
 

 

ACTA 01-  abril 2017 

 
 

Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic del Montseny (MeTACC)  
RB MONTSENY 

 

Dia: 6 d’abril de 2017 

Hora: De 17:00 a 19:00 h 

Lloc: Municipi del Montseny. Edifici Multifuncional.  Pl. Mossèn Joaquim, 1 

 
ASSISTENTS:   
 
Nom Cognoms Ens 

Alfons Planas Ajuntament del Montseny 

Anna Sanitjas Reseva de la Biosfera del Montseny/Parc Natural 

Carles  Masvidal Propietaris, explotacions i finques agràries 

Carme  Clopés Traveria Empreses adherides a la CETS 

Daniel Guinart Reseva de la Biosfera del Montseny/Parc Natural 

David  Merino Ajuntament d'Arbúcies; Diputació de Girona 

David  Vivet Unió de Pagesos (UPCAT) 

David  Cano Gimenez Empreses adherides a la CETS 

Ferran  Teixidó Turner Ajuntament del Brull 

Ferran  Moll Associació de Gestió Forestal Montseny  Ponent 

Gabriel Borràs Oficina Catalana Canvi Climàtic 

Helena Perxacs Gerència Serveis de Medi Ambient (DIBA) 

Hortènsia  Palou Ajuntament de Figaró i Montmany 

JAUME  Sabé Masó Altres empreses del sector turístic 

Joan LLuís  Rojas Solé Associació d'empresaris turístics del Montseny - Turisme Montseny 

Josep  Font Rovira NIUS Natura i Usos sostenibles 

Juana Barber Reseva de la Biosfera del Montseny/Parc Natural 

Lluís Guitard Oficina Catalana Canvi Climàtic 

Lluís Velasco Reseva de la Biosfera del Montseny/Parc Natural 

Mª José Gonzàlez Fundación Empresa y clima 

Maite  Carrillo Ajuntament de Figaró-Montmany 

Margarida  Feliu Portabella Ajuntament de Viladrau 

Maria Anna Pineda Ajuntament de Seva 

Marta Gonzàlez UGTCAT 

Moira  Costa Calsamiglia Pèndulum.es 

Neus  Aletà IRTA 

Nuria Parpal OTCCS (DIBA) 

Oscar  Farrerons Vidal Altres estudiosos o experts 

Oscar  Riu UGTCAT 

Pere  Medina Serrahima Ajuntament del Brull; Fundació Privada Tac Osona 
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Nom Cognoms Ens 

Quim  Fornés Salillas CONC. Soci del Clinomics  

Rafel  Catafal Forns Associació de Propietaris del Montseny 

Ramon Rabella Oficina Tècnica Canvi Climàtic I Sostenibilitat (DIBA) 

Salvador Pujol Carbonell Ciutadania no associada 

Xavier  Masramon Propietaris, explotacions i finques agràries 

 

1. Benvinguda i presentació. La necessitat i l’oportunitat de constituir la Mesa d’adaptació 
al canvi climàtic al Montseny. 

El Sr. Alfons  Planas, alcalde del municipi del Montseny, fa l’acollida als participants, els dóna 
la benvinguda i posa al servei del Projecte Life-Clinomics l’Edifici Multifuncional on se celebra 
la reunió, per tal de treballar conjuntament propostes que permetin l’adaptació de la RB del 
Montseny al canvi climàtic. 

El Sr. Ramon Rabella, de la Diputació de Barcelona, agraeix l’assistència als participants a la 
sessió de treball i explica quin és l’objectiu principal de la trobada: la constitució de la Mesa 
Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic del Montseny (MeTACC)  

2. El projecte LIFE-CLINOMICS. Un instrument que facilita que tots hi participem.  

El Sr. Ramon Rabella, de la Diputació de Barcelona i responsable de la coordinació del 
projecte Lif-Clinomics, s’adreça als participants de la sessió de treball per manifestar la 
necessitat de trobar propostes conjuntes que permetin augmentar la resiliència dels 
territoris, concretament augmentar la resiliència de la RB del Montseny. 

Manifesta que la trobada que s’està realitzant no és un tràmit del projecte sinó que és la 
constitució de l’eina principal del projecte que ha de produir les propostes més adients que 
contribueixin a l’adaptació al canvi climàtic de la RB del Montseny. I que els agents 
essencials i “experts” són els agents territorials que participen en la sessió i els que 
s’incorporaran durant el procés. 

Recorda que Life-Clinomics és un projecte europeu i que, tot i partir d’un disseny comú que 
guia la intervenció en els diferents territoris,  es poden fer les modificacions que s’adeqüin 
millor a les exigències territorials. 

La Sra. Helena Perxacs fa una presentació resumida del projecte LIFE CLINOMICS: Promovent 
la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi 
climàtic 

La Sra. Perxacs parla de l’oportunitat que suposa definir accions conjuntament, així com la 
possibilitat de definir quina és la formació que es necessita al territori per després dissenyar 



 

Redactada per ARDA Gestió i Estudis Ambientals 3/4        

ACTA 01-  abril 2017 

una possible guia de resiliència, o també la possible creació de la figura del “gestor” 
d’adaptació al canvi climàtic. 

Exposa quines han estat fins ara les accions que el projecte ha dut a terme i que es 
presentaran a continuació: 

• L’ estudi dels efectes del canvi climàtic en el territori: diagnosi, impactes i 
vulnerabilitats 

• La diagnosi de la capacitat social i institucional per augmentar la resiliència del 
territori 

3. La vulnerabilitat del Montseny davant del canvi climàtic. Com canviarà el nostre 
territori? Què podem fer per adaptar-nos?  

El Sr. Gabriel Borràs, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat, exposa els 
trets principals del “Estudi dels efectes del canvi climàtic en el territori: diagnosi, impactes i 
vulnerabilitats”. 

Enllaç diapositives presentació 

4. La capacitat social del Montseny per adaptar-se al canvi climàtic. Quants som, quants 
volem ser, què podem fer? 

La Sra. Eulàlia Miralles de l’entitat La Vola exposa els trets principals de la “Diagnosi de la 
capacitat social i institucional per augmentar la resiliència del territori”. 

 
Enllaç diapositives presentació 

5. La METACC del Montseny. Com ens organitzem per respondre al canvi climàtic?  

La Sra. Helena Perxacs presenta ARDA, l’entitat que acompanyarà el procés de treball de la 
MeTACC i que ha de culminar en l’elaboració de les propostes de resiliència que millor 
s’adeqüin al territori. 

La Sra. Anna Martín d’ARDA, presenta la proposta de treball de la Mesa. 

Insertar enllaç al prezi de la metodologia de treball  

A continuació, es proposa una dinàmica de treball al grup de participants que, d’una banda 
ha de permetre el reconeixement dels diferents actors presents a la sessió i, d’una altra, 
recollir una formulació consensuada dels aspectes següents: 

 la visió del Montseny que volem i podem crear,  

http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/05/Canvi-clim%C3%A0tic-al-Montseny.pdf
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/05/Presentacio_Estudi_socioec_CLINOMICS_Montseny-amb-MAPA-AGENTS.pdf
http://prezi.com/sbq-dkazse5w/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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 què pot facilitar el projecte Life-Clinomics,  

 què pot aportar cadascun dels actors participants, així com la identificació dels actors 
que falten. 

Els participants treballen per grups i el resultat de cada grup de treball s’exposa a la resta de 
grups. La recollida de la informació es concreta en la documentació complementària que 
s’adjunta a aquesta acta. 

6. Tancament de la sessió.  

La Sra. Anna Martín explicita que la pròxima sessió de treball de la Mesa es preveu al mes de 
juny i que, prèviament a la realització de la sessió es facilitarà la informació que es 
necessitarà per tal que la segona sessió de treball sigui el més executiva possible. 

També s’anuncia que al web de Life-Clinomics ( http://lifeclinomics.eu/ca/ )  es penjaran tots 
els documents que s’han elaborat fins el moment. 

Tant l’Oficina Tècnica Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, com Arda, 
es posen a disposició dels assistents per resoldre qualsevol dubte sobre el projecte i es 
recorda el correu electrònic de contacte: life.clinomics@diba.cat.  

Es proposa decidir si el lloc de trobada ha de ser itinerant o si se’n manté un de fix. La 
directora de la RB aporta que les reunions i trobades se solen fer en diferents parts del 
territori del parc. L’alcalde del Montseny reitera el seu oferiment d’acollida. També 
s’ofereixen els municipi de Figaró – Montmany i Viladrau.  

 

http://lifeclinomics.eu/ca/
mailto:life.clinomics@diba.cat

