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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 turístic i salut 

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) 



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

I. CONTEXT (Sector turístic) 

 El model turístic de sol i platja juga un paper important en el context de les 

Terres de l’Ebre i, per tant, una gran part dels allotjaments es concentren als 

municipis del litoral. La principal tipologia d’allotjament són els allotjaments 

rurals, que es troben principalment concentrats al Parc Natural dels Ports i al 

Parc Natural del Delta de l’Ebre. Els hotels de categoria mitjana es troben 

majoritàriament a la zona litoral i a Tortosa, mentre que a la zona interior 

predominen els de categoria baixa. 

 

 En els darrers deu anys el nombre de pernoctacions s’ha reduït. El seu 

màxim es va assolir l’any 2007 (1,75 milions) i des de l’any 2013 mostra una 

estabilització (1,35 milions). En els darrers anys s’ha produït una disminució 

de les pernoctacions en hotels i un augment de les pernoctacions en 

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

I. CONTEXT (Sector turístic) 

 Les xifres de visitants al Parc Natural del Delta de l’Ebre que han passat per 

les diferents oficines d’informació turística, mostren un patró temporal molt 

clar. Agost és el mes per excel·lència en que el Parc Natural és visitat. A 

continuació es troba el mes de juliol i el mes d’abril (en aquest cas coincidint 

amb Setmana Santa). 



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

II. MATRIU DE RISCOS I IMPACTES 
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II. MATRIU DE RISCOS I IMPACTES 



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

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 

Disponibilitat 

aigua 



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 



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)  



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

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 



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

Vulnerabilitats percebudes – Sector Turístic 

Risc Valor 

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

11-Pèrdua de qualitat paisatgística 4 

12- Canvis en el patró de demanda turística 4 

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

sequeres) 
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 Turístic 

- Pèrdua de recurs turístic de primer ordre per regressió de platges. 
- Pèrdua biodiversitat al Delta. 
- Abandonament o canvis de conreus pot afectar a la gastronomía típica. 

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

Risc 11. Pèrdua de qualitat paisatgística 

- Pèrdua generalitzada d’atractiu turístic: vinculada a la natura i al riu. 

Risc 12. Canvis en el patró de demanda turística 

- Afectació als segments turístics de  sol i platja i d’actiu/natura.  
- Possible deriva a altres destinacions amb climes més suaus. 

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 



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

Vulnerabilitats percebudes – Sector Turístic 

- Pèrdua en la qualitat dels serveis oferts degut a les restriccions d’aigua.  
- Pèrdua de l’atractiu turístic d’alguns recursos. 

Rics 13.Disminució de la disponibilitat d'aigua 

 (increment evapotranspiració i més recurrència de les sequeres) 

Risc 16. Risc d'augment d'espècies invasores 

- Majors incomoditats de cara als turistes, afectació al paisatge i a la gastronomia, així 
com a la salut pública.  

- Pèrdua d’atractiu turístic de la destinació.  

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 



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

Vulnerabilitats percebudes – Sector Turístic 

- Malalties transmissibles per nous vectors. Increment del risc de 

malalties exòtiques. Increment al·lèrgies i malalties asmàtiques.  

- Increment cops de calor, deshidratació, hipotensions. 

- Increment epidèmies virals i bacterianes (diarrees, respiratòries,..).  

- Increment de transmissibles per aliments i aigua. 

- Increment de malalties circulatòries. 

- Increment de Insomni. 

Rics 17. Riscos associats a la salut humana 

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 



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

Capacitat adaptativa – Sector Turístic 

En marxa Previstes/Necessàries 

- Manteniment i millora infraestructures 
degradades pels temporals (passarel·les, 
passejos marítims, etc.). 

- Impuls de certificacions mediambientals a 
empreses i territoris turístics (CETS, EMAS, 
ISO 14001...). 

- Adaptar l’oferta a la realitat climàtica i fer un 
ús més eficient de l’aigua. 

- Divulgació sobre un ús correcte de l’aigua de 
boca. 

- Disminuir la quantitat de dutxes a la platja. 
- Limitar o condicionar el creixement turístic a 

les disponibilitats d’aigua. 
- Possible redefinició de recursos turístics i  

canvis en l’estratègia de promoció i públics 
objectiu.  

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 



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

Capacitat adaptativa – Agents Transversals 

En Marxa Previstes/Necessàries 

- Estudis sobre hidrodinàmica, i 
regeneració puntual de platges. 

- Observació i realització d’estudis de 
modelització de diversos fenòmens 
(sequera). 

- Controls i actuacions puntuals 
d’eliminació d’espècies invasores 

- Registre i tractament d’espècies 
molestes (mosquit, mosquit tigre, 
mosca negra) 

- Sistemes de vigilància i control d’aigua 
de consum humà, d’episodis de calor, 
o de concentracions d’ozó. 

- Mobilització dels sediments dels 
embassaments. 

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

invasores 
- Continuar amb els registres i tractament 

d’espècies molestes (mosquit, mosquit 
tigre, mosca negra), els sistemes de 
vigilància i control d’aigua de consum humà, 
d’episodis de calor, o de concentracions 
d’ozó. 

- 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. 
 

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 



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

Deficiències i mancances 

- Manca de participació d’actors del sector turístic. 

- 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. 

IV. PERCEPCIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI 



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

- La capacitat adaptativa del sector destaca per l’establiment de mesures reactives als impactes induïts 
pel Canvi Climàtic, com és el manteniment i millora de les infraestructures degradades pels temporals 
(passarel·les, passejos marítims, etc.).  

 

- La vulnerabilitat del sector turístic es considera, en el seu conjunt, moderada. No obstant existeixen 
diferències significatives tenint en compte els diferents aspectes analitzats. 
 

- Vulnerabilitat moderada-baixa: canvis en el patró de la demanda turística. 
 

- Vulnerabilitat alta o molt alta: pujada del nivell del mar, processos erosius a les platges, espècies 
invasores i/o molestes i afectació salut.  

 

V. DIAGNOSI SECTOR TURÍSTIC 



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

FORTALESES I OPORTUNITATS 

- Elevada implicació dels agents territorials i de la ciutadania en particular en la protecció i defensa del 
territori. 

- Elevat potencial per treballar en xarxa al territori, sobre tot, entre agents d’àmbits específics. 

- Existència d’una identitat territorial, concretada en les Terres de l’Ebre, però més assentada en les 
comarques del sud que en les del nord. 

- Identitat i vinculació amb determinats productes del territori, principalment agraris. 

- Teixit associatiu important, tant a nivell social com econòmic 

- Existència d’òrgans i mecanismes de participació que tenen ja un bagatge molt important a nivell 
global de territori i en àmbits molt vinculats a l’adaptació al canvi climàtic, com poden ser la Reserva 
de la Biosfera, els grups d’acció local o els dos parcs naturals. 

- Actors amb una experiència dilatada en la participació en processos d’elaboració de plans estratègics 
que poden suposar un puntal per al present projecte. 

- Elevada relació entre tots els actors amb el sector públic. 

- Nivell de participació també important dels actors amb processos participatius del territori, així com 
una percepció positiva de la seva utilitat. 

VI. DIAGNOSI SOCIAL 



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

FEBLESES I AMENACES 

- Població envellida i amb pèrdua i fugues de gent jove, fet que evidencia la necessitat de crear noves 
oportunitats econòmiques i laborals al territori. 

- Insuficient coordinació i acord institucional amb orientació a plantejar millores globals per al territori, i 
manca de lideratge a escala territorial. 

- Escassa visió d’una estructura política de conjunt. 

- Cultura molt instaurada del no que pot resultar negativa per a l’elaboració d’estratègies globals. 

- Sector agrari que ha marcat molts dels trets identitaris del territori, però que està patint un 
decreixement important i un abandó paulatí. 

- Manca d’una visió de marca territorial i de projectes socioeconòmics emblemàtics. 

- El desenvolupament dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenibles (PAES) encara són molt recents al 
territori, estan molt d’ells encara en elaboració. 

- Manca d’òrgans estables de participació locals, estructures molt primàries que ajuden a treballar en la 
cultura de la participació a nivell social. 

- Xarxa de relació reduïda dels actors amb el sector econòmic i ambiental, i manca de interrelacions 
diverses dins els mateixos sectors. 

VI. DIAGNOSI SOCIAL 



 
 
 

• Teniu algun dubte entorn els 
resultats de la diagnosi? 

Participació quan a la diagnosi 

TORN DE DUBTES 



 
 
 

Participació quan a la diagnosi 

DEBAT 

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 



 
 
 

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 


