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Organisme responsable: Ajuntament de Granollers - Àrea Territorial

Període d'execució:

Descripció:

Indicadors GT3 Protecció dels espais naturals i de 
la biodiversitat

Termini d'implantació:

Establiment i seguiment d’estacions de control de contaminació 
atmosfèrica a partir de líquens, per a la millora de la qualitat de l'aire

Acció continuada

Objectius relacionats: Millorar la qualitat de l’aire.

Baixa

Indicadors de seguiment relacionats:

Millora de la qualitat de l’aire.

Observacions:

Estat d'execució/any: Prioritat:

En execució Mitjana

Valoració econòmica: 

Mitjà (< 5 anys)

Objectiu mesurable:

Els líquens són uns grans bioindicadors per conèixer l’estat de la contaminació del medi ambient. A 
partir de l’estudi d’aquests, es pot determinar si una zona està contaminada o no.  

Un liquen és una associació simbiòtica autosuficient d’un fong o d'una alga, que agafa l’aigua i els 
nutrients prescindibles de l’atmosfera. Es troben gairebé pertot arreu, en roques, troncs i branques 
d’arbres, al terra, als monuments, a les parets… Pràcticament cobreixen el 7% de la superfície terrestre 
i n'existeixen unes 20.000 espècies.  

Els líquens són molt sensibles a la pluja àcida i a tot tipus de contaminació. A mesura que ens anem 
acostant al centre de les ciutats, marquen la contaminació atmosfèrica gràcies a la sensibilitat que tenen 
per detectar les impureses de l’aire, ja que són capaços d’absorbir els nutrients i contaminants en forma 
gasosa o dissolts en l’aigua de la pluja i emmagatzemar-la de manera diluïda; això permet detectar la 
contaminació atmosfèrica i la presència de SO2, HF, HCI, NO, entre d’altres contaminants. En llocs com 
els centres urbans o industrials, on es produeixen abocaments de gasos i partícules sòlides a 
l’atmosfera, es pot observar, als arbres, que ha desaparegut la simbiosi produïda per l’alga o el fong que 
dóna origen al liquen, i s'hi adverteix com ha sobreviscut l’alga, ja que aquesta suporta millor la 
contaminació.  

Es proposa, en aquesta acció: 

• L'establiment d'un programa de biomonitoratge a partir de l'establiment i el seguiment d’estacions de 
control de contaminació atmosfèrica a partir de líquens. 


