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MeTACC RB Montseny 
Recull de la sessió de constitució de la Mesa

territorial d'adaptació al canvi climàtic

6 d’abril de 2017 

Sessió dinamitzada per: 
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        “nom informe, entre cometes, calibri, 12, negre” 

Recull sessió de constitució de la Mesa 

El dia 6 d’abril, durant la sessió de Constitució de la MeTACC, es va plantejar als 

assistents un exercici que permetés explorar “la visió del Montseny que volem i 

podem crear” tenint en compte els reptes que planteja el canvi climàtic. 

Els participants van pensar la seva resposta a aquesta qüestió i després la van 

consensuar organitzats en grups de treball. 

En aquests mateixos grups es van respondre altres preguntes plantejades formant 

part de la dinàmica de la sessió: 

• Com ho pot facilitar el projecte Life Clinomics? Què pot aportar el projecte 

per avançar cap a la visió compartida del territori.  

• I nosaltres, què hi podem aportar? Quin pot ser el paper dels propis agents 

del territori en relació a la mateixa visió. 

• Qui falta? Quins actors es troben a faltar, a banda dels convocats, per definir 

l’estratègia d’adaptació dels sectors objecte del projecte en el territori de la 

Reserva de la Biosfera del Montseny. 

En les pàgines que segueixen es presenta el buidatge del treball dels grups. En cada 

grup es mantenen les formulacions individuals, diferenciades per tipus d’agent, i la 

visió de consens del grup.  

 

Al final del document es presenta una síntesi visual del 

resultat, així com una representació gràfica dels perfils dels 
assistents a la sessió.  
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Grup El Montseny, quin futur volem i podem crear? Com ho pot facilitar el 
projecte Life Clinomics? 

I nosaltres, què hi 
podem aportar? 

Qui falta? 

1 Un territori viu, humanitzat, amb oportunitats de treball i qualitat de 
vida 

• Generant xarxes per compartir 
recursos 

• Coneixent realitats i solucions 
• Creant projecte continu amb 

valors/interessos 

• El nostre compromís Xarxa equipaments 
d’educadors ambientals 
del Montseny Adm. Humanitzar el territori a través d’oportunitats forestal, 

agrícola i ramadera 

Adm. Humanitzat: que la gent hi pugui viure 

Adm. Un Montseny amb activitat humana i amb un veritable 
desenvolupament sostenible:RB Montseny 

Empreses Espai viu i divers, habitat per gent arrelada i visitat 
mesuradament per gent sensible i interessada 

2 Montseny viu! 
Ambiental Economic Social 

• Rebre coneixement i compartir-
lo 

• Implicar diferents actors en 
treballar junts. 

• Arribar a un consens per elaborar 
un pla d’acció 

• El coneixement de la 
realitat territorial 

• Incidir en les polítiques 

Creiem que hi ha una 
bona representació de 
tots els agents del 
territori 

Adm. Un Montseny habitat i amb una gestió socioeconòmica 
sostenible 

Adm. Espai natural que pugui mantenir la seva realitat 
tradicional de territori habitat i amb activitat 
econòmica que permeti que la gent es pugui guanyar la 
vida 

Ass. 
Propietaris i 
altres agents 
econòmics 

Un equilibri territorial a nivell ambiental, d’activitat 
econòmica i social que sigui competitiu i viable en el 
temps i es tradueixi en una millor qualitat de vida per 
tothom 

     



 

Constitució  Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC) 
Reserva Biosfera del Montseny 
 

TG/06-04-17  

Grup El Montseny, quin futur volem i podem crear? Com ho pot facilitar el 
projecte Life Clinomics? 

I nosaltres, què hi 
podem aportar? 

Qui falta? 

3 Montseny viu, productivament actiu i sostenible Definir el camí per arribar-hi • Compromís 
• Experiència 
• Coneixement 
• Complicitat 

Sector Industrial 

Adm. Amb una gestió forestal activa, amb un mosaic 
agroforestal on es compatibilitzi l’aprofitament dels 
recursos amb la conservació de l’espai. 
Pagament dels serveis ecosistèmics del bosc 
Cooperativisme 

Adm. Millorar els espais públics per tal de ser conscients que 
s’està en un lloc “diferent”.  Diferent en sostenibilitat i 
molts espais sensibles i privats. 

Ass. 
Propietaris i 
altres agents 
econòmics 

Com la comarca del Hobbit: 
• Agricultura de la “plana” 
• Silvicultura del Montseny 
• Conservació de la biosfera 
• Turisme actiu de qualitat 
 

Ass. 
Propietaris i 
altres agents 
econòmics 

Un bon lloc per viure amb economia sostenible i treball 
digne 

Empreses / 
Establiments 
locals 

• Mosaic agrofestal i ramader 
• Més població (recolonització del massís) 
• Espais d’alta protecció i no intervenció 
• Contribució econòmica taxa turística 

Empreses / 
Establiments 
locals 

Recuperar les pastures, l’horta i aconseguir un turisme 
de qualitat 



 

Constitució  Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC) 
Reserva Biosfera del Montseny 
 

TG/06-04-17  

 
 
 

    

Grup El Montseny, quin futur volem i podem crear? Com ho pot facilitar el 
projecte Life Clinomics? 

I nosaltres, què hi 
podem aportar? 

Qui falta? 

4 Arribar a tenir una reserva de la biosfera on hi hagi un equilibri real 
entre home-natura (entre l´ús dels recursos naturals i la conservació 
de la biodiversitat) 

• Avançar-nos als canvis que venen 
perquè hi ha molts actors 
afectats. 

• Conscienciar a la població local 

• Coneixement i 
experiències 

• Patrimoni cultural 
immaterial 

Empreses forestals 

Adm. Poder oferir més vigilància i control de persones que 
fan turisme pel parc 

Adm. Aconseguir equilibri real i sostenible entre l’ús de 
recursos i espai, i la conservació de la biodiversitat 

Empreses / 
Establiments 
locals 

Voldria un Montseny on el turisme anés de la mà dels 
altres sectors econòmics implicats 

Ass. 
Propietaris i 
altres agents 
econòmics 

Un futur on puguem seguir vivint al Montseny i del 
Montseny (especialment sector primari). 
Un futur on la vida del Montseny sigui amb sintonia 
amb l’estructura natural. 

Ass. 
Propietaris i 
altres agents 
econòmics 

Que permeti una gestió forestal sostenible per 
silvicultors i ciutadans 

Expert Amb coneixement i cultura 

Ciutadania Volem un Montseny que mantingui els valors 
socioculturals i històrics – Camins/fonts/natura 
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Grup El Montseny, quin futur volem i podem crear? Com ho pot facilitar el 
projecte Life Clinomics? 

I nosaltres, què hi 
podem aportar? 

Qui falta? 

5 Apostar per un Montseny sostenible, equilibrat i viable, preservant 
els recursos i la biodiversitat (Empremta zero: equilibrant recursos i 
necessitats) 

• Conscienciant i informant 
• Facilitant participació i proposant 

solucions a l’administració 
• Posicionar l’administració 

• Informant 
• Aplicant canvis en la 

gestió nostra 
• Canviant hàbits per altres 

de més ecològics 
• Introduint noves 

tècniques més 
respectuoses 

Les empreses 
generadores d’energia 
 

Adm. Que el Montseny sigui un exemple d’adaptació al canvi 
climàtic, mantenint les activitats que són pròpies 

Adm. • Protecció i foment de la biodiversitat fent-la 
compatible amb el ric bagatge antròpic agrari, 
ramader, cultural. 

• Història vers sostenibilitat amb foment de la 
biodiversitat en totes les seves formes 

Ciutadania Un lloc on viure de forma sostenible amb qualitat de 
vida 

Ass. 
Propietaris i 
altres agents 
econòmics 

• Augment de ramats per tenir uns boscos nets 
• Ajudar a l’agricultura i els pagesos 

Ass. 
Propietaris i 
altres agents 
econòmics 

Cal millorar la gestió del Montseny en tots els àmbits. 

Empreses / 
Establiments 
locals 

Un Montseny on s’hi pugui viure i treballar de manera 
sostenible, acceptant els passavolants i turistes sempre 
que entenguin la sostenibilitat del massís. 

Experts • Un Montseny amb un creixement limitat en funció 
dels recursos sostenibles del medi. 

• Sense importacions!!! 
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