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1. INFORME DE LA SESSIÓ 2 

La segona sessió de la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC) de l’Alt 

Penedès va dur-se a terme dijous 6 de juliol, de 10 a 2/4 de 12 del matí, a la sala de 

Plens del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès).  

1.1 Assistents  

De les 122 persones convocades a títol individual o bé com a representants de 

diferents administracions, entitats o empreses de la comarca, van assistir a la reunió 

25 agents de 5 ens locals, 3 ens supramunicipals, 15 entitats i 2 empreses. 

 

ENS LOCAL (5 participants) 

NOM I COGNOMS NOM DE L’ENS LOCAL 

Andreu Clemente Martínez Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

Antoni Sisternas i Sànchez Ajuntament Sant Sadurní d'Anoia 

Josep Mª Calaf Gozalo Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

Laura Carbó Sans Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Lluís Caldentey Ajuntament de Pontons 

 

 

ENS SUPRAMUNICIPAL (3 participants) 

NOM I COGNOMS NOM DE L’ENS SUPRAMUNICIPAL 

Gemma Pellisa Mateo 

Josep Mª Martí Consell Comarcal de l'Alt Penedès 
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ENS SUPRAMUNICIPAL (3 participants) 

NOM I COGNOMS NOM DE L’ENS SUPRAMUNICIPAL 

Núria Parpal Servole Diputació de Barcelona 

 

ENTITAT (15 participants) 

NOM I COGNOMS NOM DE L’ENTITAT 

Carles Périz i Tomàs CCOO 

David Vivet 

Xavi Llobet Unió de Pagesos de Catalunya 

Esther Ferrer Bertran Associació Vinícola Catalana 

Gerard Santos FEGEP 

Jaume Mestres ADV Sant Llorenç d'Hortons 

Joan Montané Ferrer JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 

Lluís Coll Mestres ADV agricultors del pla de manlleu  

Mariona Estorach Rius ADV Font-Rubí 

Marta Cerdà Cambra de Comerç 

Mònica Monera Martínez Associació AEI INNOVI 

Nadala Manobens 

Montserrat  Consorci de Promoció Turística del Penedès  

Pere Marimon Montserrat Associació de Viticultors de l'Alt Penedès 



   

 

 
 
 
 

v 
“This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for 

any use which may be made of the information contained therein.” 

ENTITAT (15 participants) 

NOM I COGNOMS NOM DE L’ENTITAT 

Robert Savé Monserrat IRTA 

Xavier Xortó Federació ADF Penedès Garraf 

 

EMPRESES (2 participants) 

NOM I COGNOMS NOM DE L’EMPRESA 

Josep Batet  Cellers Torres (Miguel Torres S.A.) 

Josep Mº Galimany  COVIDES SCCL 

 

 

1.2 Ordre del dia 

La sessió va començar a les 10 del matí amb el següent ordre del dia: 

 

1. Benvinguda a càrrec del Conseller de Política Territorial del Consell Comarcal de 

l’Alt Penedès (Josep Mª Martí) – 10’ 

 

2. Presentació de la situació actual al Penedès: aprofundiment en la diagnosi de 

vulnerabilitat climàtica de l'Alt Penedès. Ponent: Robert Savé (IRTA) – 20’ 
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3. Espai per a compartir experiències i projectes a la comarca per part d’agents del 

territori i torn de preguntes – 45’ 

- Xavier Xortó (ADF Penedès Garraf)-sector forestal 
Projecte: Pasturant els boscos per prevenir els incendis forestals 
 

- Josep Maria Calaf (Aj.de Santa Margarida i els Monjos) -sector turístic-forestal-ramader 
Projectes: Restauració de microhàbitats aquàtics  i Camí Ramader de Marina 
 

- Laura Carbó (Aj. Vilafranca del Penedès) –sector agrícola-vitivinícola  
Projecte: Vinyes per calor 
 

- Nadala Manobens (Consorci de Promoció Turística del Penedès)- sector turístic 
 Projectes: Compromís BIOSPHERE i altres projectes turístics com el Penedès 360 
 
- Mònica Monera (Associació AEI, INNOVI) -sector agrícola-vitivinícola 
 Projectes: Ecorkwaste i Eina de càlcul de la petjada CO2 

 

4. Pausa-cafè – 15’ 

 

5. Explicació de la dinàmica participativa i recordatori dels riscos i temes 

identificats com a prioritaris en l’anterior sessió – 5’ 

 

6. Dinàmica participativa: Identificació participada, en grups separats per cada un 

dels riscos, de les conseqüències (impactes negatius i oportunitats) que 

comportarà cada risc sobre els sectors agrícola i vitivinícola, forestal i turístic a 

la comarca: 

-  Treball en grups - 30’ 

-  Posada en comú - 20’ 

7.  Cloenda i agraïments – 5’ 
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1.3 Aportacions realitzades pels participants 

Els participants que es van inscriure a la segona sessió prèviament van ser 22. Al 

moment d’inscriure’s a la sessió de participació, se’ls informava que a la sessió hi 

hauria un espai per compartir experiències i podien indicar quin projecte volien 

explicar. Fruit d’aquestes respostes, es va organitzar aquest espai amb 5 ponents.  

 

També, en el moment de la inscripció, els participants van indicar quin dels 3 riscos 

prioritaris identificats a la primera sessió els interessava més de l’1 al 3 (1 menor 

interès, 3 major interès). Els resultats es mostren a continuació: 

 
Figura 1.1 Nombre de puntuacions 1,2 o 3 dels riscos segons grau d’interès 

 

A partir d’aquests resultats es van distribuir els assistents finals (22) en 3 grups de 

treball (un grup per a cada risc):  

 

-Canvis en la productivitat de la vinya: 5 participants 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Pèrdua de qualitat paisatgística

Canvis en la productivitat de la vinya

Disminució de la disponibilitat d’aigua

Nombre de puntuacions 1, 2 o 3

1

2

3
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-Pèrdua de qualitat paisatgística: 9 participants 

-Disminució de la disponibilitat d’aigua: 8 participants 

 

Respostes a la discussió grupal 

La Figura 1.2. i la 1.3. mostren el formulari de què cada grup disposava per a 

realitzar la discussió sobre els efectes positius o negatius que creien que el risc 

podia tenir sobre el territori respecte els sectors agrícola, forestal i turístic. 
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Figura 1.2 Formulari d’explicació de la dinàmica de la discussió grupal (exemple grup 1) 
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Figura 1.3 Graella d’efectes positius i negatius (Grup 1) 

 

 

A la discussió grupal, cada grup va exposar els efectes que havien consensuat entre 

els participants d’aquell grup i, posteriorment, es va obrir un torn obert de debat on 

els participants de cada grup van poder afegir, corregir o clarificar el que creien 

oportú de les intervencions dels altres grups.  
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Els resultats de la discussió grupal es mostren a les taules següents:  

 

RISC 1: Canvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus] 

EFECTES  Sector: 
F:Forestal  
A/R: Agrícola-Ramader 
T: Turisme  

Signe (+/-) 

 
DISMINUCIÓ DE LA QUALITAT I LA QUANTITAT DE 
RAÏM a causa de la falta d’aigua i la pujada de la 
temperatura (qualitat =pujada del grau alcohòlic, 
maduració de la pell, aromes, caiguda acidesa). 
 

 
 
Agrícola 

-
  

 
DISMINUCIÓ DE L’AIGUA DELS AQÜÍFERS I 
DISMINUCIÓ DE LA INFILTRACIÓ D’AIGUA EN 
ZONA AGRÍCOLA: desconeixement de la quantitat 
d’aigua al subsòl. Falta una xarxa de sensors per 
tenir una visió global de què passa amb l’aigua 
(infiltració, estat dels aqüífers).  
 

 
 
Agrícola 

-
  

 
CANVIS EN LES VARIETATS AUTÒCTONES 
PLANTADES. Quines varietats estaran més 
adaptades als canvis en el clima per a que la planta 
maduri amb la màxima qualitat possible.  
Retorn a varietats autòctones, més personalitat de 
la zona vitivinícola. Oportunitat a llarg termini.  
 

 
 
Agrícola 

-
/
+
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RISC 2: Pèrdua de qualitat paisatgística 

EFECTES  *Sector: 
F:Forestal  
A/R: Agrícola-Ramader 
T: Turisme  

*Signe (+/-) 

 
PÈRDUA D’ATRACTIU TURÍSTIC, PÈRDUA DE LA 
IDENTITAT TERRITORIAL TRADICIONAL (paisatges 
més àrids) 
 

  

 
LIMITACIÓ DE LES ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE 
(per l’augment de temperatura) tant per la gent del 
territori que hi treballa com per als visitants. Per 
l’adaptació activitats nocturnes  
 

  

 
ADAPTACIÓ DELS CONREUS A LA NOVA REALITAT 
CLIMÀTICA  
 

  

 
MAJOR VULNERABILITAT DELS BOSCOS ALS 
INCENDIS (pi blanc és de les espècies més 
resistents a la sequera) Tendim a un paisatge molt 
més àrid, més arbustiu, menys boscós .  
 

  

 
CANVIA L’ECOSISTEMA POTENCIAL I 
DESCONEIXEM SI AUGMENTARÀ O DISMINUIRÀ 
LA BIODIVERSITAT Tendim a un paisatge molt més 
àrid, més arbustiu, menys boscós.  
 

  

*Aquest grup de treball no va indicar específicament sobre quin sector afectaran els efectes consensuats, 

ni el seu signe.  
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RISC 3: Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més 
recurrència de les sequeres) 

EFECTES  *Sector: 
F:Forestal  
A/R: Agrícola-Ramader 
T: Turisme  

Signe (+/-) 

 
SEQUERA CADA COP MÉS INTENSA I REPETITIVA 
 

 - 

 
CANVIS EN LES VARIETATS DELS CULTIUS 
 

 + 

 
GOVERNANÇA DE L’AIGUA: reequilibrar poder de 
decisió (propietats, concessions aigües superficials i 
subterrànies, controls, apoderament dels municipis, 
remunicipalització de serveis) 
 

 + 

 
DIFICULTATS OPERATIVES EN RELACIÓ A L’ACA 
 

 - 

 
MENYS PRODUCCIÓ PERÒ DE MÉS QUALITAT (preus 
més elevats i producte de qualitat, en comptes de 
grans produccions a preus baixos) 
 

 + 

 
APLICAR LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES EN 
EL SECTOR AGROALIMENTARI (eficients per al 
consum d’aigua) 
 

 + 

 
EDUCACIÓ I FORMACIÓ SOBRE L’ÚS SOSTENIBLE DE 
L’AIGUA I L’ÚS DE BONES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES a 
horts municipals, horts socials, corredors verds a les 
ciutats  
 

 + 

*Aquest grup de treball no va indicar específicament sobre quin sector afectaran els efectes. 
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RISC 3: Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més 
recurrència de les sequeres) 

EFECTES  *Sector: 
F:Forestal  
A/R: Agrícola-Ramader 
T: Turisme  

Signe (+/-) 

 
RECUPERACIÓ D’ESPAIS HUMITS: 

- Neteges de lleres dels rius 
- Recuperació de microhàbitats aquàtics (basses 

temporals, fonts, cocons, etc.) 
- Recuperació de la conca del Foix i l’embassament 

 

 + 

*Aquest grup de treball no va indicar específicament sobre quin sector afectaran els efectes. 

 

Posteriorment al treball grupal, es va realitzar la posada en comú i es va obrir un espai 

de debat. En relació amb el paisatge es va indicar que des del Consell Comarcal s’ha 

treballat per potenciar un model de paisatge mitjançant l’elaboració d’un MODEL 

d’ordenança de paisatge que regula tot l’àmbit del sòl no-urbanitzable a la comarca. 

L’objectiu de l’ordenança és la protecció del paisatge i establir una regulació per 

mantenir el mosaic agroforestal ja que és un valor del territori del Penedès. 

L’ordenança està a disposició dels ajuntaments que la poden adaptar total o 

parcialment o bé incorporar al seu planejament urbanístic. 

http://www.ccapenedes.cat/fitxers/serveis-tecnics/ordenanca-del-paisatge/view 

 

També una de les aportacions indicava la menor productivitat dels camps i que seria 

favorable unes vinyes menys denses. 

 

http://www.ccapenedes.cat/fitxers/serveis-tecnics/ordenanca-del-paisatge/view
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1.4 Aportacions posteriors a la sessió  

Amb posterioritat al desenvolupament de la Sessió, des d’Unió de Pagesos s’han fet 

arribar les següents aportacions realitzades pels assistents a la sessió, les quals es 

prenen en consideració 

 

Aportació: 

El fet que no hi hagués en la sessió un dinamitzador en cada grup de treball que la 

dirigís i forcés el diàleg comporta que alguns participants no se sentin còmodes ja que 

no tothom està acostumat a prendre la iniciativa. 

 

 

Consideració: 

Es tindrà en compte aquest fet per tal de poder proposar una millora en les futures 

sessions que permeti un major acompanyament en l’inici del debat i la conducció de les 

taules. Es disposa de dues dinamitzadores per la qual cosa es pot plantejar realitzar dos 

grups i així garantir la presència continuada de les mateixes. 

  

Aportació: 

Sobre les temàtiques que es varen tractar s’aporten reflexions posteriors: 

- Es considera que la taula que va treballar el risc “Pèrdua de qualitat 

paisatgística” va quedar fluixa de continguts i es considera que s’hauria de 

treballar més aquest tema ja que és important. 

- Es considera que no va quedar clar del tot en la sessió, però el paisatge àrid no 
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deixa de ser paisatge sinó que és un altre tipus de paisatge. En tot cas menys 

atractiu pel turista d’avui dia que visita el Penedès. 

- Va sorgir una proposta de canviar els marcs de plantació de la vinya, posant 

menys arbres. Es considera que aquest és un tema que cal estudiar bé perquè 

no es té clara la relació entre reduir el nombre d’arbres i estalviar aigua. Es 

considera que aclarint el nombre de fruits per planta i fent més podes es pot 

aconseguir el mateix. 

- Igual passa amb el plantar nous peus més resistents a la sequera, que no se sap 

com es comportaran en els anys que es donin moltes pluges, o per altres efectes 

climàtics. És a dir, per una banda més resistents a la sequera però també 

podrien ser més sensibles a un fong determinat. Es considera que hi ha moltes 

variables que poden variar intentant solucionar-ne una concreta. Aquest marge 

de dubte és una pressió molt forta per la pagesia, que s’hi juga la viabilitat i la 

subsistència del negoci. Per fer noves plantacions hem d’estar completament 

segurs del seu èxit, abans de traslladar-ho al sector econòmic. 

-  Sobre els canvis de conreus. Es considera que una cosa són les vinyes que no 

s'han plantat i una altra són les que s'acaben de plantar, ja que actualment 

molta  gent ha fet un gran esforç amb el pla de reestructuració de la vinya i cal 

que l’amortitzin abans de fer nous plans. 

-  Respecte el consum d’aigua, es considera que els boscos mal gestionats o no 

gestionats tenen un alt consum d’aigua, respecte els boscos amb un pla tècnic 

de gestió i millora forestal. Cal prioritzar la gestió de tota la massa forestal de la 

comarca incentivant que es facin els plans tècnics. 

- Respecte el ramat de cabres en prevenció d’incendis (un dels projectes 

presentats en l’espai per compartir experiències), es considera que seria 

interessant tenir més informació del projecte. Es mostra interès en conèixer 
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temes de gestió, ja que en altres experiències similars que es coneixen s’han 

mort molts animals i no han funcionat. Conèixer si tenen pastor, què en fan de 

les cries (ja que necessiten equipaments especials), si pel pastor és un sobresou 

o una activitat principal. Què en fan de la carn, si tenen compradors entra 

directament a preu de mercat, etc. Són temes que interessen. 

Fruit d’aquestes aportacions posteriors i de l’interès mostrat pels assistents a la sessió, 

respecte les experiències compartides i a que l’espai de temps permetia donar només 

una pinzellada de cada projecte, s’ha sol·licitat informació addicional als ponents. Quan 

es disposi d’aquesta informació es farà arribar a tothom.  

 

1.5 Indicadors sessió 2  

INDICADOR VALOR 

Nombre de participants a la sessió 25 

% de participants a la sessió respecte el 

total de persones convocades 
25/122=0,20 = 20% 

Representació de diferents tipus d’agents 

en les sessions de les Meses Territorial i 

Sectorials. (percentatge respecte el total de 

participants)  

 

20% ens locals 

12% ens supramunicipals 

60% entitats 

8%empreses   

 

Nombre de participants que realitzen 

aportacions en el procés de participació (a 

comptar aportacions individuals en 

l’inscripció + comptar en sessió les 

ponències i intervencions/noves 

aportacions orals) 

22 formularis inscripció + 5 

ponències individuals + 6 

aportacions orals individuals + 3 

aportacions grupals 
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INDICADOR VALOR 

Nombre d’aportacions integrades en el 

PAACC / nombre d’aportacions rebudes en 

el procés de participació (aportacions) Es 

podrà calcular quan es treballin les accions 

No aplica 

 

 

 

1.6 Enquesta de satisfacció 

Dels 25 assistents a la segona sessió de participació, 11 van entregar l’enquesta 

d’avaluació de la sessió emplenada. Cada aspecte es podia valorar del 0 (pitjor 

valoració) al 3 (millor valoració). La mitjana de puntuació de cada tema a valorar es 

mostra a continuació:  

 

ASPECTES A VALORAR PUNTUACIÓ MITJANA (sobre 3) 

Horari de la sessió 2,00 

Durada 2,18 

Format 2,64 

Espai (lloc, sala...) 2,45 

Metodologia utilitzada per a la participació 2,55 

Resultats obtinguts 2,40 

Valoració global de la sessió 2,45 

 



   

 

 
 
 
 

v 
“This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for 

any use which may be made of the information contained therein.” 

 

 
Figura 1.4 Nombre de puntuacions 1,2 o 3 dels aspectes de la sessió a valorar 

 

 

En l’apartat en què els participants podien deixar els seus suggeriments de millora es va 

recollir un comentari sobre que es podria parlar més de tota la natura, ja que s’havia 

parlat molt dels efectes del clima i la vinya.  

  

0 2 4 6 8 10 12
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Metodologia utilitzada per a la participació
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1
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