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Recull del treball de la sessió       

El 13 de juny, en la segona sessió de treball de la MeTACC, els participants es van 

distribuir en grups de treball sectorials (MeSACC) per construir un mapa o model a 

partir dels impactes del canvi climàtic i elements del territori focalitzats en els sectors 

objecte del projecte.  

Els grups van partir d’un mapa base, sense connexions, on es representaven els 

impactes del canvi climàtic identificats en la diagnosi i aquells elements que 

conformen la Reserva de la Bisofera del Montseny, tenint en compte els sectors 

participants en el LIFE CLINOMICS. Desprès, durant el transcurs de la MetTACC 2, els 

participants de cada mesa sectorial van completar el mapa afegint les connexions. 

Aquesta construcció va ser facilitada per l’equip dinamitzador, que també va 

transmetre la informació necessària, logística i de la diagnosi anterior, per dur a 

terme l’activitat. El treball es basa en la metodologia Fuzzy cognitive map (FCM) 

A partir del mapa base es demanava: 

• Establir les relacions entre els elements segons el seu grau d’influència i/o 
causalitat, indicant si la relació és positiva (verd) o negativa (vermell) i en quin 
grau ho es (mitjanament [1] o molt [2]. 

• Es poden afegir elements o descartar-ne 

• No cal ser exhaustiu, ens focalitzarem en aquelles relacions més importants. 

• El treball previ sobre els riscos us pot servir de punt de partida. 

El resultat han estat tres FCM molt complexos, fruit d’aquesta co-creació entre 

experts i agents del territori i l’alt grau de coneixement d’aquests últims. La 

distribució per sectors ha aportat matisos i diversitat a les conclusions, però no 

impedeix una anàlisi coherent dels resultats. 
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Posteriorment, a partir de la mirada sobre el mapa resultant i els principals nodes de 

relació, es demanava la identificació de: 

• Impactes més fortament negatius, elements més sensibles. Quins reptes 
comporten? 

• Elements motor. Quines oportunitats plantegen? 

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

Els FCM s’han analitzat amb el programari Mental Modeler que categoritza els 

components del mapa i les connexions segons els índexs d’entrada i sortida. 

 

Al final del document es presenta una representació gràfica 

dels perfils dels assistents a la sessió.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Què ens diuen els FCM?  
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Sector forestal 
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DADES DEL FCM DE LA MESA DE LA MESA SECTORIAL FORESTAL 

Num. impactes 10 (no se n’ha afegit ni sostret cap) 
Num. elements 15 (no se n’ha afegit ni sostret cap) 
Num. Connexions 31 
Num. Components 25 
Drivers (components que només generen 
línies de connexió i no en reben cap) 

4 Elements Impactes 
2 2 

Receivers (components que només reben 
línies de connexió i no en generen cap) 

14 Elements Impactes 
9 5 

 

DRIVERS I RECEIVERS1 DEL FCM DE LA MESA SECTORIAL FORESTAL 

DRIVERS 
Elements del territori Impactes del canvi climàtic 

Conreus minoritaris (2,59) Disminució disponibilitat d’aigua (3,11) 

Potencialitat productes ecològics/artesanals (0,53) Increment temperatura (1,27) 

                                                           
1 La xifra que consta al costat de cada element o impacte s’ha obtingut amb el programari Mental Modeler i mesura el pes de cadascun com a receptor o emissor de relacions. 
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RECEIVERS 
Elements del territori Impactes del canvi climàtic 

Alzinars i suredes (0,53) Afectació espècies endèmiques (0,53) 

Boscos caducifolis (0,69) Major incidència plagues (0,5) 

Conreus de regadiu (0,5) Sequera (0,5) 

Conreus de secà (0,5) Simplificació paisatge (0,5) 

Establiments turístics (1) Substitució boscos caducifolis (0,58) 

Habitats fluvials/de ribera (0,64)  

Paisatge (1,53)  

Ramaderia intensiva (0,47)  

Turisme de natura (1,59)  

 

ELEMENTS MOTOR (aquells elements del territori que 

són drivers – emissors- d’influència positiva)  

Conreus minoritaris 

Potencialitat productes ecològics/artesanals 

Silvicultura (gestió integrada) 
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Sector agroramader 
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DADES DEL FCM DE LA MESA DE LA MESA SECTORIAL AGRORAMADERA 

Num. impactes 10 
Num. elements 17 (S’ha afegit planificació hidrològica i població) 
Num. Connexions 34 
Num. Components 27 
Drivers (components que només generen 
línies de connexió i no en reben cap) 

7 Elements Impactes 
3 4 

Receivers (components que només reben 
línies de connexió i no en generen cap) 

14 Elements Impactes 
11 2 

 

DRIVERS I RECEIVERS1  DEL FCM DE LA MESA SECTORIAL AGRORAMADERA 

Drivers 
Elements del territori Impactes del canvi climàtic 

Potencialitat productes secundaris del bosc (1,06) Sequera (7,22) 

Planificació hídrica* (0,67) Increment temperatura (4,64) 

Potencialitat productes eco (0,5) Major incidència plagues (2,17) 

 Pèrdua diversitat (0,8) 

                                                           
1 La xifra que consta al costat de cada element o impacte s’ha obtingut amb el programari Mental Modeler i mesura el pes de cadascun com a receptor o emissor de relacions. 
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Receivers (de més a menys centralitat) 
Elements del territori Impactes del canvi climàtic 

Boscos caducifolis (2,42) Disminució disponibilitat d’aigua (1) 

Ramaderia intensiva (2) Afectació espècies endèmiques (0,33) 

Paisatge (2)  

Turisme de natura (1,69)  

Establiments turístics (1,53)  

Habitats fluvials i de ribera (1)  

Silvicultura (0,86)  

Població* (0,75)  

Conreus de regadiu (0,53)  

Alzinars i suredes (0,42)  

Conreus minoritaris (0,31)  

 
ELEMENTS MOTOR (aquells elements del territori que són drivers – 

emissors- d’influència positiva) 

Potencialitat productes secundaris del bosc 
Planificació hidrològica 
Potencialitat productes eco 
Ramaderia extensiva 
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Sector turístic 
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DADES DEL FCM DE LA MESA DE LA MESA SECTORIAL TURÍSTICA 

Num. impactes 10 (no se n’ha afegit ni sostret cap) 
Num. elements 15 (no se n’ha afegit ni sostret cap) 
Num. Connexions 25 
Num. Components 25 
Drivers (components que només 
generen línies de connexió i no en 
reben cap) 

10 Elements Impactes 

0 10 

Receivers (components que 
només reben línies de connexió i 
no en generen cap) 

15 Elements Impactes 
14 1 

 

DRIVERS I RECEIVERS1 DEL FCM LA MESA DE LA MESA SECTORIAL TURÍSTICA 

DRIVERS 
Elements del territori Impactes del canvi climàtic 

 Increment temperatura (3,58) 

 Simplificació paisatge (3) 

 Pèrdua rendibilitat econòmica/num. exp. Agroramaderes 
(2,5) 

                                                           
1 La xifra que consta al costat de cada element o impacte s’ha obtingut amb el programari Mental Modeler i mesura el pes de cadascun com a receptor o emissor de relacions. 
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DRIVERS I RECEIVERS1 DEL FCM LA MESA DE LA MESA SECTORIAL TURÍSTICA 

 Disminució disponibilitat aigua (1,67) 

 Substitució boscos caducifolis (1,56) 

 Major incidència plagues (1) 

 Increment risc d’incendi (1) 

 Pèrdua diversitat (1) 

 Pèrdua sòl ramader (0,53) 

 Sequera (0,53) 

RECEIVERS (de més a menys centralitat) 
Elements del territori Impactes del canvi climàtic 

Establiments turístics (3,61) Afectació espècies (0,5) 

Alzinars i suredes (2,09)  

Turisme de natura (2)  

Boscos caducifolis (1,53)  

Potencialitat productes eco. (1,42)  
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DRIVERS I RECEIVERS1 DEL FCM LA MESA DE LA MESA SECTORIAL TURÍSTICA 

Paisatge (1)  

Conreus regadiu (0,64)  

Habitats fluvials i de ribera (0,56)  

Ramaderia intensiva (0,53)  

Potencialitat productes secundaris bosc (0,5)  

Silvicultura (0,5)  

Ramaderia extensiva (0,5)  

Conreus de secà (0,47)  

Conreus minoritaris (0,44)  

 

ELEMENTS MOTOR (aquells elements del territori que són 

drivers – emissors- d’influència positiva) 

Només s’han establert connexions entre els impactes del canvi 
climàtic i els elements del territori. A més a més, els impactes són 
els únics components generadors de línies d’influència, tant 
positiva com negativa, de manera que tots els elements del 
territori són receptors. 
Així, no s’ha identificat cap element del territori com a motor per 
l’adaptació al canvi climàtic. 
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En síntesi: 

IMPACTES DE MÉS RISC PER LA RESERVA DE LA BIOSFERA (RB) DEL MONTSENY1 

Més temperatura – menys 
aigua 

Increment de la temperatura 
Sequera 
Disminució de la disponibilitat d’aigua 

Canvi en el paisatge 
Pèrdua de diversitat 
Simplificació del paisatge 
Pèrdua de sòl d’ùs agroramader 

Activitats econòmiques 
Pèrdua de la rendibilitat/nombre d’explotacions 
agroramaderes 
Major incidència de plagues 

 

ELEMENTS MÉS VULNERABLES AL CANVI CLIMÀTIC DE LA RB DEL MONTSENY1 

Eco-paisatgístics 
Paisatge 
Boscos caducifolis 
Alzinars i suredes 

Activitats econòmiques 
Turisme de natura 
Establiments turístics 
Ramaderia intensiva 

 

ELEMENTS MOTORS1 A  LA RB DEL MONTSENY RELACIONATS AMB EL SECTOR DES DEL QUAL ES PODRIA 

DESENVOLUPAR 

Sector forestal Silvicultura (gestió integrada) 

Potencialitat productes secundaris del bosc 

Sector agroramader 
Planificació hídrica 
Conreus minoritaris 
Ramaderia extensiva 

Potencialitat productes ecològics i/o artesans 
Sector turístic  Turisme de natura 

                                                           
1 Ordenats de major a menor importància segons l’anàlisi i comparació dels tres FCM de les meses sectorials 
realitzats durant la sessió de treball. 
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REPTES 

SECTOR FORESTAL 

Evitar la pèrdua de sòls d’ús agroramader donant viabilitat a 
les explotacions agràries. 

Integrar la gestió agroramadera i forestal 

Fixar la gent al territori 

SECTOR AGRORAMADER 

Minimitzar les pèrdues del sector degudes a la sequera i els 
increments de temperatura, que accelerarà el despoblament 
del Montseny. Planificació i treball en xarxa:  

a) respecte dels recursos hídrics  

b) dels usos del sòl agroramader  

c) circuits curts de comercialització 

Reforçar circuits curts de productes de consum 

SECTOR TURÍSTIC 

Evitar el despoblament 

Posar en valor el nou paisatge que esdevingui 

Gestionar l’aigua per evitar manca de disponibilitat 

Fer de la RB Montseny una destinació turística "responsable i 
sostenible" 

PLENARI 

Consensuar un "model" de desenvolupament integrat entre 
els diferents sectors / agents 

Donar valor a les explotacions "multi-sector” 
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OPORTUNITATS 

SECTOR FORESTAL 

La silvicultura com a eina de gestió que és.  

Els conreus minoritaris per a la diversificació i possible 
integració en explotacions agrícoles – forestals. 

SECTOR AGRORAMADER Temperatures atractives en relació a altres indrets del territori 

SECTOR TURÍSTIC Establiments turístics amb valor afegit: capdavanters en 
sostenibilitat i ús eficient de recursos energètics. 

PLENARI 

Nous cultius 

La silvicultura com a activitat pròpia del massís i eina de gestió 
per a l’adaptació. 

Els conreus  minoritaris en un model d’explotació integrada 
agroramadera – forestal – turística. 

Una estratègia territorial que situï el Montseny com un 
territori capdavanter en sostenibilitat i gestió responsable.  

 

DETECCIÓ PRÈVIA D’INSTRUMENTS 

Formació per adequar la silvicultura a la nova realitat. 

Cultius / pràctiques agrícoles tradicionals com a pràctiques més adequades. 

Aprofitament de la biomassa 

Associacionisme 

Els propis establiments turístics i activitats de turisme de natura com a divulgadors i exemple  
de bones pràctiques en sostenibilitat. 

Eines que facilitin el relleu generacional i continuïtat de les explotacions així com noves 
explotacions (bancs de terres...). 

Els conreus  minoritaris en un model d’explotació integrada agroramadera – forestal – 
turística. 
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DETECCIÓ PRÈVIA D’INSTRUMENTS 

Una estratègia territorial que situï el Montseny com un territori capdavanter en sostenibilitat 
i gestió responsable.  

El projecte Life Tritó Montseny 
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Perfil Sector 

Assistent a l’anterior sessió 

Sexe 

Edat 
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