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EL PROJECTE LIFE CLINOMICS
A CATALUNYA L’ADAPTACIÓ
DEL TERRITORI AL CANVI CLIMÀTIC

L’adaptació al canvi climàtic és un repte col·lectiu.

Això demana un esforç compartit per part de tots els agents socials
i econòmics i les institucions públiques, en tots els sectors i a totes
les escales territorials.

Ja no n’hi ha prou amb evitar només les noves emissions; és a dir, 
amb mitigar o reduir.

Davant dels impactes inevitables que es preveuen, cada indret ha de 
prendre també mesures per a adaptar-se als canvis (resiliència). 

Això vol dir actuar per…

Així, cal impulsar actuacions d’adaptació en diferents sectors econò-
mics per tal de garantir la seva sostenibilitat en el nou escenari 
climàtic. 

LA VULNERABILITAT
DEL SECTOR AGRORAMADER
DAVANT DEL CANVI CLIMÀTIC

El projecte europeu LIFE CLINOMICS identifi ca tres 
àmbits territorials de Catalunya, amb ecosistemes 
representatius del país, a fi  d’analitzar i avaluar-ne la 
vulnerabilitat i els impactes davant del canvi climàtic,

Aquesta informació ha de permetre:
• adaptar les polítiques i activitats socioeconòmiques 

locals,
• servir de model replicable a altres àrees 

mediterrànies del sud d’Europa.

COM S’HA AVALUAT LA
VULNERABILITAT DE CADA SECTOR?
L’estudi de vulnerabilitat s’ha centrat en els sectors agrícola, 
ramader, forestal i turístic. La identifi cació dels principals 
riscos que afecta cada sector s’ha fet a partir de la recollida 
d’informació  tècnica i la interlocució amb els diversos agents 
socials i econòmics del territori.

S’han calculat també un conjunt d’indicadors per aquells 
riscs que tenen una relació més signifi cativa amb cada 
sector, per a cada municipi i per al conjunt de la comarca. La 
vulnerabilitat associada a un determinat risc s’ha calculat en 
funció de les variables següents: exposició, sensibilitat
i capacitat adaptativa.

Com pot canviar el clima?

Com poden afectar els canvis al sector?

En quin grau canviarà el clima a la zona?

És gaire succeptible de ser afectat el sector econòmic?

Està preparat el sector (l’entorn socioeconòmic) per adaptar-se als canvis?

Vulnerabilitat

Exposició Sensibilitat Capacitat
adaptativa

Canvis en el clima Riscos
Terres de l’Ebre
(deltaic / litoral)

Montseny
(muntanya)

Alt Penedès
(plana interior)

Accés a l’informe tècnic: http://lifeclinomics.eu/ca/informes



El sector agroramader, tot i que la seva vulnerabilitat depèn de l’àmbit territorial, 
presenta riscs que poden afectar de manera significativa la seva producció futura.

Al MONTSENY, el canvi climàtic 
pot agreujar l’abandonament de 
les activitats arran de la pèrdua 
de rendibilitat econòmica de les 
explotacions, cosa que suposarà la 
substitució progressiva de les cobertes 
agrícoles i ramaderes per forestals. 
Altres riscs són una incidència més 
elevada de malures i plagues, i 
l’augment del cost del menjar del 
bestiar per la pèrdua de pastures 
d’estiu. No obstant això, es poden 
impulsar pràctiques ramaderes que 

contribueixin a mitigar els efectes del 
canvi climàtic i afavorir-ne l’adaptació, 
amb una visió més integrada del 
sistema agrosilvopastoral i del cicle 
de producció-distribució-consum. 
Atès també que els remugants 
(vaques, cabres i ovelles) toleren 
millor l’increment de les temperatures 
que els porcs i les aus, es pot 
afavorir una ramaderia adaptada a 
aquestes espècies, que també seria 
ambientalment més sostenible.

A l’ALT PENEDÈS, la vulnerabilitat del 
sector agrícola és mitjana. Si bé és alta 
pel que fa a la qualitat de l’aigua i a la 
disminució del nombre d’explotacions 
de vinya, la seva capacitat adaptativa 
és bona, sobretot pel que fa als 
resultats obtinguts en indicadors 
com els canvis en la productivitat 
d’aquest conreu. Les noves tècniques 
agronòmiques i enològiques, la 
reintroducció d’antigues varietats 
i l’impuls de varietats adaptades 
a climes càlids, poden pal·liar els 

efectes en la producció i qualitat del 
vi degut a la sequera.

La vulnerabilitat del sector ramader, 
en canvi, és baixa, degut a la poca 
presència d’aquesta activitat a la 
comarca, sobretot en comparació amb 
l’agrícola. També per la seva capacitat 
adaptativa ja que, a més de la cria del 
gall negre, que es consolida com una 
explotació ramadera de qualitat, es podria 
incrementar la recuperació de pràctiques 
vinculades a la gestió del bosc.

QUINA ÉS LA VULNERABILITAT 
GLOBAL DEL SECTOR?

0 = poc vulnerable  10 = molt vulnerable

MONTSENY

RISCOS VULNERABILITAT

Increment de les necessitats 
de reg en l’agricultura 2,4

Risc d’incendi en el sector agrari 3,1

Canvis en els cultius 3,0

Reducció de les zones de pastura 1,8

Risc d’espècies invasores 
i/o molestes per a l’agricultura 1,3

Canvis en els tipus 
d’explotacions ramaderes 2,5

Afectació dels correus per la menor 
durada dels períodes d’innivació 6,1

TERRES DE L’EBRE

RISCOS VULNERABILITAT

Increment de les necessitats 
de reg en l’agricultura 7,0

Risc d’incendi en el sector agrari 5,0

Canvis en els cultius 5,0

Afectació de la productivitat 
dels cultius de secà 8,0

Disminució qualitat 
aigua subterrània 6,0

Canvis en el tipus 
d’explotacions ramaderes 10

Reducció de les zones de pastura 3

Canvis morfològics del litoral 
i pujada del nivell del mar 10

Risc d’espècies invasores i/o 
molestes per a l’agricultura 8,0

ALT PENEDÈS

RISCOS VULNERABILITAT

Increment de les necessitats 
de reg en l’agricultura 2,9

Risc d’incendi 
en el sector agrari 4,6

Canvis en els cultius 5,2

Disminució qualitat 
aigua subterrània 4,5

Reducció de les zones 
de pastura 4,1

Canvis en la superfície 
i productivitat de les vinyes 4,3

Disminució del cabal 
dels cursos fluvials 6,0

Pèrdua de biodiversitat 4,2

El sector agroramader de les TERRES 
DE L’EBRE té una vulnerabilitat alta. 
L’afectació dels conreus de secà, la 
reducció de la disponibilitat d’aigua 
per als de regadiu i la implementació 
de nous regadius de suport són 
els principals motius. Els conreus 
més vulnerables són els situats al 
Delta, degut al seu retrocés per 
l’increment del nivell del mar i per 
la pròpia subsidència de la zona, 

agreujada per la manca d’aportació 
de sediments. 

Els conreus de secà situats, 
concretament, a la Terra Alta (vinya 
i ametller) són altament vulnerables 
per la disminució i distribució irregular 
de les precipitacions, tot i que la 
implementació de tècniques més 
eficients de regadiu o la introducció 
d’espècies i varietats més adaptades 
poden reduir la vulnerabilitat general. 

Pel que fa al sector ramader extensiu, i malgrat l’alteració en el règim de 
precipitacions, la vulnerabilitat és baixa, ja que no és una activitat econòmica amb 
un gran pes en el territori. Ara bé, potenciar-la pot contribuir a millorar la capacitat 
d’adaptació enfront del risc d’incendis forestals. Cal dir, no obstant, que s’està 
detectant un increment de la mortalitat, avortaments i estrès per l’augment de les 
temperatures, qüestió que implicarà una major inversió en sistemes i tècniques 
més eficients de refrigeració i ús de l’aigua.

QUIN NIVELL DE RISC 
PRESENTA EL SECTOR 
A CADA ÀMBIT TERRITORIAL?


