
 Nota de Premsa 

 

 

 

 

 

1A SESSIÓ DE LA MESA TERRITORIAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

DE L’ALT PENEDÈS 

El dijous 8 de juny es va celebrar a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a Vilafranca 

del Penedès, la 1a sessió de la Mesa Territorial del Life Clinomics, que va treballar sobre la 

identificació de riscos i dels temes prioritaris per al projecte a l’Alt Penedès. 

L’àmbit de treball del projecte Life Clinomics són la reserva de la biosfera del Parc Natural del 

Montseny, la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre i la comarca de l’Alt Penedès, 3 territoris 

que per la seva vinculació econòmica amb el sector primari i la natura poden patir especialment les 

conseqüències del canvi climàtic sobre les seves economies i necessiten adaptar-se per al canvi. El 

projecte Life Clinomics té com a objectiu preparar aquests 3 territoris i les respectives activitats 

socioeconòmiques per als impactes del canvi climàtic; en concret, vol analitzar com impactarà el 

canvi climàtic sobre la gestió agroforestal, la pesca i el turisme i vol posar en marxa i donar suport a 

les diferents iniciatives per adaptar-se a aquests impactes. 

El projecte Life Clinomics està coordinat per la Diputació de Barcelona, i té 7 socis beneficiaris: dos 

territorials (Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de 

l’Ebre), quatre sectorials (Cambra de Comerç de Barcelona, Unió de Pagesos, Comissions Obreres i 

Unió General de Treballadors) i un soci institucional (Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la 

Generalitat). 

L’acte que es va fer dijous al Consell Comarcal de l’Alt Penedès va començar amb una presentació 

breu dels resultats de les dues diagnosis realitzades fins ara: la primera, sobre la “Realitat social 

institucional del territori del Penedès”; la segona, sobre la “Vulnerabilitat climàtica de l’Alt 

Penedès”. Ambdues diagnosis es poden consultar al web http://lifeclinomics.eu/ca/informes/ 

Ramon Rabella, cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de 

Barcelona i coordinador del projecte, va explicar que es tractava d’elaborar una metodologia de 

treball que pugui ser comuna als 3 territoris, per poder consensuar un pla d’acció i fer proves pilot. 

A la secció de Medi Ambient / Societat 

Vilafranca del Penedès , 12 de juny de 2017 
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Per això s’han identificat els interlocutors municipals i comarcals i els agents a implicar en el 

projecte (representants del sector turístics i del sector agrari, entitats ecologistes, estudiosos locals 

experts, entitats asseguradores, entitats bancàries i ciutadania en general). També s’ha estudiat el 

context socioeconòmic del territori i les experiències participatives prèvies i els òrgans de 

participació ja existents. 

Gemma Pellisa, tècnica de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va presentar 

l’Estudi sobre la realitat social i institucional a la comarca de l’Alt Penedès. L’estudi conclou que a 

la comarca es té molt present la problemàtica del canvi climàtic i d’aquí l’existència de nombroses 

iniciatives públiques i privades que ja estan en marxa per mitigar les causes i els efectes. Així 

mateix, fa constar la baixa participació dels enquestats per a l’elaboració de l’estudi, per oposició a 

la bona predisposició dels agents quan se’ls ha entrevistat personalment. 

Gabriel Borràs, de l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya va presentar l’Estudi 

dels efectes canvi climàtic a l’Alt Penedès: diagnosi, impactes i vulnerabilitats, que avalua 

l’impacte del canvi climàtic en el sector agrícola (vulnerabilitat mitjana), el sector ramader 

(vulnerabilitat baixa), el sector forestal (vulnerabilitat elevada) i el sector turístic (vulnerabilitat 

baixa). 

Tot seguit es van formar 4 meses de treball per consensuar els riscos i els temes prioritaris a 

abordar en el marc del projecte Life Clinomics a l’Alt Penedès. Els tres riscos consensuats com a 

prioritaris pels participants, en els quals es vol aprofundir en les properes sessions del projecte i per 

als quals cal cercar actuacions d’adaptació prioritàries, van ser: els canvis en la productivitat de la 

vinya, la disminució de la disponibilitat d’aigua i la pèrdua de qualitat paisatgística, aquesta darrera 

relacionada amb la pèrdua de biodiversitat associada. 

Està prevista una segona sessió de treball de la Mesa Territorial per al proper mes de juliol per 

continuar treballant en aquests tres temes considerats com a prioritaris.  

Vilafranca del Penedès, 14 de juny de 2017. 

 

 


