
29/09/2010 - Andorra és el membre número 100 de la infrastructura mundial 
d’informació sobre biodiversitat (GBIF).  

http://www.govern.ad/?p=10324 
 
El Principat ja forma part del GBIF, la infrastructura mundial d’informació sobre 
biodiversitat (GBIF). Es tracta d’una organització intergovernamental que va néixer al 
2001 i que actualment comprèn 55 països i 45 organitzacions internacionals. El Centre 
d’Estudis de la Neu i la Muntanya (CENMA) de l’Institut d’Estudis Andorrans és la 
institució que representa Andorra al GBIF. 
 
El GBIF s’estructura com una xarxa de nodes nacionals amb secretaria a Copenhaguen 
(Dinamarca). L’objectiu del GBIF és donar accés via internet (lliure i gratuït) de les 
dades de biodiversitat de tot el món per donar suport a la investigació científica, fomentar 
la conservació biològica i afavorir el desenvolupament sostenible. 
 
El CENMA, que dedica la major part del seu temps a la recerca, ja fa anys que disposa 
d’un portal d’accés públic (www.siba.ad) on reuneix tota la informació disponible sobre 
la biodiversitat andorrana associada a una extensa base de dades de més de 81.000 
registres. Aquesta ha estat la base per tal que Andorra pugui donar a conèixer la seva 
biodiversitat. En breu, tota aquesta informació serà introduïda a la base mundial del GBIF 
i qualsevol ciutadà del món podrà consultar-ne les seves dades. 
 
Aquestes bases de dades s’utilitzen per a fer avaluacions (ambientals, econòmiques…) 
estudis, prediccions, etc., tant a nivell regional com a nivell local i són consultades per 
milers de persones anualment. 
 
L’entrada al GBIF d’Andorra, un país que disposa d’una elevada diversitat biològica, 
facilita l’estudi de la biodiversitat, primer pas ineludible per la seva conservació. Els 
últims anys, aquest país ha experimentat un destacat creixement demogràfic i una elevada 
antropització dels seus hàbitats naturals. L’estudi i la conservació de la biodiversitat 
esdevé una garantia de conservació del paisatge, dels recursos naturals i de 
desenvolupament sostenible. 


