L’ICAC i la Institució CERCA es mobilitzen
per la crisi climàtica
Aquest divendres, 27 de setembre del 2019, se celebra la Vaga Mundial del Clima, una protesta a
nivell global en què es preveu que participin milions de persones de tot el món i que coincideix amb
la celebració a Nova York (EUA) de la Cimera Climàtica convocada per l’ONU per impulsar
l’ambició en les negociacions de la pròxima Conferència del Clima (que se celebrarà a Xile a finals
d’any). Al llarg de la setmana ja hi ha hagut activitats prèvies en diverses ciutats de països d’arreu
del món.

¿Qui convoca la vaga pel clima?
Les plataformes Fridays for Future (la variant espanyola és Joventut pel Clima), Aliança pel
Clima, Aliança per l’Emergència Climàtica i 2020 Rebel·lió pel Clima, que en el seu conjunt
agrupen unes 300 organitzacions, convoquen la Vaga Mundial del Clima a Espanya. Partits polítics i
altres organitzacions han cridat a la participació a les manifestacions i protestes juvenils. Els
sindicats també s’afegeixen a la jornada en favor del clima i en algunes comunitats autònomes han
convocat vaga general.

El compromís de la recerca
L’ICAC, com a membre de la Institució CERCA, no és aliè al repte social i ambiental que suposa el
canvi climàtic. Concretament, un dels equips de recerca de l’ICAC estudia les interaccions entre les
societats i el medi ambient al llarg del temps. Un dels projectes internacionals en què participa
l’equip s’ocupa d’aquesta problemàtica a la vall de l’Indus (un territori que inclou gran part de la
Índia i el Pakistan) a l’edat del bronze (fa uns 4.000 anys), on grans civilitzacions podrien haver patit
un col·lapse per manca de resiliència al canvi climàtic.
L’arqueologia pot oferir informació molt important per abordar el canvi climàtic. El processos
implicats en el canvi climàtic poden desenvolupar-se durant segles, o més, i les seves conseqüències
socioeconòmiques poden perdurar per períodes de temps encara més llargs. En aquest sentit,
l’arqueologia és una de les disciplines que pot oferir conjunts de dades a llarg termini sobre
poblacions humanes i sobre la resiliència i adaptació d’aquestes poblacions a noves conjuntures
climàtiques.

La recerca arqueològica pel canvi climàtic a l’ICAC
L’ICAC és un centre de recerca compromès amb la documentació del canvi climàtic, els seus efectes
i les maneres amb què els humans poden abordar-los. Amb el Grup de Recerca en Arqueologia
del Paisatge (GIAP), l’ICAC desenvolupa diversos projectes que estudien el canvi climàtic en el
passat i les seves conseqüències socioeconòmiques.
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Un dels projectes en curs més destacat és el projecte TwoRains, finançat per l’ERC i dirigit per
Cameron A. Petrie a la Universitat de Cambridge. El projecte TwoRains investiga la resiliència al
canvi climàtic de la primera societat complexa del sud-est asiàtic: la civilització de l’Indus (c.
3.300-1.900 A. C.), que va haver d’adaptar-se a diversos contextos ambientals en què les pluges
hivernals de l’oest es sobreposaven amb el Monzó de l’estiu indi.
La participació de l’ICAC en el projecte, sota la coordinació de l’investigador Hèctor A. Orengo,
destaca per la localització de restes d’antics rius, gairebé tots desapareguts, anomenats paleorius.
Des de 2017 s’han detectat amb èxit centenars de nous jaciments, gràcies a l’ús de la intel·ligència
artificial i les imatges per satèl·lit. Entre altres coses, els resultats obtinguts permeten reconstruir la
paleohidrologia del nord-est de la Índia i avaluar l’expansió del Thar o Gran Desert Indi, que va
afectar fortament una gran àrea urbana a Cholistan, al Pakistan modern.

Detecció de paleorius mitjançant dades multiespectrals (Orengo i Petrie, 2017, 2018)

El canvi climàtic i les seves conseqüències físiques també s’han documentat gràcies a l’anàlisi
paleoambiental en diverses àrees costeres del Mediterrani, com la llacuna de l’Albufera de
València. Més recentment, projectes com el «Palaikastro Fase IV (Creta, Grècia)», codirigit per la
investigadora de l’ICAC Alex Livarda, se centren en la capacitat humana per transformar el medi
ambient i adaptar-se a les noves circumstàncies ambientals ja a l’edat del bronze.
Un altre àmbit d’estudi rellevant són els entorns d’alta muntanya i l’anàlisi paleoambiental. En
col·laboració amb la UB (en projectes codirigits per l’investigador Santiago Riera) es va poder
documentar fenòmens vinculats al canvi climàtic en la Petita Edat del Gel i els seus efectes en la
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vegetació i la disponibilitat de recursos que van haver d’afrontar els habitants de les zones d’alta
muntanya.
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