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El punt de partida de la present proposta de tesis és l’efecte d’illa de calor urbana. Un fenomen 
generat per l’estructura de les ciutats i l’alta concentració de les activitats antropogèniques que fa 
que la ciutat tingui la propietat de ser productora en gran mesura de les seves pròpies condicions 
mediambientals.  
Des d’aquesta perspectiva mediambiental, la ciutat s’ha constituït com un dels principals 
instruments contemporanis de modificació antròpica del medi natural, incloses les condicions 
climàtiques i que alhora és partícip d’una de les qüestions claus de la ciència actual: la dinàmica 
del clima com una manifestació fonamental del dinamisme dels sistemes naturals. 
Sens dubte, el reconeixement d’aquesta capacitat modificadora del clima que té la ciutat, almenys 
a escala local, ha contribuït també en el qüestionament de l’estabilitat climàtica. És però 
extrapolable aquest plantejament i discurs fora de l’àmbit de les ciutats? 

 
Seguint amb l’estudi que es realitza des del Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV) de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) la tesis té per objectiu la recerca i l’estudi dels 
principals elements que contribueixen o poden contribuir a determinar si existeix el fenomen d’illa 
de calor en sòl rústic.  
 
Hi ha actes o fenòmens com per exemple el canvi de sòl forestal a sòl agrícola, la implantació 
d’activitats com les estacions d’esquí, els incendis..; que contribueixen al canvi climàtic més enllà 
de les àrees urbanes? Quin paper juguen aquests sòls en el canvi climàtic? 
 
Per tal d’acotar l’àmbit d’estudi, es proposa l’anàlisi dels factors climàtics, geogràfics i territorials a 
la comarca del Solsonès, la qual pot ser d’interès ja que es situa al centre geogràfic de Catalunya, 
al Pre-Pirineu i es caracteritza per una concentració parcel·laria elevada, una topografia molt 
variable, ha patit una gran transformació de sòls forestals a agrícoles i ha patit dos incendis 
forestals molt importants en l’última dècada. 
 
La metodologia utilitzada per dur a terme aquest treball es planteja en aplicar les tècniques 
habituals que s’utilitzen en els estudis de climatologia urbana i extrapolar-los en l’àmbit del sòl no 
urbanitzable. Primerament es planteja un anàlisis gràfic de l’àmbit objecte d’estudi, el tipus de sòl, 
les variacions topogràfiques, l’afectació de les zones incendiades abans i després de l’incendi la 
quantificació i anàlisi de les superfícies que han passat de sòl forestal a sòl agrícola, l’impacte de 
les grans instal·lacions (estacions d’esquí, pantans, ...), l’afectació de la implantació d’explotacions 
ramaderes… 
L’altra vessant d’anàlisis és la de les condicions meteorològiques: variacions de temperatura en 
diferents punts, càlcul de les emissions de CO2,  
 
 
 
Així doncs, l’objectiu passa per, a partir de els conclusions que es puguin extreure de la tesis, 
assistir a la presa de decisions en el marc del planejament urbanístic i la gestió del sòl rústic amb 
la finalitat de minvar els efectes negatius del canvi climàtic. 
 

 

 
 

Barcelona, 20 de maig de 2018 


