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Descripció i objectius del projecte Life Clinomics 

OBJECTIU 

Augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en tres 
tipus de territoris i en tres activitats econòmiques significatives. 

OBJECTIUS OPERTATIUS 

• Plans d’acció i estratègies per a l’adaptació 
• Instruments per posar en marxa processos d’adaptació 
• L’acció de les autoritats locals 
• Planificació local d’adaptació al canvi climàtic replicable 
• Afavorir la inversió privada 
• Resposta activa i organitzada de les entitats del territori 
• Economies locals al canvi climàtic i augmentar la competitivitat 
• 6 accions pilot, demostratives 
• Coneixement, capacitació 
• Conscienciació 



SOCIS 

DIBA Diputació de Barcelona 

OCCC Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

COPATE Consorci Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

CCAP Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

CCB Cambra de Comerç de Barcelona 

UGTCAT Unió General Treballadors de Catalunya 

CONC Comissions Obreres Nacionals de Catalunya 

UPCAT Unió de Pagesos 

Socis del projecte Life Clinomics 



Procés participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia i els Plans 
d’Acció per a l’adaptació al canvi climàtic 

 
 
 

ESTRUCTURA DEL PROCÉS 

• Sessió constitució MeTACC 

• Sessions constitució 
MeSACCs 

INICI 

• Treball previ telemàtic 

• Sessions de treball amb les 
MeSACC 

DEBAT 
• Treball previ telemàtic 

• Sessions de validació amb 
la MeTACC 

VALIDACIÓ 

• Sessió de retorn a la 
MeTACC 

RETORN 

Informació continuada i recíproca 



 
 
 

SESSIONS DE CONSTITUCIÓ 

• Sessió constitució 
MeTACC 

• Sessions constitució 
MeSACCs 

INICI 

La sessió de constitució de la MeTACC va ser l’inici del procés 
participatiu per al projecte Life Clinomics. 

Les sessions que estem realitzant actualment són les de 
constitució de les MeSACC, estructures de debat sectorial i 
temàtic que concentren els representants de cada sector, amb 
l’objectiu principal d’aprofundir en la diagnosi i les propostes 
tècniques sorgides de les mateixes i resoldre possibles dubtes 
entorn aquest contingut. 

MeSACCs 

AGRICULTURA PESCA TURISME SOCIAL 

Procés participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia i els Plans 
d’Acció per a l’adaptació al canvi climàtic 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 
 
 
G. Borràs, Ll. Guitard, Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Departament de Territori i Sostenibilitat 
O. Saladié, S. Saladié, A. Àvila, E. Aguilar. Departament de Geografia. Universitat Rovira i Virgili. 

Acció A1 
 

A1.1 Context territorial-sectorial 

A1.2 Anàlisi de les vulnerabilitats 

A1.3 Diagnosi dels riscos i vulnerabilitats 

Agricultura/Ramaderia 
 Forestal 
 Pesca/Aqüicultura 
 Turisme 



I. Síntesi del context territorial i sectorial 

II. Matriu de riscos i impactes 

III.  Indicadors de vulnerabilitat 

IV.  Percepció dels agents del territori 

V. Diagnosi sector agrícola i ramader 

Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

I. CONTEXT (variables climàtiques) 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

 Augment de la temperatura, especialment a partir dels anys 70 del segle XX. En el cas de 
l'Observatori de l’Ebre (1905-2015): +0,13ºC/decenni. A nivell estacional, el major 
increment es produeix a l'estiu i el més baix a l'hivern. Les  temperatures màximes han 
augmentat en major mesura que les mínimes i, en conseqüència, està augmentant 
l'amplitud tèrmica.  

 

 Elevada irregularitat espacial i temporal de la precipitació anual. En els darrers anys hi ha 
un predomini d'anomalies negatives. No obstant, a l’Observatori de l’Ebre (1905-2015): 
+0,5%/decenni. Aquest valor no es estadísticament significatiu. Tampoc a nivell estacional. 

 

 La projecció de la temperatura pel període 2012-2021 en relació a la mitjana del període 
1971-2000 indica un augment de +0,7ºC, que pot arribar a ser de +1,4ºC per al període 
2031-2050. En el cas d'aquest segon horitzó l'estiu i l'hivern són les estacions amb un major 
i menor increment de la temperatura, respectivament. 

 

 La projecció de la precipitació pel període 2012-2021 en relació a la mitjana del període 
2012-2021 indica una disminució del -2,4%, que pot arribar a ser del -8,3% per al període 
2031-2050. La reducció de la precipitació es preveu més notable a la tardor i menys 
important a l'hivern. 

I. CONTEXT (variables climàtiques) 
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 Les cobertes naturals ocupen gairebé el 50% de la superfície de les Terres de l'Ebre, la gran 
majoria d'aquestes són pinedes de pi blanc i matollars. La superfície dedicada a conreus 
supera el 40%. En el cas de les dues comarques meridionals hi ha un predomini dels 
conreus, mentre que en les dues comarques septentrionals predominen les cobertes 
vegetals. 

 
 La superfície destinada a conreus ha experimentat una davallada entre els anys 1993 i 

2009, tot i els valors es mantenen bastant estables des de l'any 2005. Els terrenys forestals 
van assolir el seu màxim l'any 2005 superant el 50% del total. Finalment, s'ha produït un 
augment significatiu del terreny improductiu artificial. 

 
 Els potencials canvis en les cobertes del sòl a les Terres de l'Ebre estan associats al canvi 

climàtic, però també a canvis en els usos del sòl motivats per raons econòmiques que, en 
alguns casos poden estar induïts pel canvi climàtic.  

I. CONTEXT (Cobertes i usos del sòl) 
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I. CONTEXT (Agricultura i ramaderia) 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

 Àmplia varietat de conreus (olivera 40%). 
 

 El nombre total d’explotacions agràries ha disminuït considerablement en els darrers 30 anys, 
mentre que ha augmentat la superfície mitjana de les explotacions. 

 
 En el sector agrícola es troba el 13% de la població activa. Molt per sobre de la mitjana pel conjunt 

de Catalunya. En aquest sector els menors de 44 anys representen poc menys del 20% del total. 
 
 La superfície agrícola en secà continua sent superior a la de regadiu. No obstant, aquesta diferència 

s’ha anat escurçant en els darrer anys per l’expansió de regadius existents o la creació de nous. El 
regadiu podria superar el secà en el cas de l’execució de tots els regadius actualment planificats. 

 
 Les explotacions ramaderes a les Terres de l’Ebre ha experimentat un important descens des de 

l’any 1982 (-86%). La disminució més important s’ha produït en els cas de l’aviram. 
 
 L’aviram i el porcí comptabilitzen la gran majoria d’unitats ramaderes. En el primer cas no hi ha 

variacions importants, mentre que en el segon en els darrers 25 anys s’ha produït un creixement 
notable. 

I. CONTEXT (Agricultura i ramaderia) 
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II. MATRIU DE RISCOS I IMPACTES 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

a) Els indicadors de vulnerabilitat i el seu càlcul 

Vulnerabilitat = (Exposició x Sensibilitat) - Capacitat adaptativa 

III. VULNERABILITAT 



Vulnerabilitat = (Exposició x Sensibilitat) - Capacitat adaptativa 

- Valors de E, S i R: 1 a 3 

- Resultats poden variar entre -2 i +8 

- Es suma +2: escala de 0 a 10 

Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

III. VULNERABILITAT 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

III. VULNERABILITAT 

V = (E x S) - R 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

III. VULNERABILITAT 

V = (E x S) - R 
Risc Indicador Valor numèric 

3, 13 AGR01 = Increment de les necessitats de reg en 
l'agricultura 

7 

8 AGR02 = Major risc d’incendi en el sector agrari 5 

1, 13 AGR03 = Canvis en els cultius 5 

1, 2, 
13 

CLINsec = Afectació cultius de secà 9 

1, 2, 
13 

CLINsec1 = Fruits secs Terres de l’Ebre 2 

 Fruits secs Terra Alta 7 

Vinya Terra Alta – Ribera d’Ebre 2 

Vinya Terra Alta 7 

Olivera Terres de l’Ebre 7 

5 CLINram = Canvis en els tipus d'explotacions 
ramaderes 

10 

4, 13 CLINpast = Reducció de zones de pastura 3 

9 CLINmar = Disminució superfície del Delta de 
l’Ebre  

10 

 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 

Reunió presencial (7 d’abril de 2017, CC Baix Ebre, Tortosa)  
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Retorn qüestionaris 

Sector econòmic Nombre de participants 

Agroramader 4 

Confederació Regants Esquerra 
Cooperativa Soldebre 

Prodelta 
Unió de Pagesos 

Forestal 0 

Pesca i aqüicultura 6 
Confraria Pescadors St. Carles Ràpita 

IRTA (5) 

Turístic 1 Oficina de Turisme de Catalunya a les Terres de l’Ebre 

Transversals* 5 

DARP Terres Ebre 
Reserva Natural de Sebes (Flix) 

Observatori de l’Ebre 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya 

Total 16 

Distribució sectorial dels agents que han complimentat la informació 

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 
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Vulnerabilitats percebudes – Sector Agroramader 

Risc Valor 

1-Canvis en els tipus de conreus 4 

2-Canvis en la productivitat dels vegetals 4 

3- Increment de les necessitats de reg 4 

4- Canvis en la distribució de les zones de conreus 3 

5-Canvis en les explotacions ramaderes 4 

9- Canvis morfològics al litoral (especialment al Delta de l’Ebre) 4 

11-Pèrdua de qualitat paisatgística 4 

13-Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment evapotranspiració i més recurrència de les sequeres) 4 

15-Pèrdua biodiversitat 4 

16- Risc d'augment d'espècies invasores 4 

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

Vulnerabilitats percebudes – Sector Agroramader 

- Manca de pluges: nous conreus que siguin més rendibles. 
- Costos de producció i demanda d’aigua: inviabilitat determinats cultius. 
- Augment de les temperatures: desplaçament de les espècies conreades. 

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 

Risc 1. Canvis en els tipus de conreus 

Risc 2. Canvis en la productivitat dels vegetals 

- Disminució de la productivitat per la menor precipitació. 
- Manca d’hores de fred a l’hivern i floració prematura (ametller i fruita dolça). 

Rics 3. Increment de les necessitats de reg 

- Menors precipitacions i distribució irregular 
- Limitació abastiment aigua per a regadiu: disminució nivells freàtics i superficials. 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

Vulnerabilitats percebudes – Sector Agroramader 

- Increment necessitats hídriques implicarà canvis en els tipus de conreus. 
- Les zones amb menor disponibilitat hídrica tendiran a abandonar-se. 

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 

Rics 4. Canvis en la distribució de les zones de conreus 

Risc 5. Canvis en les explotacions ramaderes 

- Major afectació a la ramaderia extensiva lligada a la disponibilitat de pastures. 
- En intensiu, increment mortalitat, avortaments i estrès, per increment temperatures. 

Risc 9. Canvis morfològics al litoral (especialment al Delta de l’Ebre) 

- Manca de sediments compromet superficie Delta, i del conreu de l’arròs. 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

Vulnerabilitats percebudes – Sector Agroramader 

- Indirectament afecta al sector primari. 

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 

Risc 11. Pèrdua de qualitat paisatgística 

Risc 13. Disminució de la disponibilitat d'aigua  

(increment evapotranspiració i més recurrència de les sequeres) 

- Pèrdua de competitivitat respecte d’altres zones. . 
- Poca capacitat en inversió tecnològica per envelliment sector. 

Risc 15. Pèrdua biodiversitat i Risc / 16. Risc d'augment d'espècies invasores 

- Entrada de noves plagues o proliferació de les existents. 
- Afectació principal a cítrics i olivera. 
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IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 

Capacitat adaptativa – Sector Agroramader 

En marxa 

 

Previstes/Necessàries 

 

• Millora de la gestió en els usos de l’aigua 

• Investigació i posada en pràctica de noves 

tècniques en conreus existents 

• Expansió dels conreus de regadiu 

• Implementació de de reg de suport per als 
conreus de secà 

• Introducció de noves varietats i/o espècies 
adequades a la nova situació 
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IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 

Capacitat adaptativa – Agents Transversals 

En Marxa 

 

Previstes/Necessàries 

 
- Observació i realització d’estudis de modelització 

de diversos fenòmens (sequera). 
- Controls i actuacions puntuals d’eliminació 

d’espècies invasores 

- Mobilització dels sediments dels 
embassaments. 

- No autoritzar nous aprofitaments hídrics. 
- Major vigilància i control d’espècies 

invasores 
- Organisme de gestió que integri totes 

aquestes qüestions per a les Terres de l'Ebre 
- Creació de l'Organisme de Gestió de la Conca 

de l'Ebre a Catalunya. 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 

Deficiències i mancances 

- Manca d’actors de l’àmbit interior de les Terres de l’Ebre (Terra 
Alta, Ribera d’Ebre) 

- Manca una entitat orgànica, funcional i executiva amb 
representació de tots els actors i agents territorials i sectorials, 
peça clau per a la governança de les Terres de l’Ebre i per a 
l’adaptació als impactes del canvi climàtic. 



Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre 

V. DIAGNOSI SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER 

• Conscienciació considerable sobre els efectes del CC per part dels agents del sector. 

• La capacitat adaptativa del sector destaca per la millora en la gestió dels usos de l’aigua, la investigació i 
posada en pràctica de noves tècniques en conreus existents, i l’expansió dels conreus de regadiu. 
Malgrat les mesures adaptatives que emprèn el sector, les vulnerabilitats són elevades degut a unes 
elevades exposició i sensibilitat. 

• Es considera que la vulnerabilitat global del sector agrícola i ramader de les Terres de l’Ebre és alta. 
Especialment en relació als següents riscos: 

- Canvis en els tipus de conreus (secà) 

- Canvis en la productivitat dels vegetals (secà) 

- Increment de les necessitats de reg 

- Canvis en les explotacions ramaderes 

- Canvis morfològics al litoral (especialment al Delta de l’Ebre) 

- Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment evapotranspiració i més recurrència de les 
sequeres) 

- Risc d'augment d'espècies invasores 



 
 
 

• Teniu algun dubte entorn els 
resultats de la diagnosi? 

Participació quan a la diagnosi 

TORN DE DUBTES 



 
 
 

Ara que coneixem més a fons la 
situació actual i les percepcions 
existents... 

• Compartiu la radiografia 
presentada i les conclusions de la 
situació actual? 

• Debatem les que no compartiu 

Participació quan a la diagnosi 

DEBAT 



 
 
 

EL PROPER PAS 

• Treball previ telemàtic 

• Sessions de treball 
amb les MeSACC 

DEBAT 

Les sessions de treball amb les MeSACC tenen com 
objectiu l’elaboració conjunta de propostes d’acció per 
adaptar-se al cavi climàtic, cadascuna des del punt de 
vista del seu sector. 

Aquest treball es realitzarà en dues fases: 

1. Treball telemàtic inicial a través d’un formulari online 
que permetrà validar les propostes tècniques i recollir 
propostes individuals de cada membre de les 
MeSACC 

2. Reunió de treball que faciliti donar a conèixer els 
resultats de la validació telemàtic, així com debatre 
les noves propostes recollides 

Les sessions seran itinerants per tal d’arribar a tot el 
territori. 

Procés participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia i els Plans 
d’Acció per a l’adaptació al canvi climàtic 



 
 
 

CRONOGRAMA 
2017 2018 

Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer 

CONSTITUCIÓ MESES                     

Disseny sessió constitució MeTACC                     

Convocatòria constitució MeTACC                     

Sessió constitució MeTACC                     

Disseny sessions constitució i trebal MeSACCs                     

Convocatòria constitucions MeSACCs                     

Sessions constitució MeSACCs (2)                     

SESSIONS TREBALL MeSACCs                     

Disseny sessions treball MeSACCs (4)                     

Convocatòria i formulari telemàtic sessions treball 

MeSACCs (4)                     

Anàlisi resultats formulari telemàtic (4)                     

Sessions treball MeSACCs (4)                     

Actes sessions treball MeSACCs (4)                     

Enviament actes sessions treball MeSACCs (4)                     

SESSIONS VALIDACIÓ MeTACC                     

Disseny sessions validació MeTACC (2)                     

Convocatòria i formulari telemàtic sessions validació 

MeTACC (2)                     

Anàlisi resultats formulari telemàtic (2)                     

Sessions validació MeTACC (2)                     

Actes sessions validació MeTACC (2)                     

Enviament actes sessions validació MeTACC (2)                     

SESSIÓ RETORN MeTACC                     

Redacció Pla                     

Disseny sessió retorn MeTACC                     

Convocatòria sessió retorn MeTACC                     

Sessió retorn MeTACC                     

Procés participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia i els Plans 
d’Acció per a l’adaptació al canvi climàtic 



Moltes gràcies  
per la vostra participació 


