzat pràctiques i/o treballs de fi de
carrera en l'àmbit dels nostres treballs, concloent‐se 30 tesis doctorals.
La participació en convocatòries internacionals i en Comités de la
Comissió Europea ha permès captar recursos internacionals i adquirir
influència en l'elaboració de les directives europees amb repercussió
directa en el medi ambient de la Comunitat Valenciana (com a exemple,
cal destacar les directives de l'ozó i de l'aigua). Així, este esforç s'ha vist
reflectit en regulacions a nivell europeu, en els continguts dels
programes d'investigació i en la gestió de dos instal∙lacions de referència
internacional:
a. La Instal∙lació EUPHORE: laboratori per a l'estudi de processos
químics atmosfèrics, ubicat en l'edifici seu de l'entitat, amb
aplicació pràctica en estudis sobre la degradació atmosfèrica de
diversos contaminants, incloent plaguicides y composts utilitzats
en la captura de CO2, així com estudis sobre nous recobriments
descontaminants.
b. La Xarxa d'Estacions de mesures de Fluxos de CO2: comprèn 4
estacions amb torres de fluxos (dos en la Comunitat Valenciana,
una en la devesa extremenya i una a Pirineus), integrades en
xarxes internacionals (FLUXNET, CARBOEUROPE, ICOS). Les
mesures permeten quantificar el balanç de CO2 i altres gasos
d'efecte hivernacle, la seua dependència de factors naturals
(climàtics, etc.) i antropogènics (canvi d'ús del sòl, tipus de maneig,
etc.) i la seua vulnerabilitat enfront d'esdeveniments com onades
de calor o sequera.
A nivell nacional, la nostra activitat també ha tingut un notable impacte.
Així, comptem amb el reconeixement pel parlament espanyol com a
centre de referència per a l'optimització de les xarxes de qualitat de
l'aire. També hem assessorat a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic en
l'inventari de gasos d'efecte i hem participat a la delegació espanyola per
a les negociacions del Protocol de Kyoto i post‐ Kyoto.

Igualment, el resultat dels nostres projectes ha tingut un impacte directe
en la millora del medi ambient de la Comunitat Valenciana. Cal citar per
exemple:
1. El suport al compliment normatiu (zonificació climàtica de la
Comunitat Valenciana, programa Previozó, etc.) i a la resolució de
conflictes ambientals (p.e. en la comarca Els Ports, per la
contaminació de la central tèrmica d'Andorra).
2. La transferència de tècniques i criteris per a la millora de la gestió
forestal, tant en prevenció d'incendis com en restauració forestal i
lluita contra la desertificació.
3. El suport a la vigilància continuada de la qualitat de l'aire de la
Comunitat Valenciana, amb estudis específics en entorns
ambientalment problemàtics (p.e. la fàbrica de ciment d'Alacant,
l'entorn de la refineria de Castelló o la pròpia ciutat de València) i
la col∙laboració amb altres entitats de la Comunitat Valenciana per
a la millora de la qualitat de l'aire (p.e. estudis en entorns de
depuradores en col∙laboració amb l'Entitat de Sanejament).
4. La consolidació d'una xarxa de torres meteorològiques
distribuïdes per tota la Comunitat, com a valuós suport a la gestió
climàtica del territori, i al desenvolupament de metodologies
específiques per a l'avaluació del risc atmosfèric per inundacions i
onades de calor.
5. La contribució a la identificació del singular paper del cicle hídric
en
l'àmbit
Mediterrani,
amb
les
seues
múltiples
retroalimentacions, com una de les peces més vulnerables de tot
el sistema climàtic.
Durant estos anys s'han consolidat els coneixements sobre els temes
específics de la nostra activitat (contaminació atmosfèrica, prevenció
d'incendis i restauració forestal, efectes dels contaminants sobre la
vegetació, meteorologia i dinàmica atmosfèrica) i s'ha donat resposta a
moltes necessitats de la societat valenciana.
A pesar dels èxits aconseguits, encara necessitem afrontar nous reptes
per a la millora del medi ambient i per a mitigar les amenaces

específiques derivades del canvi climàtic. Accions que únicament es
podràn realitzar si comptem amb programes d'investigació innovadors,
amb experts capaços d'afrontar‐los i amb la dotació econòmica
necessària.
Totes estes fites han estat possibles gràcies als esforços econòmics
realitzats pels successius governs de la Generalitat, el suport de la
Comissió Europea, el Ministeri de Medi Ambient, el Ministeri amb
Competències en Investigació i la Fundació Bancaixa, així com les
col∙laboracions realitzades amb el CSIC, la Universitat d'Alacant, la
Universitat Miguel Hernández d'Elx i la Universitat de València, entre
altres entitats.
No obstant això, el context econòmic dels últims anys ens ha repercutit
amb unes importants reduccions pressupostàries, que han limitat la
capacitat d'innovació del CEAM i ens han abocat a competir en
inferioritat de condicions amb altres centres d'investigació, nacionals i
internacionals.
En esta conjuntura, el nostre repte a futur passa per mantindre activitats
innovadores que compten amb prestigi nacional i internacional i amb
gran repercussió en la millora de la qualitat ambiental de la Comunitat
Valenciana.
Objectiu que, igual que fins ara, només podrem continuar abordant si hi
ha una aposta decidida per esta entitat, que ens permeta mantindre el
nivell excepcional d'autofinançament mitjà obtingut fins a la data: un
47% dels costos de l'activitat. En informes de l'Alt Consell Consultiu de la
GVA, se'ns ha assenyalat com l'entitat més activa en la captació de
recursos internacionals. Al llarg d'estos anys s'han captat més de 7
milions d'euros dels Programes Marc Europeus, quasi 7 milions dels
Programes Nacionals i més de 10 milions en prestacions de servici a
entitats públiques nacionals i internacionals i a entitats privades.

OBJECTIU FUNDACIONAL
Desenvolupar un programa científic per a recolzar la
millora del medi ambient en l'àmbit mediterrani.
Desenvolupament de propostes integrades per a la gestió ambiental en
l'àmbit de l'atmosfera, els ecosistemes, les activitats humanes i les seues
interaccions.

L’ORGANITZACIÓ
El CEAM és una Fundació Pública de la Generalitat Valenciana,
s'estructura d’acord amb l’organigrama següent:

EL PERSONAL
PROGRAMA METEOROLOGIA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Coordinador Procediments i Servicis ‐ Mantilla Iglesias, Enrique ‐
enrique@ceam.es
Coordinador de Modelització i Projectes‐ Palau Aloy, José Luis ‐
joseluis@ceam.es
Coordinadora EUPHORE ‐ Muñoz Cintas, Amalia ‐ amalia@ceam.es
Borrás García, Esther ‐ esther@ceam.es
Catota Salazar, Marlon ‐ marlon@ceam.es
Diéguez Rodríguez, José Jaime ‐ jjaime@ceam.es
Gómez Pérez, Tatiana ‐ tatiana@ceam.es
Martínez Mecinas, Pedro Javier ‐ pedro@ceam.es
Pastor Guzmán, Fco. Juan ‐ paco@ceam.es
Ródenas García, Milagros ‐ mila@ceam.es
Sauri Peris, María Vicenta ‐ sauri@ceam.es
Valiente Pardo, José Antonio ‐ josean@ceam.es
Vera Espallardó, Teresa ‐ teresa@ceam.es
PROGRAMA EFECTES DELS CONTAMINANTS I CICLE DEL CARBONI
Coordinador Efectes dels Contaminants ‐ Calatayud Lorente, Vicent ‐
vicent@ceam.es
Coordinador Cicle del Carboni ‐ Carrara, Arnaud ‐ arnaud@ceam.es
Calvo Roselló, Esperanza ‐ espe@ceam.es
Gimeno Cólera, Cristina ‐ cristina@ceam.es
Lopez Jiménez, Ramón ‐ monra@ceam.es
Sanz Sánchez, Francisco ‐ pacosanz@ceam.es
PROGRAMA INVESTIGACIÓ FORESTAL
Coordinador ‐ Alloza Millán, José Antonio ‐ jantonio@ceam.es
Baeza Berna, Jaime ‐ jaime.baeza@ua.es
Valdecantos Demá, Alejandro ‐ a.valdecantos@ua.es
Vilagrosa Carmona, Alberto ‐ a.vilagrosa@ua.es

ADMINISTRACIÓ ‐ SERVICIS GENERALS
Direcc. Financiera ‐ Cabrera Avellá, Dora ‐ dora@ceam.es
Gil Ribes, Cristina ‐ cris@ceam.es
Valls Martí, Emilio ‐ emilio@ceam.es
Zamora González, Pilar ‐ pilarz@ceam.es
Manteniment ‐ Carreño Ridaura, Javier ‐ javi@ceam.es
Informàtica ‐ Correa Ballester, Begoña ‐ bego@ceam.es

CONTRACTES FINANÇATS PER ALTRES ENTITATS
Govern d’Espanya. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Programa Formació del Professorat Universitari:
Elicerio Pérez Ferrándiz (Investigació Forestal) ‐ eperez@ceam.es

INVESTIGADORS ASSESSORS SENSE RELACIÓ LABORAL:
Director Emérit: Millán Muñoz, Millán ‐ millan@ceam.es
Direcció Científica – Subdirector: Vallejo Calzada, Ramón ‐ ramonv@ceam.es

Secretari No Patró: Joan B. Trull Ahuir

EIXOS D’ACTUACIÓ

Els processos atmosfèrics regionals, els usos del sòl i les pertorbacions
naturals i antròpiques interaccionen en els seus efectes sobre el canvi en
les condicions del clima, amb la propagació de les actuacions locals a
l'escala global. Per això, es fa necessària la integració de registres i
processos obtinguts a xicoteta escala en models regionals i globals.
El CEAM aborda l'anàlisi del comportament de gasos d'efecte hivernacle i
altres contaminants, i el seu paper en els canvis en el clima regional, així
com l'avaluació de la resposta dels ecosistemes Mediterranis a estes
pertorbacions i esdeveniments clau en el context de canvi climàtic (com
són l'augment de la recurrència d'incendis forestals i les onades de calor i
sequera).
INTERACCIONS
PROCESSOS ATMOSFÈRICS
CANVIS D'USOS DEL SÒL
INCENDIS FORESTALS
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
EN UN CONTEXT DE CANVI CLIMÀTIC
PER A
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
CICLE HIDROLÒGIC; AVALUACIÓ D´IMPACTES I OPCIONS DE GESTIÓ
DESENVOLUPAMENT DE FERRAMENTES DE GESTIÓ

L'activitat investigadora s'articula en Programes d'Investigació,

PROGRAMA METEOROLOGIA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Àrea de Química Atmosfèrica. EUPHORE.
Objectiu genèric:
Anàlisi de les transformacions químiques dels compostos emesos a
l'atmosfera i el seu impacte ambiental.

Activitats en curs:
• Estudi de la degradació atmosfèrica de plaguicides, així com el
potencial de formació d'ozó i aerosols orgànics secundaris dels
plaguicides en presència de compostos orgànics volàtils emesos
naturalment pels cultius.
• Avaluació del potencial de disminució de la contaminació per tèxtils
fotocatalítics en localitzacions urbanes (Quart de Poblet) i en
EUPHORE,

simulant

diferents

condicions

ambientals

i

de

contaminants, típiques de diverses localitzacions europees.
• Desenvolupament i/o millora de metodologies de mostreig, i/o anàlisi
per a millorar la interpretació de les dades i l'avaluació dels resultats.
• Campanyes experimentals d'altres centres‐empreses en la instal∙lació
EUPHORE.
• Caracterització d'emissió i immissió en altres llocs/instal.lacions
(col.legis, abocadors, incendis forestals,...).

Reaccions
nocturnes

Reaccions amb ozó

Reaccions diurnes.
Foto‐oxidació

Reptes a futur
• Mantindre la sostenibilitat de la instal∙lació.
• Actualització i millora de la instal∙lació i reforç del capital humà

per a

poder continuar sent instal∙lació de referència internacional.
• Adaptació de models meteorològics, de dispersió i fotoquímics per a la
predicció a escala local i regional de nivells de contaminació de certs
contaminants secundaris.

Àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants
Objectius genèrics:
• Estudiar els processos i mecanismes meteorològics significatius en
l'àmbit mediterrani, cap a una millora del diagnòstic i la previsió
meteorològica en la Comunitat Valenciana.
• Millorar el coneixement dels factors determinants de la qualitat de
l'aire, dispersió, transport i transformació de contaminants.

Activitats en curs:
• Projectes d'investigació i transferència (LIFE+, Xarxa d'Excel∙lència
CONSOLIDER, I+D+i Reptes‐Socials, Programa PROMETEU).
• Suport a les administracions en el compliment normatiu: vigilància
ambiental, plans d'actuació,....
• Pronòstic meteorològic aplicat a l'impacte en la salut.
• Prestacions de servici a empreses d'avaluació de l'impacte ambiental.

Reptes a futur
• Consolidació d'un servici operatiu de predicció meteorològica i de
dispersió de contaminants per a la Comunitat Valenciana.
• Contribució al disseny i execució de plans de millora de la qualitat de
l'aire en zones crítiques de la Comunitat Valenciana.
• Suport meteorològic en situacions episòdiques (torrencialitat,
temperatures extremes, etc.), en situacions accidentals (fugues,
incendis, plans d'emergència, etc.), en escenaris de canvi climàtic.
• Manteniment d'una línia competitiva d'investigació meteorològica i
dispersiva (esdeveniments meteorològics extrems, resposta dels
processos meteorològics al forçament climàtic).

PROGRAMA

CICLE

DEL

CARBONI

I

EFECTES

DELS

CONTAMINANTS EN LA VEGETACIÓ
Objectius genèrics:
• Estudiar el cicle de carboni i de l'aigua dels ecosistemes mediterranis.
• Avaluar els nivells de contaminants atmosfèrics i dels seus efectes
sobre els cultius i vegetació natural.

Activitats en curs:
• Observació sistemàtica del cicle de carboni i de l'aigua en ecosistemes
mediterranis per mitjà d'estacions micrometeorològiques "torres de
fluxos". Participació en programes i xarxes internacionals (ICOS,
FLUXNET).

• Ús de les estacions de mesura de fluxos com a plataformes
d'investigació per a:
- Estudis sobre l'impacte de les pràctiques agroforestals i del clima
sobre la productivitat i el balanç de carboni (efecte embornal) dels
ecosistemes.

- Estudis sobre les interaccions entre cicle de l'aigua, del carboni i
nutrients (N, P).
- Estudis de desenvolupament, de calibratge o de validació de
productes de teledetecció.
• Mesures de fluxos dels principals gasos d'efecte hivernacle, CO2, CH4,
N20 y O3 en diversos ecosistemes rellevants per al Mediterrani.

Activitats en curs:
• Els estudis tenen com a principal objectiu conèixer els impactes dels
contaminants atmosfèrics i la deposició de N en els boscos i
agrosistemes, proposant nivells i càrregues crítiques per a la protecció
dels ecosistemes, vegetació i cultius mediterranis. Esta activitat
s'emmarca en programes de Nacions Unides com l'ICP‐Forest i ICP‐
Vegetation, que operen dins el Conveni sobre la Contaminació
Atmosfèrica Transfronterera a Gran Distància (CLTRAP).
• Validació de la metodologia d'estimació dels fluxos d'ozó usada pel
model EMEP, referent a Europa per a l'avaluació de riscos per ozó en
la vegetació, tant en vegetació com en condicions mediterrànies per
mitjà de mesures reals de fluxos d'ozó en torres de fluxos.

• Col∙laboració amb el RCEES de l'Acadèmia de Ciències de la Xina sobre
efectes dels contaminants atmosfèrics sobre vegetació natural i
urbana en un context de Canvi Climàtic.
• Emissions de compostos nitrogenats i GEIs en instal∙lacions
agropecuàries orientades a proposar bones pràctiques per a la
reducció de les seues emissions.

Reptes a futur
• Consolidar les estacions de fluxos com a plataformes d'investigació
altament instrumentades i polivalents per a diferents tipus d'estudis,
fluxos de GEIs, cicle del carboni i de l'aigua, cicles biogeoquímics,
calibratge i validació de productes de teledetecció per satèl∙lit.
• Ampliar la Xarxa per a fer el seguiment i vigilar l’impacte del Canvi
Climàtic sobre els principals ecosistemes agrícoles de la Comunitat
Valenciana.

PROGRAMA INVESTIGACIÓ FORESTAL
Objectius genèrics:
• Estudiar l'impacte ecològic dels incendis forestals.
• Restauració de boscos degradats per mitjà de l'establiment de
comunitats vegetals d'alta capacitat de resposta al foc i resistents a la
sequera.

Activitats en curs:
• Tècniques de control de combustible i inflamabilitat.
• Tècniques per a promoure boscos menys vulnerables als incendis i a
les sequeres.
• Canvis en els servicis ecosistèmics associats als incendis.
• Tècniques de plantació per a optimitzar la conservació de l'aigua en el
sòl.
• Investigacions en el camp eco‐hidrològic i de l'ecologia funcional
d'espècies mediterrànies en un context de Canvi Climàtic.

Reptes a futur
Refermar les investigacions orientades a l'anàlisi de les respostes dels
boscos valencianes a les interaccions entre incendis i sequeres:
 Anàlisi de l'impacte d'incendis i sequeres recurrents en les comunitats
vegetals, en termes de disponibilitat hídrica, balanç de carboni i
substàncies de reserva.
 Tècniques per a la identificació de canvis irreversibles (llindars
ecològics i econòmics de degradació) i la potencialitat de restauració
de servicis ecosistèmics.

PRINCIPALS FITES ACONSEGUITS
• Participació en 66 projectes europeus, 94 del Pla Nacional i
Valencià i més de 300 assistències tècniques i convenis de I+D+i.
• Més de 1000 articles científics (505 inclosos en Science Citation
index), llibres i capítols de llibres.
• Més de 500 alumnes de les Universitats Valencianes en pràctiques.
•

30 tesis doctorals.

•

Estades de més de 250 investigadors i estudiants de més de 60
institucions internacionals.

•

Xarxa de parcel∙les forestals experimentals.

• Transferència de resultats: Jornades tècniques; projectes pilot;
difusió internacional.
•

Avaluació i seguiment dels grans incendis des de 1991.

• Patents comercials; producció de software cartogràfic; bases de
dades; difusió web i assessorament tècnic.
• Gran visibilitat a nivell europeu. EUPHORE és una de les majors
instal∙lacions d'investigació del món per al seguiment dels
processos químics atmosfèrics simulant condicions reals.
•

Validació de models fotoquímics. Millores dels sistemes de
vigilància ambiental.

• Organització

de

grans

campanyes

d'intercomparació

d'instrumentació.
• Xarxa de torres meteorològiques amb més de 22 punts de mesura
en la Comunitat Valenciana.
•

Xarxa de captadors de boira amb més de 9 punts de mesura en la
Comunitat Valenciana.

• Contribució a l'IPCC i participació en la delegació espanyola per a
les negociacions del Protocol de Kyoto i post‐Kyoto (fins a 2011,
inclòs).
• Pioner en l'establiment d'estacions de mesures "torre de fluxos" a
Espanya (des de 1999). Coordinació de la xarxa espanyola de torres
de fluxos de CO2 (Projecte CARBORED).
• En col∙laboració amb el Max Planck Institute, consolidació de
l'estació de mesura de fluxos de Majadas com una estació de
referència per a l'estudi dels cicles biogeoquímics en ecosistemes,
comptant amb una infraestructura única en el sud d'Europa (6
torres de fluxos, lisímetres, torres radiomètriques, etc.).
• Establiment d'una parcel∙la experimental de Cambres de Sostre
Descobert.

COLABORACIONS:

Universitats: Alacant, Elx, València, País Basc, Huelva, Barcelona,
Extremadura, Illes Balears, Saragossa, La Laguna, Granada, Politècnica de
Madrid, Castella La Mancha, Chimborazo (Ecuador), Wageningen, Tuscia,
Antwerp, Berkeley, Aveiro, Atenes, Politècnica de València, Tessalònica,
Trier, Nuevo León, Arizona, Wupperal, París, Oslo, Heidelberg, Aarhus,
Birmingham, Leeds, York, Cork, Dublín, Leicester.
Centres d’investigació: IDAEA, CSIC, BSC‐CNS, ITER, ITENE, CTFC, CREAF,
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