
Cerca líquens urbanites i coneix la qualitat de l’aire de la teva ciutat



Physcia sp.



Objectiu

Sensibilitzar la població urbana sobre els efectes dels 

contaminants atmosfèrics sobre la salut, a través de la seva 

participació en el monitoratge d'organismes vius molt 

sensibles a aquests contaminants que conviuen amb 

nosaltres a les grans ciutats



Objectius secundaris
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1. Generar coneixement: conèixer el valor i la 

importància dels líquens com a organismes, i el seu 

paper en el medi ambient         indicadors de la 

contaminació atmosfèrica.

1. Augment de la coresponsabilitat de la ciutadania: 

implicar el ciutadà en la presa de decisions ambientals. 

1. Testar el valor de la participació ciutadana com a 

base per a estudis científics. 

Xanthoria parietina
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https://www.nature.com/articles/387463a0.pdf

Antecedents I

Lichens, air pollution and lung cancer

Estudis previs mostren com les afeccions 

respiratòries tenen una alta correlació amb la 

diversitat i abundància de líquens. 

Segons es desprèn de l'últim estudi de la 

Càrrega Global de Malaltia (GBD), cada any, a 

Espanya es produeixen almenys 15.000 morts 

atribuïbles a la contaminació atmosfèrica.

LiquenCity

https://www.nature.com/articles/387463a0.pdf
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https://www.scien

cedirect.com/scien

ce/article/pii/S026

9749117317700

Citizen science identifies the

effects of nitrogen deposition, 

climate and tree species on

epiphytic lichens across the UK

S’ha demostrat el poder de la ciència ciutadana 

per detectar i quantificar els impactes de la 

contaminació atmosfèrica en un ampli rang 

geogràfic, i específicament per a contribuir a 

entendre millor el comportament dels líquens 

enfront de diferents contaminants químics. 

Antecedents II

LiquenCity

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117317700


En quines ciutats es durà a terme LiquenCity? 7LiquenCity

Madrid i Barcelona

Madrid

Barcelona
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Madrid
21 districtes, 131 barris

En quines ciutats es durà a terme LiquenCity?
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Barcelona
10 districtes, 73  barris

En quines ciutats es durà a terme LiquenCity?



Qui està involucrat en LiquenCity? 10LiquenCity

Escolars i educadors que 

detectin i quantifiquin la 

presencia dels líquens en els 

diferents districtes de Madrid i 

Barcelona.

CENTRES ESCOLARS

L’estudi es completarà amb 

mostrejos sistemàtics 

realitzats per experts, que a 

més revisaran les observacions 

dels escolars.

EXPERTS LIQUENÒLEGS

Naturalistes, voluntaris 

ambientals i altres col·lectius 

socials. Bioblitzs.

CIUTADANIA
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Amb quines eines?

Líquens epífits

Els líquens suposen sens dubte el millor exemple de 

bioindicador de la contaminació atmosfèrica. 

Són organismes molt sensibles a la contaminació 

atmosfèrica que serveixen per valorar el grau de 

contaminació d’un lloc (òxids de sofre, de nitrogen, 

estrès hídric...).

Xanthoria parietina, Physcia adscendens i Teloschistes chrysophthalmos

Fotografia: Laura Force
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Natusfera: http://natusfera.gbif.es

Plataforma i app mòbil de ciència ciutadana, 

gratuïta i de codi obert, creada per registrar, 

organitzar i compartir observacions de 

biodiversitat

http://natusfera.gbif.es/
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Lupes per telèfons mòbil Fitxes d’identificació Cinta mètrica



Com? 
Planificació del projecte
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Disseny de materials

divulgatius i educatius
Campanya

de mostrejos

Resultats del

projecte

Promoció i divulgació

del projecte
Anàlisis de les 

dades

1 2 3 4 5



Desenvolupament de l’activitat en els centres 15LiquenCity

0 1 2 3

Fase 0

Recepció dels materials 

docents. Presentació del 

projecte a les aules

Fase 1

Monitors de LliquenCity

ensenyen l'ús de Natusfera i 

la metodologia del projecte

Fase 2

Mostreig en els diferents 

districtes entre octubre 2018 

i febrer 2019. Dos tipus de 

mostrejos en paral·lel. 

Fase 3

Difusió dels resultats

FASES
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FASE 2: MOSTERIG

1. Mostrejos enfocats en 

abundància

2. Mostrejos enfocats en diversitat d’espècies

2 tipus
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Oportunitats
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INVENTARIS DE LES COMUNITATS LIQUÈNIQUES DE LES 

NOSTRES CIUTATS

BASE PER A PLANS DE GESTIÓ MUNICIPALS

I D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI. MESURES

PER MITIGAR ELS NIVELLS DE CERTS CONTAMINANTS

POSTERIOR PUBLICACIÓ EN GBIF PERQUÈ

SIGUIN ÚTILS PER A ALTRES ESTUDIS

D'INVESTIGACIÓ          CIUTADANS CIENTÍFICS.

EXPERIÈNCIA REPLICABLE EN ALTRES CIUTATS

I EN EL TEMPS PER MONITORITZAR EL CANVI



Preguntes per als docents

?
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▪ Quin interès té per participar en el projecte?

▪ Docents de centres d'algun dels districtes.

▪ En quin curs podria encaixar millor aquest projecte? 1r ESO? 

Batxillerat?

▪ Qui és més convenient que es creï un usuari en el mòbil? Tots 

tenen mòbil?

▪ El centre disposa de temps per desenvolupar l'activitat? Un o 

dos dies?

▪ Valorar la possibilitat de fer l'activitat com a voluntària. Caps 

de setmana? Per pujar nota?



Amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades:

Coordinació:

Col·laboradors: Amb la tecnologia de:

www.liquencity.org liquencity@creaf.uab.cat @liquencity @liquencity


