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Tema: Convocatòria 4ª sessió Montseny 
MeTACC i MeSACC  
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“This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein.” 

 

 

Benvolguts/des, 

En el marc del projecte europeu LIFE CLINOMICS “Promovent la resiliència i reptes de l’economia i la 

societat local en l’adaptació al canvi climàtic” ens plau convidar-vos a la Quarta sessió de la Mesa 

Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC) de la Reserva de la Biosfera del Montseny que 

tindrà lloc el proper dimecres 11 de juliol, a les 17h a la Masia Mariona, oficina del Parc Natural del Montseny. 

Durant l‘any 2017 en les anteriors sessions realitzades de la MeTACC, vam identificar conjuntament les 

vulnerabilitats, reptes i oportunitats, així com els eixos d’actuació i les necessitats d’adaptació pel territori de 

la RB el Montseny. La propera sessió és l’inici d’una segona fase de treball que té l’objectiu d’elaborar el Pla 

d’Acció d’Adaptació al Canvi Climàtic específic per al territori i els sectors implicats en el projecte 

CLINOMICS. Aquest pla d’acció recollirà les accions proposades i validades per la MeTACC que també serà 

la responsable de prioritzar-les. A més, el projecte té 50.000 € assignats per al desenvolupament de dues 

accions pilot, que escollireu els participants a la MeTACC.  

L’objectiu d’aquesta sessió és el de validar  un llistat esborrany d’accions per a l’adaptació al canvi climàtic, 

resultat de les conclusions de la MeTACC en la fase anterior. 

Com ja sabeu, el projecte es desenvolupa en tres territoris: Terres de l’Ebre, Alt Penedès i Parc Natural del 

Montseny – Reserva de la Biosfera; i en diferents activitats econòmiques. A la RB del Montseny es centra en 

els sectors turístic, agrícola i forestal. Amb la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC) i les 

Meses Sectorials o temàtiques es vol aconseguir que us impliqueu tots els agents interessats en el projecte, 

per a decidir conjuntament prioritats, línies de treball i  inversions, així com per a la participació activa futura 

en l’aplicació d’actuacions concretes per fer front al canvi climàtic. 

Esperem comptar amb la vostra  presència. Us podeu  inscriure des d’ara mateix a la sessió del dia 11 de 

juliol a través d’aquest formulari. 

Cordialment, 

 

https://parcs.diba.cat/web/montseny/oficina-del-parc
https://es.surveymonkey.com/r/LZ5YFHR

