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OBJECTIUS DE LA METACC I LES MESACC
Objectiu: Participar en l'elaboració, implantació i seguiment del Pla 

d'Adaptació al Canvi Climàtic del Penedès centrat en els sectors 
agrícola, forestal i turístic.

– Enriquiment i aprovació de la diagnosi socioeconòmica i de vulnerabilitats 
del territori.

– Compartir coneixement i bones pràctiques.
– Recollir opinions, necessitats dels sectors, idees i propostes per a 

l’adaptació.
– Avançar en l’assoliment dels objectius plantejats pel CLINOMICS i en 

l’aprofundiment dels coneixements de les matèries que siguin necessàries.
– Implicació per part dels agents en la selecció d'accions a impulsar, en la 

seva implantació i en el posterior seguiment



LA METACC I LES MESACC

LA METACC: Formada per tots els agents 
potencialment implicats que vulguin participar-hi

LES MESACC: enteses com els grups de treball 
temàtics en funció dels interessos dels 
participants (a partir de la 2a sessió).

Treball en les mateixes sessions.



CALENDARI 
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CONTINGUT DE LES SESSIONS 

Sessió 1. CONSTITUCIÓ DE LA METACC I 
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS o TEMES PRIORITARIS

• Constitució formal de la METACC del Penedès

• Presentació dels resultats de les diagnosis realitzades en les fases 
anteriors del CLINOMICS

• Presentació del plantejament i funcionament de les meses de participació

• Identificació participada de riscos i temes prioritaris en els que incidir des 
del CLINOMICS. Focalització.



CONTINGUT DE LES SESSIONS 

Sessió 2. RISCOS PRIORITARIS. ESTAT DE 
L'ART, APROFUNDIMENT I VALORACIÓ

• Exposició de la situació actual al Penedès pel que fa a la diagnosi dels 
riscos identificats com a prioritaris.

• Estudis de cas i experiències per part d'agents que hi esteu treballant per 
tal de compartir coneixement.

• Treball en meses temàtiques per aprofundir en la valoració dels riscos per 
a l’activitat agrícola i vitivinícola, per al turisme i per al sector forestal



CONTINGUT DE LES SESSIONS 

Sessió 3. ACTUACIONS PER A L'ADAPTACIÓ 
ALS RISCOS PRIORITARIS.

• Presentació d’exemples d’actuacions d’adaptació als riscos prioritaris per 
a cada sector.

• Treball en meses temàtiques per a:

– la identificació d’actuacions possibles a impulsar

– la valoració de la idoneïtat, potencial, limitacions, etc. de les 
mateixes.



DINÀMICA PARTICIPATIVA D’AVUI (50’)

1. Distribució en grups 

2. Treball individual (10’)

3. Treball en grup (25’)

4. Posada en comú (15’)

5. Conclusions – cloenda (10’)



TREBALL INDIVIDUAL

1) Priorització i identificació dels riscos-temes a 
treballar en el marc del CLINOMICS

2) Què pot aportar cadascú en el projecte?

10 min



TREBALL EN GRUP

1) Identificació consensuada dels 3 riscos-temes
prioritaris per grup en els quals centrar el treball 
de la segona sessió i la cerca d’actuacions per 
adaptar-s’hi.

25 min



POSADA EN COMÚ

1) Un representant de cada grup posarà en comú
els 3 riscos - temes que el grup ha considerat
prioritaris a treballar en el marc del CLINOMICS

15 min
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Moltes gràcies
per la seva atenció

LIFE-CLINOMICS Alt Penedès: clinomics@ccapenedes.cat
Eulàlia Miralles emiralles@lavola.com

Mar Miralles mmiralles@lavola.com


