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 1. INTRODUCCIÓ El present document recull tots els informes i entregables derivats de l’assistència tècnica en participació de les meses territorials i sectorials del projecte LIFE CLINOMICS del Penedès realitzada per Lavola per al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. El document inclou: a. Estratègia, d’organització i de metodologia de funcionament de les Meses Territorials i Sectorials. b. Proposta de continuitat de funcionament de les meses territorials i sectorials.  c. Proposta de seguiment, avaluació i revisió de funcionament de les reunions. Indicadors. d. Informes de cadascuna de les sessions de la MeTACC i les MeSACC celebrades. Recull de les aportacions realitzades. e. Síntesi dels resultats obtinguts a les sessions. I en annexos: Annex I Documentació lliurada i debatuda en les sessions de les meses (Materials entregats, formularis individuals, graelles taules de treball, etc.)  Annex II Presentacions de les sessions Annex III Material projectes i experiències compartides en les sessions 





 

  

 2. ESTRATÈGIA, D’ORGANITZACIÓ I DE METODOLOGIA DE FUNCIONAMENT DE LES MESES TERRITORIALS I SECTORIALS 2.1. ANTECEDENTS I PUNT DE PARTIDA En la primera fase del projecte Life CLINOMICS a la comarca de l’Alt Penedès es van redactar els següents dos documents de diagnosi: - Diagnosi de la realitat social i institucional (realitzada per AdedMa) - Diagnosi de la vulnerabilitat climàtica (realitzada per Lavola) La Diagnosi de la realitat social i institucional va permetre identificar els agents a implicar en el projecte pels sectors forestal, agrícola-vitivinícola i turístic, així com d’altres actors institucionals a l’Alt Penedès. A partir d’enquestes i entrevistes es va poder disposar d’un primer punt de partida en relació als projectes ja endegats a la comarca sobre canvi climàtic i confeccionar un llistat d’agents. El document definia també una primera proposta de composició i d’organització per a la METACC (Mesa territorial d’adaptació amb canvi climàtic) i les 3 meses sectorials (MESACCs), una per cada sector, forestal, agrícola i turisme.  En el marc de la Diagnosi de la vulnerabilitat climàtica, es van realitzar uns seguit d’entrevistes a diversos agents a la comarca que va permetre copsar el seu interès en l’adaptació al canvi climàtic. La diagnosi identificava els principals impactes que afecten a cada sector i els riscos que suposen, a partir d’aquí es calculaven indicadors de vulnerabilitat en base a les variables d’exposició, sensibilitat i capacitat adaptativa. 2.2. OBJECTIUS DE LES SESSIONS D’acord amb el antecedents i el plantejament del projecte Life CLINOMICS 
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s’identifiquen com a objectius per a les Meses els següents: - Enriquiment i aprovació de la diagnosi socioeconòmica i de vulnerabilitats del territori. - Compartir coneixement, bones pràctiques, etc. - Recollir opinions, necessitats dels sectors, idees, propostes per a l’adaptació. - Avançar en l’assoliment dels objectius plantejats pel CLINOMICS i en l’aprofundiment dels coneixements de les matèries que siguin necessàries. - Implicació per part dels agents, especialment dels inversors. 2.3. PLANTEJAMENT GENERAL S’ha plantejat una composició àmplia i oberta de la MeTACC del Penedès amb convocatòria a tots els agents implicats en el mapa d’actors de que disposava el Consell Comarcal fruit de la diagnosi prèvia realitzada i completat amb d’altres agents identificats posteriorment, amb un total de 123 agents.  La MeTACC s’ha configurat com el Plenari i les MeSACC s’han concebut com a grups de treball temàtics, configurats d’acord amb els interessos dels assistents en les mateixes sessions. No s’han realitzat grups sectorials atès que hi ha agents molt transversals i s’ha considerat més enriquidor per al debat la barreja intersectorial. 2.4. ORGANITZACIÓ En la primera fase del projecte s’han plantejat 3 sessions:  - Sessió 1. Objectius i organització de les meses de participació - Sessió 2. Riscos prioritaris i els seus efectes. Estat de l’art, aprofundiment i valoració - Sessió 3. Conseqüències: impactes i oportunitats. Propostes d’actuació 
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 CONVOCATÒRIA: En la MeTACC i MeSACC (grups de treball) es convoca obertament a tots els agents potencialment implicats identificats de tots els perfils seleccionats per maximitzar la participació.   La convocatòria s’envia des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) mitjançant un formulari online d’inscripció. Les sessions es realitzen a la Sala de plens del CCAP i tenen una durada d’entre 2 i 2,5 hores.  2.5. METODOLOGIA Totes les sessions tot i tenir objectius diferenciats mantenen una estructura anàloga. Inicialment es realitza una presentació teòrica, de context i/o per compartir projectes que es duen a terme a la comarca i en una segona part es realitza una dinàmica de participació activa en la que els assistents (en petits grups) prenen el protagonisme i realitzen treball separadament. Finalment, es posen en comú els resultats del treball de cada grup grups de treball (MeSACC) i es fa un debat final en plenari (MeTACC).   A continuació es detallen els objectius i l’estructura de cada una de les tres sessions:  
� 1ª SESSIÓ: OBJECTIUS I ORGANITZACIÓ DE LES MESES DE PARTICIPACIÓ  Objectius: - Constitució formal de la MeTACC del Penedès.  - Presentació dels resultats dels estudis realitzats en les fases anteriors del CLINOMICS. - Presentació del plantejament i funcionament de les meses de participació. - Identificació participada dels riscos i temes prioritaris als en els que incidir des del CLINOMICS. Focalització. 
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Estructura de la sessió: - Presentació dels resultats de la Diagnosi de vulnerabilitat climàtica de l’Alt Penedès i de l’Estudi i Diagnosi de la realitat social institucional del territori en el marc del CLINOMICS.  - Presentació de la proposta d’objectius i organització de les meses de participació i el calendari. - Torn obert per aportacions i preguntes per part dels membres de la Mesa sobre dubtes o preocupacions o propostes al plantejament presentat. - Dinàmica participativa: enriquiment i consens de la diagnosi de la vulnerabilitat climàtica. Identificació dels riscos i temes prioritaris. - Posada en comú en plenari.  
� 2ª SESSIÓ: RISCOS PRIORITARIS I ELS SEUS EFECTES. ESTAT DE L'ART, APROFUNDIMENT I VALORACIÓ  Objectius: - Validar els resultats de la diagnosi i completar-los amb aportacions de diagnòstics realitzats en el marc dels projectes realitzats o vigents a la comarca en els que han participat agents locals. - Validar els riscos principals i consensuar la identificació dels seus efectes (als sectors forestal, de la vinya i turístic). Estructura de la sessió: - Exposició de la situació actual i previsible al Penedès pel que fa a la diagnosi dels riscos identificats com a prioritaris. - Estudis de casos i experiències per part d'agents que hi estan treballant per tal de compartir coneixement (sector forestal-ramader, turístic, agrícola-vitivinícola). 
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- Treball en meses temàtiques per aprofundir en la valoració dels riscos prioritaris i els efectes que comportaran per a l’activitat agrícola i vitivinícola, per al turisme i per al sector forestal - Posada en comú en plenari.  
� 3ª SESSIÓ: CONSEQÜÈNCIES: IMPACTES I OPORTUNITATS. PROPOSTES D’ACTUACIÓ  Objectius: - Presentació d’experiències i projectes per part d'agents que hi estan treballant per tal de compartir coneixement (sector turístic, agrícola-vitivinícola) - Detectar necessitats formatives. - Identificar propostes d’acció concretes per fer front al canvi climàtic al Penedès. - Presentar els propers passos i calendari del projecte CLINOMICS (als 3 territoris) i de les MeTACC i MeSACC al Penedès. Estructura de la sessió: - Presentació de casos i experiències per part d'agents del territori per tal de compartir coneixement (sector forestal-ramader, turístic, agrícola-vitivinícola). - Treball individual i posteriorment en meses. A nivell individual indicar les necessitats formatives. En les meses, a partir dels riscos i les seves conseqüències, identificades en anteriors sessions, per plantejar propostes d’actuació als sectors agrícola i vitivinícola, per al turisme i per al sector forestal per fer front al canvi climàtic al Penedès - Posada en comú en plenari. - Explicació dels propers passos i calendari previst pel projecte CLINOMICS de cara al 2018.  





 

  

 3. PROPOSTA DE CONTINUITAT DE FUNCIONAMENT DE LES MESES TERRITORIALS I SECTORIALS  Una vegada finalitzada aquesta primera etapa participativa, i com a resultat de l’experiència de les tres sessions realitzades de la MeTACC i les MeSACC, a mode de balanç es fa la valoració del funcionament de les meses i suggeriments per a futures sessions.  Un dels aspectes positius destacables ha estat la realització de convocatòries amb inscripció online, que permet el seguiment d’inscripcions i la realització d’accions de suport per a maximitzar l’assistència. Si bé entre la primera sessió i les dues últimes s’ha reduït l’assistència, s’ha mantingut un nombre adequat de participants que ha possibilitat el desenvolupament i assoliment dels objectius previstos en cada sessió.  Tot i això es detecta una baixa representativitat del sector privat, en la proporció d’assistents a les sessions, fet que caldria reforçar de cara properes convocatòries per a maximitzar la participació d’aquest grup.  Respecte a l’horari de les trobades, aquest es considera adequat, tot i haver-hi alguns comentaris divergents per part d’algun assistent indicant la possibilitat d’establir la trobada per la tarda o per al contrari començar la sessió més d’hora al matí. Atenent a la diversitat de perfils dels assistents (des d’administracions a agricultors, empresaris, etc.), es creu adient combinar les sessions en horari de tarda i de matí (com s’ha fet en aquesta primera fase).  Pel que fa a la durada (entre 2 i 2,5 hores cada sessió), aquesta ha funcionat de forma adequada. Es valora positivament la realització d’una pausa cafè per trencar la continuïtat de la sessió i generar un moment de distensió que també facilita la 
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coneixença dels participants i genera un debat interessant de forma més informal.  Els materials i dinàmiques realitzades han respost satisfactòriament els objectius de cada sessió. Les dimensions dels grups de treball, d’unes 8 persones aproximadament, es considera una mida adequada per a possibilitar i facilitar la participació de tots els membres del grup. En algun cas s’ha detectat la necessitat de disposar de més temps en el moment de compartir les aportacions dels diferents grups i debatre en plenari.  En relació amb la continuïtat de les meses després d’aquesta primera fase en la que s’ha arribat a obtenir de forma participada una pluja d’idees d’accions d’adaptació per al territori de l’Alt Penedès, cal tenir en compte quins són els objectius i tasques previstes en el projecte fins a la finalització del mateix, en el que les meses tindran un paper fonamental per al seu impuls i el seguiment. Aquestes són: - C2. Elaboració de l’Estratègia i dels Plans d’Acció per a l’adaptació al canvi climàtic (estratègia conjunta i un Pla d’Acció per a cada territori) - C3. Implementació de les accions d’adaptació (amb sessions d’intercanvi entre les Meses territorials) - C4. Capacitació i formació - D1. Càlcul de l’impacte de les accions del projecte La MeTACC de l’Alt Penedès (i MeSACC o grups de treball sectorials o temàtics) ha de tenir un paper clau en el procés de definició i aprovació final del pla d’Acció per aquest territori, en la priorització i selecció de les accions a implementar i en la participació en la seva execució, en la que possiblement hi tindran un paper rellevant determinats membres de la mesa. En aquest sentit, i d’acord amb el que estableixi l’Estratègia d’adaptació en termes d’institucionalització de les MeTACC i d’adscripció d’aquestes a alguna administració existent, es considera que la Mesa, com a òrgan participatiu i 
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consultiu, hauria de mantenir la seva actual configuració oberta i inclusiva que aglutini la major varietat i mostra representativa dels actors rellevants del territori.  Els propers passos de concreció del Pla d’Acció i de selecció de les dues actuacions demostratives pel territori de l’Alt Penedès requereixen, forçosament, d’un treball tècnic que haurà de desenvolupar-se per part dels promotors del projecte CLINOMICS, internament o bé amb una assistència tècnica. Es proposa la continuïtat del funcionament de la Mesa per a la participació en la configuració d’aquest document final de Pla d’Acció, així com, especialment, en l’acord sobre l’elecció de les accions demostratives.  Una vegada s’entri en la concreció del Pla d’acció i de les propostes demostratives es proposa plantejar la creació d’un grup de treball o comitè reduït que pugui treballar-hi de forma permanent (aquí el treball online hi pot jugar un paper important per requerir trobades presencials efectives i ajustades a la disponibilitat dels membres), i que a partir d’aquest comitè reduït format pels agents més implicats, es pugui convocar el conjunt de la Mesa quan es requereixi.  Les sessions bàsiques  i objectius de les mateixes que es poden plantejar per a les properes convocatòries de la MeTACC i MeSACC (grups de treball sectorials o temàtics) del Penedès són: 1. Primera sessió d’intercanvi de les 3 MeTACC  Presentació de la proposta d’Estratègia d’adaptació al canvi climàtic (previ lliurament del mateix telemàticament). Exposició dels treballs de redacció dels 3 Plans d’Acció (un de cada territori del CLINOMICS).    
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 2. Sessió 4 MeTACC Penedès. Concreció del Pla d’Acció i priorització d’accions Des de la redacció tècnica del Pla d’Acció i a partir del treball generat en les sessions de la MeTACC es presentarà una proposta de Pla d’acció en la que s’identifiquin accions a emprendre (prèviament s’enviarà el document telemàticament per facilitar el debat en la sessió). Mitjançant una dinàmica participativa es prioritzaran conjuntament les accions proposades en base a diferents paràmetres de viabilitat i interès.  3. Sessió 5. MeTACC Penedès. Concreció de les accions Es treballarà (a nivell tècnic) en la concreció de les accions prioritàries a fi de poder-les presentar a la mesa i rebre les aportacions necessàries per a la seva concreció i definició completa: descripció, àmbit d’aplicació, agents implicats, possibles fonts de finançament. Com sempre, els documents a debatre es lliuraran amb anterioritat a la sessió. Les accions prioritàries formaran part del Pla d’acció de l’Alt Penedès i dues d’aquestes seran accions demostratives les quals es portaran a la pràctica dins el projecte CLINOMICS.  4. Segona sessió d’intercanvi de les 3 MeTACC  Presentació dels tres Plans d’Acció definitius, les dues accions demostratives per cadascun dels territoris i de les possibilitats existents per finançar la seva execució i l’execució d’altres propostes dels Plans d’Acció.  5. Sessió 6. MeTACC Penedès. Seguiment d’accions i concreció d’indicadors En aquesta sessió es proposa treballar la presentació de l’estat d’execució de les dues accions demostratives i establir els mecanismes i indicadors necessaris per al seu seguiment i avaluació del seu impacte.  
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6. Tercera sessió d’intercanvi de les 3 MeTACC Primera avaluació del projecte CLINOMICS, valoració de la seva replicabilitat i establiment dels mecanismes per donar continuïtat a les accions, els processos i les estructures creades en el marc CLINOMICS. 





 

  

 4. PROPOSTA DE SEGUIMENT, AVALUACIÓ I REVISIÓ DE FUNCIONAMENT DE LES REUNIONS  El seguiment, avaluació i revisió del funcionament de les reunions s’ha realitzat mitjançant una enquesta de satisfacció lliurada al final de cada sessió i la corresponent avaluació dels resultats per tenir-los presents per a posteriors sessions, així com amb el càlcul d’uns indicadors bàsics quantitatius. Es proposa seguir amb aquesta metodologia de seguiment i avaluació en les futures sessions. 4.1. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ A continuació es mostra el model d’enquesta i les qüestions que es demanen en aquesta. Figura 1. Enquesta de satisfacció entregada als assistents 
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 ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ  1. Indica amb una X el teu nivell de satisfacció en relació amb: Nivell de satisfacció 0 1 2 3 Horari de la sessió     Durada         Format         Espai (lloc, sala...)         Metodologia utilitzada per a la participació         Resultats obtinguts         VALORACIÓ GLOBAL          2. Tens algun suggeriment de millora? Fes-nos-el saber, gràcies!      Els resultats de l’enquesta de satisfacció s’incorporen en l’informe de cadascuna de les sessions (apartat 5).  4.2. INDICADORS En les sessions s’han calculat una sèrie de dades a mode d’indicadors bàsics quantitatius, per poder fer una comparativa entre elles i extreure uns resultats finals d’aquesta fase. A continuació es descriuen aquests indicadors a. Nombre de participants a les sessions de les Meses Territorial i sectorials (persones)  b. Tipus diferents d’agents representats en les sessions de les Meses Territorial i sectorials (percentatge respecte el total de participants)   
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c. Nombre de participants que realitzen aportacions en el procés de participació (nombre: comptar aportacions individuals en l’inscripció, en els formularis aportacions escrites + comptar en sessió les ponències i intervencions/noves aportacions orals)  d. Nombre d’aportacions integrades en el PAACC / nombre d’aportacions rebudes en el procés de participació (aportacions) Es podrà calcular quan es treballin les propostes d’accions Taula 1. Resultats dels indicadors de seguiment de les sessions  INDICADOR   1ª sessió  2ª sessió  3ª sessió  VALOR Nombre de participants a la sessió 33 26 23 % de participants a la sessió respecte el total de persones convocades 33/117=0,28 = 28% 26/122=0,21 = 21% 23/123=0,19 = 19% Representació de diferents tipus d’agents en les sessions de les Meses Territorial i Sectorials.  ens locals 18%  20%  30% ens supramunicipals 24%  12%  9%  entitats 42%  60%  43%  empreses   15% 8% 17%  Nombre de participants que realitzen aportacions en el procés de participació  27 formularis individuals + 2 aportacions orals individuals + 3 aportacions grupals 22 formularis inscripció + 5 ponències individuals + 6 aportacions orals individuals + 3 aportacions grupals 
23 formularis inscripció + 4 ponències individuals + 5 aportacions orals individuals + 2 aportacions grupals Total intervencions participants 32 36 31 Nombre d’aportacions integrades en el PAACC / nombre d’aportacions rebudes en el procés de participació (aportacions) Es podrà calcular quan es treballin les accions No aplica No aplica No aplica 





 

  

 5. INFORMES DE CADASCUNA DE LES SESSIONS DE LA MeTACC I LES MeSACC CELEBRADES. RECULL DE LES APORTACIONS REALITZADES. 5.1. INFORME DE LA SESSIÓ 1 La primera sessió de la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC) de l’Alt Penedès va dur-se a terme dijous 8 de juny, de 17 a 19 hores, a la sala de Plens el Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès).  5.1.1. Assistents  De les 117 persones convocades a títol individual o bé com a representants de diferents administracions, entitats o empreses de la comarca, van assistir a la reunió 33 agents de 5 ens locals, 5 ens supramunicipals, 12 entitats i 4 empreses (a les taules i entre parèntesis es resumeix el nombre de participants).  ENS LOCAL (6) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENS LOCAL Antoni Sisternas  Jordi Gual Estellé Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia Jordi Cuyàs Soler Ajuntament de Vilafranca del Penedès Josep Mª Calaf  Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos Pere Soler Mateu Ajuntament de Castellví de la Marca Sergi Vallès  Ajuntament de Torrelles de Foix 
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  ENS SUPRAMUNICIPAL (8) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENS SUPRAMUNICIPAL Gemma Pellisa  Josep Mª Marti  Consell Comarcal de l’Alt Penedès Helena Perxacs Núria Parpal  Ramón Ravella Diputació de Barcelona Jordi Sella Marcet Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació – Generalitat de Catalunya Antonio Arcas  Cos d'Agents Rurals - Generalitat de Catalunya Gabriel Borràs  Oficina Catalana del Canvi Climàtic – Generalitat de Catalunya  ENTITAT (14) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENTITAT Cam Mestres ADV Vitalpe Carles Périz CCOO Esther Ferrer  Associació Vinícola Catalana Jaume Mestres ADV Sant Llorenç d'Hortons Joan Montané Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya Josep Jané i Iniesta ADF 315 “La Carrerada” 
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ENTITAT (14) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENTITAT Josep Mª Cantí  Associació de Viticultors del Penedès Laia Farré  ADV Sant Martí- Penedès Superior Mª del Mar Torres  Institut del Cava Robert Savé  IRTA Xavier Xortó  Federació ADF Penedès Garraf David Vivet Tañà Eudald Planella Miuel Sendra  Unió de Pagesos (Catalunya i Penedès)  EMPRESES (5) NOM I COGNOMS NOM DE L’EMPRESA Eva Plazas Torné Caves Vilarnau (González Byass, S.A.)  Josep Batet  Miquel Rosell Cellers Torres (Miguel Torres S.A.) Josep Mº Galimany  COVIDES SCCL Simó Serra i Albert Bosquerols SCCL   
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 5.1.2. Ordre del dia La sessió va començar a les 5 de la tarda amb el següent ordre del dia:  1. Benvinguda a càrrec del President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Francesc Olivella) - 5’  2. Presentació del projecte i dels resultats de les diagnosis realitzades: - Estudi i Diagnosi de la realitat social institucional del territori del Penedès. A càrrec de Gemma Pellisa, tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès - 15’ - Diagnosi de vulnerabilitat climàtica de l'Alt Penedès. A càrrec de Gabriel Borràs, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic - 15’  3. Presentació del plantejament i funcionament de les meses de participació a càrrec de Eulàlia Miralles de Lavola - 10’ 4. Dinàmica participativa: Identificació participada de riscos i temes prioritaris per al projecte CLINOMICS. -  Treball individual - 10’ -  Treball en grups - 25’ -  Posada en comú - 15’  5.  Cloenda i agraïments – 5’   
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 5.1.3. Aportacions realitzades pels participants Respostes al formulari individual Els participants van respondre a títol individual un formulari en què se’ls demanava, en primer lloc, puntuar de l’1 al 3 el grau de prioritat de treballar, en el marc del projecte CLINOMICS, els riscos identificats prèviament en la diagnosi de vulnerabilitat climàtica. En segon lloc, se’ls demanava que seleccionessin un màxim de 5 riscos (com a mínim un per a cada sector) sobre els que consideressin prioritari aprofundir per planificar actuacions d’adaptació en el Pla del CLINOMICS. També se’ls oferia la possibilitat d’afegir riscos o temes que no haguessin estat identificats en la diagnosi si es creia que eren prioritaris de treballar en el marc del CLINOMICS. Per últim, se’ls demanava què creien que podrien aportar al projecte com a agents d’algun dels quatre sectors econòmics objectes d’estudi.  La figura 2 i la figura 3 mostren les dues pàgines que composaven el formulari individual.     



 

  

Figura.2 Formulari Individual (pàgina 1) 
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Figura.3 Formulari Individual (pàgina 2) 

 



 

  

Grau de prioritat dels riscos per a treballar en el marc del projecte CLINOMICS En l’apartat de valorar la prioritat dels riscos entre 1 (baixa) i 3 (alta), el risc puntuat com a més prioritari per a treballar en el marc del CLINOMICS va ser el de “Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més recurrència de les sequeres)” que afecta principalment al sector agro-ramader, seguit pel risc de “Reducció dels cabals de rius i rieres i major durada de l'estiatge”. El risc que va obtenir una puntuació més baixa, per tant, el considerat com a menys prioritari, va ser el de “Variació de la demanda turística”. Figura.4 Suma de les puntuacions dels riscos segons grau de prioritat 

 Figura.5 Nombre de puntuacions 1,2 o 3 dels riscos segons grau de prioritat 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80Disminució de la disponibilitat d'aigua (agro-ramader)Reducció dels cabals de rius i rieres i major durada de l'estiatgeCanvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus]Disminució de la qualitat de l’aiguaDisminució de la disponibilitat d'aigua (forestal)Increment del risc d'incendi (forestal)Canvis en els tipus de cultiusPèrdua de qualitat paisatgísticaPèrdua de biodiversitat  (agrícola)Pèrdua de biodiversitat  (forestal)Canvis en la distribució de les zones cultivables (agrícola)Increment del risc d'incendi (agrícola)Canvis en la distribució de les zones cultivables (ramader)Variació de la demanda turística

Suma de puntuacions de l'1 al 3 

0 5 10 15 20 25 30Variació de la demanda turísticaCanvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus]Disminució de la qualitat de l’aiguaPèrdua de biodiversitat  (agrícola)Canvis en la distribució de les zones cultivables (agrícola)Increment del risc d'incendi (agrícola)Canvis en la distribució de les zones cultivables (ramader)Disminució de la disponibilitat d'aigua (agro-ramader)Increment del risc d'incendi (forestal)Pèrdua de qualitat paisatgísticaPèrdua de biodiversitat  (forestal)Reducció dels cabals de rius i rieres i major durada de …Canvis en els tipus de cultiusDisminució de la disponibilitat d'aigua (forestal)

Nombre de puntuacions 1, 2 o 3
123
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 Selecció de riscos prioritaris per a treballar en el marc del projecte CLINOMICS En relació amb la selecció de riscos prioritaris en els que aprofundir en el marc del projecte CLINOMICS, els risc que va ser seleccionat més vegades va ser el de “Canvis en la productivitat de la vinya (i en d’altres conreus), amb un total de 18 seleccions sobre les 121 totals, seguit dels riscos de “Pèrdua de qualitat paisatgística” i “Disminució de la disponibilitat d’aigua” amb 17 seleccions cada un.  Figura.6 Nombre de vegades que cada risc s’ha considerat prioritari 

  Pel que fa als riscos afegits pels assistents, destaquen 3 temes mencionats per dos o més participants que es creuen prioritaris a tractar en el marc del projecte CLINOMICS:  - Els canvis en el maneig i les tècniques del cultiu degut al canvi climàtic - La desaparició de la ramaderia extensiva i les pràctiques tradicionals agro-pastorals. - La infravaloració dels riscos, que podria suposar un risc en sí mateixa.  
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Canvis en la distribució de les zones cultivables (ramader)Disminució de la disponibilitat d'aigua (forestal)Variació de la demanda turísticaCanvis en la distribució de les zones cultivables (agrícola)Increment del risc d'incendi (agrícola)Canvis en els tipus de cultiusPèrdua de biodiversitat  (agrícola)Disminució de la qualitat de l’aiguaPèrdua de biodiversitat  (forestal)Reducció dels cabals de rius i rieres i major durada de l'estiatgeIncrement del risc d'incendi (forestal)Disminució de la disponibilitat d'aigua (agro-ramader)Pèrdua de qualitat paisatgísticaCanvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus]

Nombre de vegades seleccionat com a prioritari
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 Aportacions al projecte CLINOMICS En relació amb la pregunta de “Què creus que pots aportar al projecte?”, es mostren a continuació els comentaris obtinguts a continuació classificats segons el sector amb què cada participant es va identificar al formulari individual:  ADMINISTRACIÓ Coneixements de risc d'incendis forestals i fauna. Poder desenvolupar les propostes sobre el territori. Experiència en gestió ambiental municipal, en un municipi de la comarca. Col·laboració directa en la gestió del parc del Foix (XPN), membre del grup de treball de transhumància i camins ramaders de la fundació del Món Rural (FMR). Una visió global del territori a estudi. Informació amplia i contrastada de diferents sectors. A nivell més concret, el treball en GLOBALVITI , INIA gasos d’efecte hivernacle , mapes de carboni i sòl agrícola TICCC (Agricultura i amb embornals de carboni).  SECTOR AGRÍCOLA Aportació tècnica en l’activitat de la viticultura. Coneixements de base sobre el canvi climàtic: es té una visió estàndard, poc ajornada i potser massa benèvola. Estratègies de mitigació. Punt de vista de les necessitats per al sector primari. Experiència en la dinàmica vitícola de l’Alt Penedès.  SECTOR AGRÍCOLA I TURÍSTIC Com a empresa, l’experiència i recursos dedicats a la lluita contra el canvi climàtic des de fa temps. Unes vinyes i unes instal·lacions d’un celler modern que ja està treballant en un projecte global de sostenibilitat. Caldera de biomassa, monitorització, estudi de la fauna i flora,...    
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SECTOR FORESTAL Opinió i experiència en el tema d’incendis forestals.  ALTRES Implicació amb el territori, acompanyament i criteris d’intervenció en matèria social, socio-laboral, socio-ambiental, etc. Mobilitat sostenible, polítiques d’eficiència i sostenibilitat.   Respostes al formulari grupal Una vegada contestat el formulari individual, els assistents es van distribuir en 4 grups de 8 persones amb perfils heterogenis. La discussió grupal consistia en consensuar els 3 riscos o temes considerats com a prioritaris a abordar en el marc del CLINOMICS.  A la discussió grupal, tots els grups coincideixen en els tres riscos prioritaris a tractar en el CLINOMICS amb matisos respecte a al definició del risc. Els resultats de la discussió grupal es mostren a les taules següents:  RISC O TEMA PRIORITARI CANVIS EN LA PRODUCTIVITAT DE LA VINYA Grup 1 Canvis en la productivitat de la vinya (afecta al sector agrícola). Grup 2 Evolució en els tipus de cultius i canvis en la productivitat de la vinya (afecta al sector agrícola). Grup 3 Canvis en la productivitat de la vinya tenint en compte la qualitat del raïm: canvis en les tècniques de maneig dels cultius, marcs de plantació, 
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RISC O TEMA PRIORITARI cultiu ecològic, biodinàmic, etc... Grup 4 Canvis en la productivitat i la qualitat de la vinya implica un risc econòmic elevat. DISMINUCIÓ DE LA DISPONIBILITAT D’AIGUA Grup 1 Disminució de la disponibilitat d’aigua (per al sector agrícola i forestal). Grup 2 Disminució de cabals ecològics en rius i rieres. Grup 3 Disminució de la disponibilitat d’aigua implicarà adoptar mesures d’adaptació com buscar peus més resistents de vinya. Grup 4 Gestió de l’aigua relacionat amb la qualitat de l’aigua freàtica i la millora de la gestió de l’aigua de pluja. PÈRDUA DE QUALITAT PAISATGÍSTICA Grup 1 Pèrdua de la qualitat paisatgística (afecta sobretot al sector turístic). Grup 2 Pèrdua de la qualitat paisatgística especialment en termes d’incendis forestals , relacionat també amb la pèrdua de biodiversitat i la pèrdua de les pràctiques silvo-pastorals tradicionals. Grup 3 Pèrdua de la qualitat paisatgística (pèrdua de marges amb oliveres, explanacions...) relacionat amb la pèrdua de biodiversitat i domini de la fauna cinegètica (porc senglar, conills.. ) Caldria recuperar la biodiversitat en el sector agrícola  que s’ha perdut (cirerers, presseguer, olivera, etc...). Grup 4 
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RISC O TEMA PRIORITARI Pèrdua de qualitat paisatgística, tenint en compte que integra riscos del sector turístic, forestal (incendis) i pèrdua de biodiversitat.    5.1.4. Indicadors sessió 1 INDICADOR VALOR Nombre de participants a la sessió 33 % de participants a la sessió respecte el total de persones convocades. 33/117=0,28 = 28% Representació de diferents tipus d’agents en les sessions de les Meses Territorial i Sectorials. (percentatge respecte el total de participants)   18% ens locals 24% ens supramunicipals 42% entitats 15%empreses    Nombre de participants que realitzen aportacions en el procés de participació (nombre: comptar els fulls individuals: aportacions escrites + comptar en sessió les intervencions/noves aportacions orals) 27 formularis individuals + 2 aportacions orals individuals + 3 aportacions grupals Nombre d’aportacions integrades en el PAACC / nombre d’aportacions rebudes en el procés de participació (aportacions) Es podrà calcular quan es treballin les accions No aplica       
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 5.1.5. Enquesta de satisfacció Dels 33 assistents a la primera sessió de participació, 20 van entregar l’enquesta d’avaluació de la sessió emplenada. Cada aspecte es podia valorar del 0 (pitjor valoració) al 3 (millor valoració). La mitjana de puntuació de cada tema a valorar es mostra a continuació:   ASPECTES A VALORAR PUNTUACIÓ MITJANA (sobre 3) Horari de la sessió 1,7 Durada 2,5 Format 2,5 Espai (lloc, sala...) 2,7 Metodologia utilitzada per a la participació 2,4 Resultats obtinguts 2,2 Valoració global de la sessió 2,3  Figura.7 Nombre de puntuacions 1,2 o 3 dels aspectes de la sessió a valorar 
 0 5 10 15 20 25Horari de la sessióValoració globalResultats obtingutsMetodologia utilitzada per a la participacióDuradaFormatEspai (lloc, sala...)

Nombre de puntuacions 1, 2 o 3
123
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 En l’apartat en què els participants podien deixar els seus suggeriments de millora es comenta en dues ocasions que l’horari de la sessió no és gaire apropiat per als qui treballen al camp, tenint en compte l’època de l’any en què ens trobem. També dos participants proposen dedicar més temps a la valoració conjunta de les discussions entre les diferents meses, malgrat el temps de la sessió es consideri adequat, es troba insuficient per poder interactuar amb tots els participants. Per altra banda, una persona proposa explicar més extensament què és el programa LIFE i una altra demana més col·laboració i difusió i menys pretensió quantitativa.  5.2. INFORME DE LA SESSIÓ 2 La segona sessió de la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC) de l’Alt Penedès va dur-se a terme dijous 6 de juliol, de 10 a 2/4 de 12 del matí, a la sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès).  5.2.1. Assistents  De les 122 persones convocades a títol individual o bé com a representants de diferents administracions, entitats o empreses de la comarca, van assistir a la reunió 26 agents de 5 ens locals, 3 ens supramunicipals, 16 entitats i 2 empreses.  ENS LOCAL (5 participants) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENS LOCAL Andreu Clemente Martínez Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos Antoni Sisternas i Sànchez Ajuntament Sant Sadurní d'Anoia 



 

                37  

ENS LOCAL (5 participants) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENS LOCAL Josep Mª Calaf Gozalo Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos Laura Carbó Sans Ajuntament de Vilafranca del Penedès Lluís Caldentey Ajuntament de Pontons   ENS SUPRAMUNICIPAL (3 participants) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENS SUPRAMUNICIPAL Gemma Pellisa Mateo Josep Mª Martí Consell Comarcal de l'Alt Penedès Núria Parpal Servole Diputació de Barcelona  ENTITAT (16 participants) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENTITAT Carles Périz i Tomàs CCOO David Vivet Xavi Llobet Maria Rovira Unió de Pagesos de Catalunya Esther Ferrer Bertran Associació Vinícola Catalana Gerard Santos FEGEP Jaume Mestres ADV Sant Llorenç d'Hortons 
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ENTITAT (16 participants) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENTITAT Joan Montané Ferrer JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya Lluís Coll Mestres ADV agricultors del pla de manlleu  Mariona Estorach Rius ADV Font-Rubí Marta Cerdà Cambra de Comerç Mònica Monera Martínez Associació AEI INNOVI Nadala Manobens Montserrat  Consorci de Promoció Turística del Penedès  Pere Marimon Montserrat Associació de Viticultors de l'Alt Penedès Robert Savé Monserrat IRTA Xavier Xortó Federació ADF Penedès Garraf  EMPRESES (2 participants) NOM I COGNOMS NOM DE L’EMPRESA Josep Batet  Cellers Torres (Miguel Torres S.A.) Josep Mº Galimany  COVIDES SCCL    
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5.2.2. Ordre del dia La sessió va començar a les 10 del matí amb el següent ordre del dia: 1. Benvinguda a càrrec del Conseller de Política Territorial del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Josep Mª Martí) – 10’ 2. Presentació de la situació actual al Penedès: aprofundiment en la diagnosi de vulnerabilitat climàtica de l'Alt Penedès. Ponent: Robert Savé (IRTA) – 20’ 3. Espai per a compartir experiències i projectes a la comarca per part d’agents del territori i torn de preguntes – 45’ - Xavier Xortó (ADF Penedès Garraf)-sector forestal. Projecte: Pasturant els boscos per prevenir els incendis forestals. - Josep Maria Calaf (Aj.de Santa Margarida i els Monjos) -sector turístic-forestal-ramader. Projectes: Restauració de microhàbitats aquàtics  i Camí Ramader de Marina. - Laura Carbó (Aj. Vilafranca del Penedès) –sector agrícola-vitivinícola. Projecte: Vinyes per calor. - Nadala Manobens (Consorci de Promoció Turística del Penedès)- sector turístic. Projectes: Compromís BIOSPHERE i altres projectes turístics com el Penedès 360. - Mònica Monera (Associació AEI, INNOVI) -sector agrícola-vitivinícola. Projectes: Ecorkwaste i Eina de càlcul de la petjada CO2.  4. Pausa-cafè – 15’ 5. Explicació de la dinàmica participativa i recordatori dels riscos i temes identificats com a prioritaris en l’anterior sessió – 5’ 6. Dinàmica participativa: Identificació participada, en grups separats per cada un dels riscos, de les conseqüències (impactes negatius i oportunitats) que 
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comportarà cada risc sobre els sectors agrícola i vitivinícola, forestal i turístic a la comarca: - Treball en grups - 30’ - Posada en comú - 20’ 7.  Cloenda i agraïments – 5’  5.2.3. Aportacions realitzades pels participants Els participants que es van inscriure a la segona sessió prèviament van ser 22. Al moment d’inscriure’s a la sessió de participació, se’ls informava que a la sessió hi hauria un espai per compartir experiències i podien indicar quin projecte volien explicar. Fruit d’aquestes respostes, es va organitzar aquest espai amb 5 ponents.   També, en el moment de la inscripció, els participants van indicar quin dels 3 riscos prioritaris identificats a la primera sessió els interessava més de l’1 al 3 (1 menor interès, 3 major interès). Els resultats es mostren a continuació:  Figura 8. Nombre de puntuacions 1,2 o 3 dels riscos segons grau d’interès 
  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Pèrdua de qualitat paisatgísticaCanvis en la productivitat de la vinyaDisminució de la disponibilitat d’aigua

Nombre de puntuacions 1, 2 o 3
123



 

                41  

A partir d’aquests resultats es van distribuir els assistents finals (22) en 3 grups de treball (un grup per a cada risc):   - -Canvis en la productivitat de la vinya: 5 participants. - -Pèrdua de qualitat paisatgística: 9 participants. - -Disminució de la disponibilitat d’aigua: 8 participants.  Respostes a la discussió grupal La Figura 9. i la 10. mostren el formulari de què cada grup disposava per a realitzar la discussió sobre els efectes positius o negatius que creien que el risc podia tenir sobre el territori respecte els sectors agrícola, forestal i turístic.  
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 Figura 9. Formulari d’explicació de la dinàmica de la discussió grupal (exemple grup 1) 
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Figura.10 Graella d’efectes positius i negatius (Grup 1) 

  A la discussió grupal, cada grup va exposar els efectes que havien consensuat entre els participants d’aquell grup i, posteriorment, es va obrir un torn obert de debat on els participants de cada grup van poder afegir, corregir o clarificar el que creien oportú de les intervencions dels altres grups.   Els resultats de la discussió grupal es mostren a les taules següents:   
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 RISC 1: Canvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus] EFECTES  Sector: F:Forestal  A/R: Agrícola-Ramader T: Turisme  Signe (+/-)  DISMINUCIÓ DE LA QUALITAT I LA QUANTITAT DE RAÏM a causa de la falta d’aigua i la pujada de la temperatura (qualitat =pujada del grau alcohòlic, maduració de la pell, aromes, caiguda acidesa).    Agrícola -   DISMINUCIÓ DE L’AIGUA DELS AQÜÍFERS I DISMINUCIÓ DE LA INFILTRACIÓ D’AIGUA EN ZONA AGRÍCOLA: desconeixement de la quantitat d’aigua al subsòl. Falta una xarxa de sensors per tenir una visió global de què passa amb l’aigua (infiltració, estat dels aqüífers).   
  Agrícola -  

 CANVIS EN LES VARIETATS AUTÒCTONES PLANTADES. Quines varietats estaran més adaptades als canvis en el clima per a que la planta maduri amb la màxima qualitat possible.  Retorn a varietats autòctones, més personalitat de la zona vitivinícola. Oportunitat a llarg termini.   
  Agrícola -/+     



 

                45  

 RISC 2: Pèrdua de qualitat paisatgística EFECTES  *Sector: F:Forestal  A/R: Agrícola-Ramader T: Turisme  *Signe (+/-)  PÈRDUA D’ATRACTIU TURÍSTIC, PÈRDUA DE LA IDENTITAT TERRITORIAL TRADICIONAL (paisatges més àrids)     LIMITACIÓ DE LES ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE (per l’augment de temperatura) tant per la gent del territori que hi treballa com per als visitants. Per l’adaptació activitats nocturnes      ADAPTACIÓ DELS CONREUS A LA NOVA REALITAT CLIMÀTICA      MAJOR VULNERABILITAT DELS BOSCOS ALS INCENDIS (pi blanc és de les espècies més resistents a la sequera) Tendim a un paisatge molt més àrid, més arbustiu, menys boscós .      CANVIA L’ECOSISTEMA POTENCIAL I DESCONEIXEM SI AUGMENTARÀ O DISMINUIRÀ LA BIODIVERSITAT Tendim a un paisatge molt més àrid, més arbustiu, menys boscós.     
*Aquest grup de treball no va indicar específicament sobre quin sector afectaran els efectes consensuats, ni el seu signe.  
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 RISC 3: Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més recurrència de les sequeres) EFECTES  *Sector: F:Forestal  A/R: Agrícola-Ramader T: Turisme  Signe (+/-)  SEQUERA CADA COP MÉS INTENSA I REPETITIVA   -  CANVIS EN LES VARIETATS DELS CULTIUS   +  GOVERNANÇA DE L’AIGUA: reequilibrar poder de decisió (propietats, concessions aigües superficials i subterrànies, controls, apoderament dels municipis, remunicipalització de serveis)   +  DIFICULTATS OPERATIVES EN RELACIÓ A L’ACA   -  MENYS PRODUCCIÓ PERÒ DE MÉS QUALITAT (preus més elevats i producte de qualitat, en comptes de grans produccions a preus baixos)   +  APLICAR LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES EN EL SECTOR AGROALIMENTARI (eficients per al consum d’aigua)   +  EDUCACIÓ I FORMACIÓ SOBRE L’ÚS SOSTENIBLE DE L’AIGUA I L’ÚS DE BONES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES a horts municipals, horts socials, corredors verds a les ciutats    + 
*Aquest grup de treball no va indicar específicament sobre quin sector afectaran els efectes.   
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 RISC 3: Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més recurrència de les sequeres) EFECTES  *Sector: F:Forestal  A/R: Agrícola-Ramader T: Turisme  Signe (+/-)  RECUPERACIÓ D’ESPAIS HUMITS: - Neteges de lleres dels rius - Recuperació de microhàbitats aquàtics (basses temporals, fonts, cocons, etc.) - Recuperació de la conca del Foix i l’embassament   + 
*Aquest grup de treball no va indicar específicament sobre quin sector afectaran els efectes.  Posteriorment al treball grupal, es va realitzar la posada en comú i es va obrir un espai de debat. En relació amb el paisatge es va indicar que des del Consell Comarcal s’ha treballat per potenciar un model de paisatge mitjançant l’elaboració d’un MODEL d’ordenança de paisatge que regula tot l’àmbit del sòl no-urbanitzable a la comarca. L’objectiu de l’ordenança és la protecció del paisatge i establir una regulació per mantenir el mosaic agroforestal ja que és un valor del territori del Penedès. L’ordenança està a disposició dels ajuntaments que la poden adaptar total o parcialment o bé incorporar al seu planejament urbanístic. http://www.ccapenedes.cat/fitxers/serveis-tecnics/ordenanca-del-paisatge/view  També una de les aportacions indicava la menor productivitat dels camps i que seria favorable unes vinyes menys denses. 5.2.4. Aportacions posteriors a la sessió  Amb posterioritat al desenvolupament de la Sessió, des d’Unió de Pagesos s’han fet arribar les següents aportacions realitzades pels assistents a la sessió, les quals es prenen en consideració 
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 Aportació: El fet que no hi hagués en la sessió un dinamitzador en cada grup de treball que la dirigís i forcés el diàleg comporta que alguns participants no se sentin còmodes ja que no tothom està acostumat a prendre la iniciativa.  Consideració: Es tindrà en compte aquest fet per tal de poder proposar una millora en les futures sessions que permeti un major acompanyament en l’inici del debat i la conducció de les taules. Es disposa de dues dinamitzadores per la qual cosa es pot plantejar realitzar dos grups i així garantir la presència continuada de les mateixes.  Aportació: Sobre les temàtiques que es varen tractar s’aporten reflexions posteriors: - Es considera que la taula que va treballar el risc “Pèrdua de qualitat paisatgística” va quedar fluixa de continguts i es considera que s’hauria de treballar més aquest tema ja que és important. - Es considera que no va quedar clar del tot en la sessió, però el paisatge àrid no deixa de ser paisatge sinó que és un altre tipus de paisatge. En tot cas menys atractiu pel turista d’avui dia que visita el Penedès. - Va sorgir una proposta de canviar els marcs de plantació de la vinya, posant menys arbres. Es considera que aquest és un tema que cal estudiar bé perquè no es té clara la relació entre reduir el nombre d’arbres i estalviar aigua. Es considera que aclarint el nombre de fruits per planta i fent més podes es pot aconseguir el mateix. - Igual passa amb el plantar nous peus més resistents a la sequera, que no se sap com es comportaran en els anys que es donin moltes pluges, o per altres efectes climàtics. És a dir, per una banda més resistents a la sequera però també 
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podrien ser més sensibles a un fong determinat. Es considera que hi ha moltes variables que poden variar intentant solucionar-ne una concreta. Aquest marge de dubte és una pressió molt forta per la pagesia, que s’hi juga la viabilitat i la subsistència del negoci. Per fer noves plantacions hem d’estar completament segurs del seu èxit, abans de traslladar-ho al sector econòmic. - Sobre els canvis de conreus. Es considera que una cosa són les vinyes que no s'han plantat i una altra són les que s'acaben de plantar, ja que actualment molta gent ha fet un gran esforç amb el pla de reestructuració de la vinya i cal que l’amortitzin abans de fer nous plans. -  Respecte el consum d’aigua, es considera que els boscos mal gestionats o no gestionats tenen un alt consum d’aigua, respecte els boscos amb un pla tècnic de gestió i millora forestal. Cal prioritzar la gestió de tota la massa forestal de la comarca incentivant que es facin els plans tècnics. - Respecte el ramat de cabres en prevenció d’incendis (un dels projectes presentats en l’espai per compartir experiències), es considera que seria interessant tenir més informació del projecte. Es mostra interès en conèixer temes de gestió, ja que en altres experiències similars que es coneixen s’han mort molts animals i no han funcionat. Conèixer si tenen pastor, què en fan de les cries (ja que necessiten equipaments especials), si pel pastor és un sobresou o una activitat principal. Què en fan de la carn, si tenen compradors entra directament a preu de mercat, etc. Són temes que interessen. Fruit d’aquestes aportacions posteriors i de l’interès mostrat pels assistents a la sessió, respecte les experiències compartides i a que l’espai de temps permetia donar només una pinzellada de cada projecte, s’ha sol·licitat informació addicional als ponents. Quan es disposi d’aquesta informació es farà arribar a tothom.     
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 5.2.5. Indicadors sessió 2  INDICADOR VALOR Nombre de participants a la sessió 26 % de participants a la sessió respecte el total de persones convocades 26/122=0,21 = 21% Representació de diferents tipus d’agents en les sessions de les Meses Territorial i Sectorials. (percentatge respecte el total de participants)  20% ens locals 12% ens supramunicipals 60% entitats 8%empreses   Nombre de participants que realitzen aportacions en el procés de participació (a comptar aportacions individuals en l’inscripció + comptar en sessió les ponències i intervencions/noves aportacions orals) 22 formularis inscripció + 5 ponències individuals + 6 aportacions orals individuals + 3 aportacions grupals Nombre d’aportacions integrades en el PAACC / nombre d’aportacions rebudes en el procés de participació (aportacions) Es podrà calcular quan es treballin les accions No aplica  5.2.6. Enquesta de satisfacció Dels 26 assistents a la segona sessió de participació, 11 van entregar l’enquesta d’avaluació de la sessió emplenada. Cada aspecte es podia valorar del 0 (pitjor valoració) al 3 (millor valoració). La mitjana de puntuació de cada tema a valorar es mostra a continuació:  ASPECTES A VALORAR PUNTUACIÓ MITJANA (sobre 3) Horari de la sessió 2,00 Durada 2,18 Format 2,64 
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ASPECTES A VALORAR PUNTUACIÓ MITJANA (sobre 3) Espai (lloc, sala...) 2,45 Metodologia utilitzada per a la participació 2,55 Resultats obtinguts 2,40 Valoració global de la sessió 2,45   Figura 11 Nombre de puntuacions 1,2 o 3 dels aspectes de la sessió a valorar 
 En l’apartat en què els participants podien deixar els seus suggeriments de millora es va recollir un comentari sobre que es podria parlar més de tota la natura, ja que s’havia parlat molt dels efectes del clima i la vinya.   5.3. INFORME DE LA SESSIÓ 3 La tercera sessió de la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC) de l’Alt Penedès va dur-se a terme dijous 16 de novembre, de 10 a 2/4 de d’una, a la sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès).     

0 2 4 6 8 10 12Horari de la sessióDuradaFormatEspai (lloc, sala...)Metodologia utilitzada per a la participacióResultats obtingutsValoració global
Nombre de puntuacions 1, 2 o 3
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 5.3.1. Assistents  De les 123 persones convocades a títol individual o bé com a representants de diferents administracions, entitats o empreses de la comarca, van assistir a la reunió 23 persones, 7 agents de 4 ens locals, 2 ens supramunicipals, 10 entitats i 4 empreses.  ENS LOCAL (7 participants) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENS LOCAL Andreu Clemente Martínez Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos Antoni Sisternas i Sànchez Ajuntament Sant Sadurní d'Anoia Jordi Gual Estellé Ajuntament Sant Sadurní d'Anoia Jordi Cuyàs Soler Ajuntament de Vilafranca Josep Mª Calaf Gozalo Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos Josep Mª Martí Ràfols Ajuntament de Vilafranca Roser Marrugat Via Ajuntament de la Granada   ENS SUPRAMUNICIPAL (2 participants) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENS SUPRAMUNICIPAL Gemma Pellisa Mateo Consell Comarcal de l'Alt Penedès 
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ENS SUPRAMUNICIPAL (2 participants) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENS SUPRAMUNICIPAL Núria Parpal Servole Diputació de Barcelona   ENTITAT (10 participants) NOM I COGNOMS NOM DE L’ENTITAT Carles Périz i Tomàs CCOO Esther Ferrer Bertran Associació Vinícola Catalana Guillem Cuscó Associació de Viticultors Jaume Gramona  Martí Institut del Cava Lluís Giralt Vidal Institut Català de la vinya i del vi. INCAVI Maria Rovira Unió de Pagesos de Catalunya Marta Cerdà Cambra de Comerç Núria Sala Consorci de Turisme del Penedès Olga Font Morera JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya Xavier Xortó Federació ADF Penedès Garraf    
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EMPRESES (5 participants) NOM I COGNOMS NOM DE L’EMPRESA Josep Batet  Cellers Torres (Miguel Torres S.A.) Josep Mª Galimany Valldosera COVIDES SCCL Lluís Xavier Coll Mestres Caves Castellroig Ton Rimbau Ferrer Ton Rimbau Ferrer  5.3.2. Ordre del dia La sessió va començar a les 10 del matí (prèviament hi va haver el registre dels assistents) amb el següent ordre del dia:  1. Benvinguda i breu context del projecte – 10’  Compartir experiències i projectes a la comarca per part d’agents del territori i torn de preguntes – 40’  - Jordi Cuyàs (Aj. Vilafranca del Penedès) -sector agrícola- vitivinícola i turístic Projecte PECT  - Josep Batet (Bodegues Torres) - sector turístic i agrícola- vitivinícola La carretera del Vi (enoturisme i mobilitat elèctrica ) - Jaume Gramona (Gramona) - sector agrícola- vitivinícola  Actuacions de sostenibilitat a Gramona  - Ton Rimbau (Porcellànic) - sector agrícola- vitivinícola  Cultiu  de la vinya pel sistema de permacultura (intervenció mínima)   Explicació de la dinàmica participativa i recordatori dels riscos i conseqüències que aquests comporten (impactes negatius i oportunitats) identificats en l’anterior sessió  – 5’ 



 

                55  

Pausa- cafè – 15’ Dinàmica participativa   Reflexió individual -10’ Dinàmica grupal: Identificació participada de les propostes d’actuació sobre els sectors agrícola i vitivinícola, forestal i turístic a la comarca. -  Treball en meses - 30’ -  Posada en comú i debat final- 20’  Cloenda i agraïments 5’    5.3.3. Aportacions realitzades pels participants Els participants que es van inscriure a la tercera sessió prèviament van ser 22. Al moment d’inscriure’s a la sessió de participació, se’ls informava que a la sessió hi hauria un espai per compartir experiències i podien indicar quin projecte volien explicar. Fruit d’aquestes respostes, es va organitzar aquest espai amb 4 ponents.   També, en el moment de la inscripció, els participants van indicar de quina administració, entitat o empresa formaven part.  A partir d’aquesta informació es van distribuir els assistents finals (23) en 2 grups de treball heterogenis. Respostes al formulari individual En el registre d’assistents s’entregava a cada participant un formulari (Fig1.) per tal de respondre de forma individual i un quadre d’informació complementària (Fig. 2) com a recordatori dels riscos i conseqüències que es van identificar en anteriors sessions de la METACC. Només van ser retornats 7 d’aquests formularis individuals. Per sectors, 3 eren del sector agrícola, 1 del turístic i 3 de l’administració.   
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  Figura 12. Formulari de la dinàmica individual 
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 Figura 13. Quadre d’informació complementària entregada 

 Les respostes a la primera qüestió es van utilitzar posteriorment en el treball grupal. A continuació es presenten els resultats de la segona qüestió, referent a les necessitats d’accions formatives i els àmbits o temàtiques d’aquestes:  AGRÍCOLA - Tècniques de cultiu adaptades al canvi climàtic: gestió de sòls, de la vegetació, equilibri vegetació/producció - Bones pràctiques agrícoles, silvícoles, ramaderes a les empreses i cellers, etc. - Actuacions immediates de fàcil aplicació pel viticultor 
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 TURISME - Coneixement perfil turista “ecoturista” - Suport per a la creació de propostes turístiques que posin en valor la sostenibilitat i la responsabilitat ALTRES - L’ús eficient de l’energia - L’ús eficient de l’aigua i optimització d’aquesta  - Residus Es destaca en negreta les aportacions més coincidents. També s’indica la necessitat de formació sobretot a petits agricultors i a cellers mitjans i petits, així com formació a les administracions.  Respostes a la discussió grupal La figura 14 mostra el formulari de què cada grup disposava per a realitzar la discussió i llistar actuacions concretes per fer front al canvi climàtic al Penedès.                  
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Figura 14. Formulari d’explicació de la dinàmica de la discussió grupal (exemple grup 1) 

 A la discussió grupal, cada persona va exposar les propostes d’actuació, que des del seu punt de vista, eren necessàries per afrontar el canvi climàtic al Penedès, i posteriorment van debatre aquestes propostes, arribant a un llistat consensuat entre els participants del grup.         
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Els resultats de la discussió grupal es mostren a les taules següents:  Grup 1: PROPOSTES  Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader  T: Turisme  Reforçar i potenciar formació en els residus en els sectors turístic i agrícola i també en energies renovables i l’ús sostenible de l’aigua. A-T Formació en l’agricultura sobre la bona gestió del sòl en els recursos hídrics A Iniciar l’experiència pionera de l’aigua seca a l’agricultura A Incentivar i afavorir amb ajudes públiques una nova economia del bosc que actualment no és rentable perquè a la llarga sigui rentable i autosuficient amb productes locals i de proximitat, economia local F Ajudes públiques per crear estructures de bosc adult que són més resistents al foc F Ajudes públiques per crear ramats de ramaderia extensiva al servei del bosc en prevenció d’incendis fins que el mateix sector pugui ser rentable i viable F Crear més normativa per premiar el bon ús sostenible de l’aigua i també d’energies renovables. Crear un distintiu de sostenibilitat per empreses  Estudi de la gestió del sòl a nivell d’aplicació pràctica pel viticultor A Estudi de la capacitat d’adaptació de les diferents varietats de raïm al canvi climàtic A 
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Grup 1: PROPOSTES  Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader  T: Turisme  Aplicació virtual que aglutini les diferents propostes i iniciatives en sostenibilitat per ajudar a les empreses a ser més eficients i fer-ho arribar al turisme T  Grup 2: PROPOSTES  Sector * F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader  T: Turisme  Revisar les concessions d’extracció d’aigua i garantir que les noves concessions permetin un ús sostenible de l’aigua  Aplicar millors tècniques disponibles per a l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua i l’energia als cellers  Seguiment estrés hídric de la vinya  Xarxa de sensors d’humitat del sòl per vinyes estrés hídric de la planta  Reduir les freqüències de llaurat i l’ús de maquinària pesada amb l’entrada de ramats d’ovelles a les vinyes a les èpoques d’aturada vegetativa dels ceps (com es feia abans de la mecanització del camp al darrer terç del S.XX i com alguns cellers tornen a fer). L’herba és un recurs  Millorar la gestió del sòl de la vinya de secà  *Aquest grup de treball no va indicar específicament sobre quin sector són les propostes consensuades. 
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Grup 2: PROPOSTES  Sector * F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader  T: Turisme  Estudi i selecció de clons resistents a les malalties i la sequera  Aplicar fiscalitat ambiental (residus, IVTM, IBI edificis autosuficients)  Fomentar l’autoconsum energètic a nivell local  Buscar més alternatives per a la gestió de la vinya   Noves plantacions  Fomentar l’aprofitament de biomassa (màquines de lloguer)  Estudi del maneig de sòls  Gestió silvícola sostenible amb ramaderia extensiva en la mesura del possible i cremes controlades  Assaig d’aigua seca  Crear un servei gratuït per poder absorbir deixalles especials com són certs productes fitosanitaris o bé fibrociment (uralita)- Fomentar la recollida residus especials  *Aquest grup de treball no va indicar específicament sobre quin sector són les propostes consensuades.  Posteriorment al treball grupal, es va realitzar la posada en comú. Un portaveu de cada grup va exposar les propostes que havien consensuat entre els participants d’aquell grup i, posteriorment, es va obrir un torn obert de debat on els participants de cada grup van poder afegir, corregir o clarificar el que creien oportú de les intervencions de l’altre grup i/o del seu propi.  
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Les propostes més coincidents entre els dos grups són les següents: 
� Gestió silvícola sostenible: ramaderia extensiva al servei del bosc, cremes controlades,... 
� Estudi per a la millora de la gestió/maneig del sòl principalment en relació a l’estrès hídric 
� Iniciar l’experiència pionera de l’aigua seca a l’agricultura (prova pilot- estudis alternatives de gestió) 
� Formació, ús eficient i sostenible de l’aigua i l’energia i la correcta gestió dels residus en els sectors agrícola- vitivinícola i turístic   En la discussió conjunta en plenari, es va posar en relleu que la utilització de varietats resistents i/o noves varietats i la conseqüent elaboració de nous productes (nous vins) por ser un risc però també una nova oportunitat.   També s’indicaven accions de formació en el sector turístic, destinades també als visitants i la creació d’un distintiu de sostenibilitat a nivell turístic i vitivinícola.  5.3.4. Indicadors sessió 3 INDICADOR VALOR Nombre de participants a la sessió 23 % de participants a la sessió respecte el total de persones convocades 23/123=0,19 = 19% Representació de diferents tipus d’agents en les sessions de les Meses Territorial i Sectorials. (percentatge respecte el total de participants)  30% ens locals 9% ens supramunicipals 43% entitats 17%empreses   
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INDICADOR VALOR Nombre de participants que realitzen aportacions en el procés de participació (a comptar aportacions individuals en l’inscripció + comptar en sessió les ponències i intervencions/noves aportacions orals) 23 formularis inscripció + 4 ponències individuals + 5 aportacions orals individuals + 2 aportacions grupals Nombre d’aportacions integrades en el PAACC / nombre d’aportacions rebudes en el procés de participació (aportacions) Es podrà calcular quan es treballin les accions No aplica   5.3.5. Enquesta de satisfacció Dels 23 assistents a la tercera sessió de participació, 13 van entregar l’enquesta d’avaluació de la sessió emplenada. Cada aspecte es podia valorar de l’1 (pitjor valoració) al 3 (millor valoració). La mitjana de puntuació de cada tema a valorar es mostra a continuació:   ASPECTES A VALORAR PUNTUACIÓ MITJANA (sobre 3) Horari de la sessió 2,38 Durada 2,31 Format 2,62 Espai (lloc, sala...) 2,62 Metodologia utilitzada per a la participació 2,54 Resultats obtinguts 2,38 Valoració global de la sessió 2,46 
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  Figura.15 Nombre de puntuacions 1,2 o 3 dels aspectes de la sessió a valorar 

  En l’apartat en què els participants podien deixar els seus suggeriments de millora es va recollir un comentari sobre que es podria començar la sessió més aviat, per exemple a les 9h, per partir menys el matí.   
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 6. SÍNTESI DELS RESULTATS OBTINGUTS A LES SESSIONS DE PARTICIPACIÓ DE LA MeTACC I LES MeSACC En aquest apartat es presenten de forma resumida  les aportacions en conjunt de les 3 sessions de la MeTACC del Penedès i les MeSACC dutes a terme al llarg de l’any 2017, tant les aportacions individuals com les grupals. Aquestes aportacions s’han agrupat en els següents punts: Riscos, efectes, propostes d’actuació, implicació per part dels agents al projecte CLINOMICS, necessitats d’accions formatives i projectes compartits.  6.1. RISCOS Entre els riscos identificats a la diagnosi de vulnerabilitat climàtica, els participants han determinat el grau de prioritat d’aquests, n’han identificat de nous i han consensuat els tres riscos en els quals consideren que cal aprofundir per a planificar actuacions d’adaptació.  
� GRAU PRIORITAT  GRAU PRIORITAT RISCOS ++++ Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més recurrència de les sequeres) (sector agro-ramader) El risc més prioritari +++ Reducció dels cabals de rius i rieres i major durada de l'estiatge El segon més prioritari    ...   ----- Variació de la demanda turística El menys prioritari     
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� PRIORITARIS PER APROFUNDIR I PLANIFICAR ACTUACIONS D’ADAPTACIÓ EN EL PLA RISC 1: Canvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus] RISC 2: Pèrdua de qualitat paisatgística RISC 3: Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més         recurrència de les sequeres)  
� NOUS RISCOS IDENTIFICATS pels participants a la MeTACC:  - Els canvis en el maneig i les tècniques del cultiu degut al canvi climàtic. - La desaparició de la ramaderia extensiva i les pràctiques tradicionals agro-pastorals. - La infravaloració dels riscos, que podria suposar un risc en sí mateixa. 6.2. EFECTES Dels riscos prioritaris consensuats per aprofundir-hi i planificar accions, s’han identificat les conseqüències que comporten, classificades com: efectes positius (+) (potencialitats/oportunitats) i  conseqüències negatives (-).   En la taula es mostren els resultats i a continuació es recorden els riscos escollits: RISC 1. Canvis en la productivitat de la vinya (i en d’altres conreus) RISC 2. Pèrdua de qualitat paisatgística RISC 3. Disminució de la disponibilitat d’aigua Taula 2. Conseqüències dels riscos identificats prioritaris Signe: (+) potencialitat/oportunitat (-) conseqüències negatives Signe Efectes Risc + Menys producció però de més qualitat  3 + Aplicar les millors tècniques disponibles en el sector agroalimentari  3 
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Signe Efectes Risc + Educació i formació sobre l’ús sostenible de l’aigua i l’ús de bones pràctiques agrícoles  3 + Canvis en les varietats dels cultius 3 + Recuperació d’espais humits 3 + Governança de l’aigua 3 -/+ Canvis en les varietats autòctones plantades 1 - Disminució de la qualitat i la quantitat de raïm  1 - Disminució de l’aigua dels aqüífers i disminució de la infiltració d’aigua en zona agrícola 1 - Sequera cada cop més intensa i repetitiva 3 - Dificultats operatives en relació a l’ACA 3 * Pèrdua d’atractiu turístic, pèrdua de la identitat territorial tradicional  2 * Limitació de les activitats a l’aire lliure  2 * Adaptació dels conreus a la nova realitat climàtica  2 * Major vulnerabilitat dels boscos als incendis  2 * Canvia l’ecosistema potencial i desconeixem si augmentarà o disminuirà la biodiversitat  2 * no s’indica signe ja que el grup de treball no va indicar específicament quin signe tenen els efectes consensuats.  Referent a l’efecte: Canvis en les varietats autòctones plantades (+/-) Els assistents opinen que aquest pot ser un efecte negatiu d’entrada. Tot i que els canvis de les varietats tradicionals per varietats que estaran més adaptades als canvis en el clima poden ser una oportunitat a llarg termini. Malgrat això, posteriorment a la sessió s’indicava que prèviament a fer un canvi en les varietats de les plantacions, o inclús en els conreus, cal estudiar tots els factors per a que la planta maduri amb la màxima qualitat possible, per estar segurs del seu èxit, ja que d’aquest en depèn la viabilitat i subsistència del negoci de la pagesia (per exemple nous peus més resistents a la sequera, podrien ser més vulnerables a un determinat fong, o es desconeixeria el 
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seu comportament en períodes de pluges abundants).  6.3. PROPOSTES D’ACTUACIÓ Les propostes d’actuació prioritàries proposades per afrontar el canvi climàtic al Penedès són les següents (si es té en compte les aportacions més coincidents pels participants): 

  Destaquen principalment accions adreçades als sector agrícola-vitivinícola i el sector forestal, si bé la seva incidència en el manteniment d’aquest sector té conseqüències directes també en el turístic (tenint en compte la importància de l’activitat agrícola en el manteniment del paisatge i l’auge de l’enoturisme). La resta d’accions identificades susceptibles d’integrar-se en el Pla d’adaptació es llisten a continuació:  

• GESTIÓ SILVÍCOLA SOSTENIBLE: ramaderia extensiva al servei del bosc, cremes controlades,...  
• ESTUDI PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ/MANEIG DEL SÒL principalment en relació a l’estrès hídric (de la vinya de secà i a nivell d’aplicació pràctica pel viticultor). 
• INICIAR L’EXPERIÈNCIA PIONERA DE L’AIGUA SECA A L’AGRICULTURA (prova pilot- estudis alternatives de gestió). 
• FORMACIÓ EN ÚS EFICIENT I SOSTENIBLE DE L’AIGUA I L’ENERGIA I EN LA CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS EN ELS SECTORS AGRÍCOLA- VITIVINÍCOLA I TURÍSTIC 
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� Estudi de la capacitat d’adaptació de les diferents varietats de raïm al canvi climàtic. 
� Aplicació virtual que aglutini les diferents propostes i iniciatives en sostenibilitat per ajudar a les empreses a ser més eficients i fer-ho arribar al turisme. 
� Revisar les concessions d’extracció d’aigua i garantir que les noves concessions permetin un ús sostenible de l’aigua. 
� Aplicar millors tècniques disponibles per a l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua i l’energia als cellers. 
� Seguiment estrès hídric de la vinya. 
� Xarxa de sensors d’humitat del sòl per a vinyes 
� Reduir les freqüències de llaurat i l’ús de maquinària pesada amb l’entrada de ramats d’ovelles a les vinyes a les èpoques d’aturada vegetativa dels ceps (com es feia abans de la mecanització del camp al darrer terç del s.XX i com alguns cellers tornen a fer). L’herba és un recurs. 
� Estudi i selecció de clons resistents a les malalties i la sequera. 
� Aplicar fiscalitat ambiental (residus, IVTM, IBI edificis autosuficients). 
� Fomentar l’autoconsum energètic a nivell local. 
� Buscar més alternatives per a la gestió de la vinya.  
� Noves plantacions. 
� Fomentar l’aprofitament de biomassa (màquines de lloguer). 
� Crear un servei gratuït per poder absorbir deixalles especials com són certs productes fitosanitaris o bé fibrociment (uralita)- Fomentar la recollida residus especials.  
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   6.4. NECESSITATS D’ACCIONS FORMATIVES Els participants a la MetaCC consideren convenient, de forma unànime, el foment d’accions formatives. Dels  àmbits o matèries de formació que s’han indicat com a prioritàries, les dues més coincidents han estat:   
� L’ús eficient de l’aigua i l’optimització d’aquesta 
� Les bones pràctiques agrícoles  S’han realitzat les següents aportacions pel que fa a d’altres temàtiques de formació interessants per part dels participants:   SECTOR ÀMBITS FORMATIUS AGRÍCOLA  Tècniques de cultiu adaptades al canvi climàtic: gestió de sòls, de la vegetació, equilibri vegetació/producció.  Actuacions immediates de fàcil aplicació pel viticultor. TURISME  Coneixement del perfil de turista interessat pel medi ambient i la sostenibilitat “l’ecoturista”.  Suport per a la creació de propostes turístiques que posin en valor la sostenibilitat i la responsabilitat. ALTRES   Ús eficient de l’energia.  Gestió dels residus   Bones pràctiques silvícoles i ramaderes per a que s’apliquin a les finques vitivinícoles, a les empreses, etc.   
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6.5. PROJECTES COMPARTITS A continuació es relacionen els ponents i les experiències i projectes exposats en les sessions de la METACC de l’Alt Penedès per part d’agents del territori de l’àmbit forestal, ramader, agrícola-vitivinícola i turístic: 
�  Xavier Xortó (ADF Penedès Garraf)-sector forestal Projecte: Pasturant els boscos per prevenir els incendis forestals (Adjunta presentació annex III)  
� Josep Maria Calaf (Aj.de Santa Margarida i els Monjos) -sector turístic-forestal-ramader Projectes: Restauració de microhàbitats aquàtics  i Camí Ramader de Marina (Adjunta presentació)  
� Laura Carbó (Aj. Vilafranca del Penedès) –sector agrícola-vitivinícola  Projecte: Vinyes per calor web: http://vineyards4heat.eu/ca/  
� Nadala Manobens (Consorci de Promoció Turística del Penedès)- sector turístic  Projectes: Compromís BIOSPHERE i altres projectes turístics com el Penedès 360  
� Mònica Monera (Associació AEI, INNOVI) -sector agrícola-vitivinícola   Projectes: Ecorkwaste i Eina de càlcul de la petjada CO2  
�  Jordi Cuyàs (Aj. Vilafranca del Penedès) -sector agrícola- vitivinícola i turístic Projecte PECT  (Adjunta presentació annex III)  
� Josep Batet (Bodegues Torres) - sector turístic i agrícola- vitivinícola La carretera del Vi (enoturisme i mobilitat elèctrica ) (Adjunta presentació annex III)  
� Jaume Gramona (Gramona) - sector agrícola- vitivinícola  Actuacions de sostenibilitat a Gramona  web: http://www.gramona.com/ca/  
� Ton Rimbau (Porcellànic) - sector agrícola- vitivinícola  Cultiu  de la vinya pel sistema de permacultura (intervenció mínima)  webs:  https://www.porcellanic.com/;http://www.tonrimbau.com/ 
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 7. ANNEXOS   
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 7.1. ANNEX I. DOCUMENTACIÓ LLIURADA I DEBATUDA EN LES SESSIONS DE LES MESES  
• Material 1a sessió 
• Material 2a sessió 
• Material 3a sessió   
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Formulari individual sessió 1 Nom i cognoms Sector:    Turístic  Agrícola  Forestal      Administració  Altres   1. A la vista del llistat de riscos de la taula de sota, valora de l’1 al 3 el grau de prioritat de treballar-los en el marc del CLINOMICS i selecciona 5 riscos (mínim n’hi ha d’haver un per cada sector) en els que creus que és prioritari aprofundir en el marc del CLINOMICS per planificar actuacions d’adaptació en el Pla. (indica-ho a la taula)  Si hi ha algun risc no identificat que consideres prioritari d’incloure en el CLINOMICS afegeix-lo,  valora’l i, si s’escau, selecciona’l com a prioritari.   2. Què creus que pots aportar al projecte? Indica-ho a continuació:    
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  Risc Sector econòmic Nivell de vulnerabilitat Color Valoració prioritat per al CLINIOMICS  1.       Baixa 2.       Mitja 3.       Alta RISCOS SELECCIONATS (fins a 5) (mínim un per cada sector) Marca amb una X Canvis en els tipus de cultius Agrícola 5,19       Canvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus] Agrícola 4       Canvis en la distribució de les zones cultivables Agrícola 4,26       Ramader 4,05       Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més recurrència de les sequeres)  Agrícola / Ramader 2,91       Forestal 2,23       Forestal 2,19       Reducció dels cabals de rius i rieres i major durada de l'estiatge Agrícola 5,96       Disminució de la qualitat de l’aigua Agrícola 4,44       Increment del risc d'incendi Agrícola 4,61       Forestal 4,31       Pèrdua de biodiversitat  Agrícola 4,2       Forestal 3,11       Pèrdua de qualitat paisatgística Turístic 4,83       Variació de la demanda turística Turístic 1,3       asdasd      asdasd      asdad                                                                        
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Formulari grupal sessió 1 Formuleu en la taula inferior els  3 els riscos otemes consensuats com a prioritaris a abordar en el marc del CLINOMICS:   RISC/TEMA PRIORITARI  
1.            2.            3.             



   Pàg. 1 de 2     

v “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.” 

Formulari grupal sessió 2 1. A la vista dels riscos seleccionats com a prioritaris en l’anterior sessió indiqueu els efectes que comportarà el RISC 1: Canvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus], en els diferents sectors del territori (sector forestal, agrícola-vitivinícola i turístic). Indiqueu com a mínim 3 efectes. (indica-ho a la taula).    2. Valora els efectes indicats Dels efectes indicats, valora el seu signe (positiu o negatiu)  -  efecte negatiu (-) on comporta unes conseqüències negatives pel sector econòmic determinat -  efecte positiu (+) entès com una potencialitat o oportunitat pel sector per millorar la seva capacitat adaptativa Indica-ho a la columna corresponent per cada efecte.  
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 RISC 1 :  Canvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus]  EFECTES   Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader T: Turisme Signe  (+/-)       
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RISC 1 :  Canvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus]  EFECTES   Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader T: Turisme Signe  (+/-)       
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Formulari grupal sessió 2 1. A la vista dels riscos seleccionats com a prioritaris en l’anterior sessió indiqueu els efectes que comportarà el RISC 2: Pèrdua de qualitat paisatgística, en els diferents sectors del territori (sector forestal, agrícola-vitivinícola i turístic). Indiqueu com a mínim 3 efectes. (indica-ho a la taula).    2. Valora els efectes indicats Dels efectes indicats, valora el seu signe (positiu o negatiu)  -  efecte negatiu (-) on comporta unes conseqüències negatives pel sector econòmic determinat -  efecte positiu (+) entès com una potencialitat o oportunitat pel sector per millorar la seva capacitat adaptativa Indica-ho a la columna corresponent per cada efecte.   
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 RISC 2 :   Pèrdua de qualitat paisatgística  EFECTES  Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader T: Turisme Signe  (+/-)       
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RISC 2 :   Pèrdua de qualitat paisatgística  EFECTES  Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader T: Turisme Signe  (+/-)       
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Formulari grupal sessió 2 1. A la vista dels riscos seleccionats com a prioritaris en l’anterior sessió indiqueu els efectes que comportarà el RISC 3 :  Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més recurrència de les sequeres)  (agro-ramader), en els diferents sectors del territori (sector forestal, agrícola-vitivinícola i turístic). Indiqueu com a mínim 3 efectes. (indica-ho a la taula).    2. Valora els efectes indicats Dels efectes indicats, valora el seu signe (positiu o negatiu) i després puntua la seva magnitud entre 3 i 0 (molt 3, poc 0).  -  efecte negatiu (-) on comporta unes conseqüències negatives pel sector econòmic determinat -  efecte positiu (+) entès com una potencialitat o oportunitat pel sector per millorar la seva capacitat adaptativa Indica-ho a la columna corresponent per cada efecte. 
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 RISC 3 : Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més recurrència de les sequeres)  (agro-ramader)  EFECTES   Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader T: Turisme Signe  (+/-)      
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RISC 3 : Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més recurrència de les sequeres)  (agro-ramader)  EFECTES   Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader T: Turisme Signe  (+/-)      
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Formulari individual sessió 3 Sector:    Turístic  Agrícola       Forestal      Administració  Altres   1. Proposa actuacions concretes per fer front al canvi climàtic al Penedès. (Indicar una actuació per post-it) (sota s’adjunta una taula amb el llistat de riscos i conseqüències, identificats en la 1a i 2a sessió de la METACC)    2. Creus que calen accions formatives? En quins àmbits o temàtiques?    
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Llistat de riscos i conseqüències, identificats en les sessions anteriors de la METACC: RISCOS CONSEQÜÈNCIES: Impactes negatius i oportunitats 1: Canvis en la productivitat de la vinya (i en d’altres conreus)  Disminució de la qualitat i la quantitat de raïm (-)  Disminució de l’aigua dels aqüífers i disminució de la infiltració d’aigua en zona agrícola (-)  Canvis en les varietats autòctones plantades  (-/+)  2: Pèrdua de qualitat paisatgística  Pèrdua d’atractiu turístic, pèrdua de la identitat territorial tradicional (paisatges més àrids)  Limitació de les activitats a l’aire lliure  Adaptació dels conreus a la nova realitat climàtica  Major vulnerabilitat dels boscos als incendis  Canvia l’ecosistema potencial i desconeixem si augmentarà o disminuirà la biodiversitat  3: Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més recurrència de les sequeres)  
Sequera cada cop més intensa i repetitiva (-)  Canvis en les varietats dels cultius (+)  Governança de l’aigua (+)  Dificultats operatives en relació a l’ACA (-)  Menys producció però de més qualitat  (+)  Aplicar les millors tècniques disponibles en el sector agroalimentari  (+)  Educació i formació sobre l’ús sostenible de l’aigua i l’ús de bones pràctiques agrícoles  (+)    
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Formulari grupal sessió 3 1. Llistat consensuat de propostes d’adaptació al canvi climàtic al Penedès en els sectors agrari, forestal i turístic  Grup 1: PROPOSTES  Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader  T: Turisme                       
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Grup 1: PROPOSTES  Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader  T: Turisme                             
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Formulari grupal 1. Llistat consensuat de propostes d’adaptació al canvi climàtic al Penedès en els sectors agrari, forestal i turístic  Grup 2: PROPOSTES  Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader  T: Turisme                       
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Grup 2: PROPOSTES  Sector  F:Forestal  A-R: Agrícola-Ramader  T: Turisme                             
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 7.2. ANNEX II. PRESENTACIONS DE LES SESSIONS 
• Presentació 1a sessió 
• Presentació 2a sessió 
• Presentació 3a sessió   
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• Presentació 1a sessió       





Projecte: Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i la Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàticRISCOS PRIORITARIS I ELS SEUS EFECTES. ESTAT DE L'ART, APROFUNDIMENT I VALORACIÓ6 de juliol de 2017



OBJECTIUS DE LA METACC I LES MESACCObjectiu: Participar en l'elaboració, implantació i seguiment del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic del Penedès centrat en els sectors agrícola, forestal i turístic.forestal i turístic.



CONTINGUT I ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ Sessió 2. RISCOS PRIORITARIS I ELS SEUS EFECTES. ESTAT DE L'ART, APROFUNDIMENT I VALORACIÓ
• Exposició de la situació actual i previsible al Penedès pel que fa a la diagnosi dels riscos identificats com a prioritaris. (Robert Savé IRTA)
• Estudis de cas i experiències per part d'agents que hi esteu treballant per tal • Estudis de cas i experiències per part d'agents que hi esteu treballant per tal de compartir coneixement. (sector forestal-ramader, turístic, agrícola-vitivinícola)
• Treball en meses temàtiques per aprofundir en la valoració dels riscos prioritaris i els efectes que comportaran per a l’activitat agrícola i vitivinícola, per al turisme i per al sector forestal



SITUACIÓ ACTUAL I PREVISIBLE AL PENEDÈS, APROFUNDIMENT EN BASE DIAGNOSI DE VULNERABILITAT Ponent Robert Savé (IRTA)



RISCOS I TEMES IDENTIFICATS PRIORITARIS 1ª SESSIÓRISC O TEMA PRIORITARICANVIS EN LA PRODUCTIVITAT DE LA VINYAPÈRDUA DE QUALITAT PAISATGÍSTICADISMINUCIÓ DE LA DISPONIBILITAT D’AIGUA



RISCOS I TEMES IDENTIFICATS PRIORITARIS 1ª SESSIÓ
Pèrdua de biodiversitat  (forestal)Reducció dels cabals de rius i rieres i major durada de l'estiatgeIncrement del risc d'incendi (forestal)Disminució de la disponibilitat d'aigua (agro-ramader)Pèrdua de qualitat paisatgísticaCanvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Canvis en la distribució de les zones cultivables (ramader)Disminució de la disponibilitat d'aigua (forestal)Variació de la demanda turísticaCanvis en la distribució de les zones cultivables (agrícola)Increment del risc d'incendi (agrícola)Canvis en els tipus de cultiusPèrdua de biodiversitat  (agrícola)Disminució de la qualitat de l’aigua
Nombre de vegades seleccionat com a prioritari



DINÀMICA PARTICIPATIVA D’AVUI (50’)1. Distribució en grups (10’)2. Treball en grup (20’)3. Posada en comú (30’)3. Posada en comú (30’)4. Conclusions – cloenda (10’)



TREBALL EN GRUP1) Identificació consensuada dels efectes (impactes negatius i oportunitats) que els 3 riscos-temes prioritaris identificats en la 1a sessió, comportaran als diferents sectors del 30 minsessió, comportaran als diferents sectors del territori. Cada grup es centrarà en un risc. 2) Valoració i acord del signe (positiu o negatiu) de cada efecte



TREBALL EN GRUPRISC 1 :  Canvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus]EFECTES Sector F:Forestal A-R: Agrícola-RamaderT: Turisme Signe  (+/-)30 min



PLENARI I POSADA EN COMÚ1) Un representant de cada grup posarà en comúels efectes que comportarà el risc considerat, així com la valoració del seu signe 30 min



APORTACIONS DELS GRUPSRISC 1 :  Canvis en la productivitat de la vinya [i en d’altres conreus]EFECTES Sector F:Forestal A-R: Agrícola-RamaderT: Turisme Signe  (+/-)



APORTACIONS DELS GRUPSRISC 2 :   Pèrdua de qualitat paisatgísticaEFECTES Sector F:Forestal A-R: Agrícola-RamaderT: Turisme Signe  (+/-)T: Turisme



APORTACIONS DELS GRUPSRISC 3 :  Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més recurrència de les sequeres)  (agro-ramader)EFECTES Sector F:Forestal A-R: Agrícola-RamaderT: Turisme Signe  (+/-)T: Turisme



Moltes gràciesper la seva atenció Cristina MartelesMar MirallesCristina MartelesMar Mirallesclinomics@ccapenedes.cat
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Projecte: Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i la Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàticOBJECTIUS I ORGANITZACIÓ DE LES MESES DE PARTICIPACIÓ8 de juny de 2017



OBJECTIUS DE LA METACC I LES MESACCObjectiu: Participar en l'elaboració, implantació i seguiment del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic del Penedès centrat en els sectors agrícola, forestal i turístic.
– Enriquiment i aprovació de la diagnosi socioeconòmica i de vulnerabilitats del territori.del territori.
– Compartir coneixement i bones pràctiques.
– Recollir opinions, necessitats dels sectors, idees i propostes per a l’adaptació.
– Avançar en l’assoliment dels objectius plantejats pel CLINOMICS i en l’aprofundiment dels coneixements de les matèries que siguin necessàries.
– Implicació per part dels agents en la selecció d'accions a impulsar, en la seva implantació i en el posterior seguiment



LA METACC I LES MESACCLA METACC: Formada per tots els agents potencialment implicats que vulguin participar-hiLES MESACC: enteses com els grups de treball temàtics en funció dels interessos dels temàtics en funció dels interessos dels participants (a partir de la 2a sessió).Treball en les mateixes sessions.



CALENDARI MESOSJUNY 2017 JULIOL 2017 AGOST 2017 SETEMBRE 2017 OCTUBRE 20171aquinzena 2aquinzena 1aquinzena 2aquinzena 1aquinzena 2aquinzena 1aquinzena 2aquinzena 1aquinzena 2aquinzena1A SESSIÓ 8 deJUNYJUNY2A SESSIÓ3A SESSIÓ



CONTINGUT DE LES SESSIONS Sessió 1. CONSTITUCIÓ DE LA METACC I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS o TEMES PRIORITARIS
• Constitució formal de la METACC del Penedès
• Presentació dels resultats de les diagnosis realitzades en les fases • Presentació dels resultats de les diagnosis realitzades en les fases anteriors del CLINOMICS
• Presentació del plantejament i funcionament de les meses de participació
• Identificació participada de riscos i temes prioritaris en els que incidir des del CLINOMICS. Focalització.



CONTINGUT DE LES SESSIONS Sessió 2. RISCOS PRIORITARIS. ESTAT DE L'ART, APROFUNDIMENT I VALORACIÓ
• Exposició de la situació actual al Penedès pel que fa a la diagnosi dels riscos identificats com a prioritaris.
• Estudis de cas i experiències per part d'agents que hi esteu treballant per • Estudis de cas i experiències per part d'agents que hi esteu treballant per tal de compartir coneixement.
• Treball en meses temàtiques per aprofundir en la valoració dels riscos per a l’activitat agrícola i vitivinícola, per al turisme i per al sector forestal



CONTINGUT DE LES SESSIONS Sessió 3. ACTUACIONS PER A L'ADAPTACIÓ ALS RISCOS PRIORITARIS.
• Presentació d’exemples d’actuacions d’adaptació als riscos prioritaris per a cada sector.
• Treball en meses temàtiques per a:

– la identificació d’actuacions possibles a impulsar
– la valoració de la idoneïtat, potencial, limitacions, etc. de les mateixes.



DINÀMICA PARTICIPATIVA D’AVUI (50’)1. Distribució en grups 2. Treball individual (10’)3. Treball en grup (25’)3. Treball en grup (25’)4. Posada en comú (15’)5. Conclusions – cloenda (10’)



TREBALL INDIVIDUAL1) Priorització i identificació dels riscos-temes a treballar en el marc del CLINOMICS 10 min2) Què pot aportar cadascú en el projecte?



TREBALL EN GRUP1) Identificació consensuada dels 3 riscos-temesprioritaris per grup en els quals centrar el treball de la segona sessió i la cerca d’actuacions per adaptar-s’hi. 25 minadaptar-s’hi.



POSADA EN COMÚ1) Un representant de cada grup posarà en comúels 3 riscos - temes que el grup ha consideratprioritaris a treballar en el marc del CLINOMICS15 min



RISC/TEMES PRIOITARIS1.2.3.4.
APORTACIONS DELS GRUPS

4.5.6.



RISC/TEMES PRIOITARIS1.2.3.4.
APORTACIONS DELS GRUPS

4.5.6.



RISC/TEMES PRIOITARIS1.2.3.4.
APORTACIONS DELS GRUPS

4.5.6.



RISC/TEMES PRIOITARISAPORTACIONS DELS GRUPS



RISC/TEMES PRIOITARISAPORTACIONS DELS GRUPS



Moltes gràciesper la seva atenció Eulàlia MirallesMar MirallesMar Mirallesclinomics@ccapenedes.cat
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• Presentació 3a sessió       





Projecte: Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i la Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàticCONSEQÜÈNCIES: IMPACTES I OPORTUNITATS. PROPOSTES D’ACTUACIÓ 16 de novembre de 2017



OBJECTIUS DE LA METACC I LES MESACCObjectiu: Participar en l'elaboració, implantació i seguiment del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic del Penedès centrat en els sectors agrícola, forestal i turístic.forestal i turístic.



CONTINGUT I ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ Sessió 3. CONSEQÜÈNCIES: IMPACTES I OPORTUNITATS. PROPOSTES D’ACTUACIÓ
• Estudis de cas i experiències per part d'agents que hi esteu treballant per tal de compartir coneixement. (sector agrícola-vitivinícola i turístic)de compartir coneixement. (sector agrícola-vitivinícola i turístic)
• Treball individual i posteriorment en meses. A partir dels riscos i les seves conseqüències, identificades en anteriors sessions, plantejar propostes d’actuació als sectors agrícola i vitivinícola, per al turisme i per al sector forestal



PROJECTES I EXPERIÈNCIES AL PENEDÈSPonents
• Jordi Cuyàs (Aj. Vilafranca del Penedès): sector agrícola –vitivinícola- projecte PECT 
• Josep Batet (Torres): sector turístic - projecte de Carsharing• Josep Batet (Torres): sector turístic - projecte de Carsharing
• Jaume Gramona (Gramona): sector agrícola – vitivinícola- actuacions d’eficiència energètica a Gramona
• Ton Rimbau (Porcellànic): sector agrícola –vitivinícola- cultiu de la vinya pel sistema de permacultura (intervenció mínima)



RISCOS I TEMES IDENTIFICATS PRIORITARIS 1ª SESSIÓRISC O TEMA PRIORITARICANVIS EN LA PRODUCTIVITAT DE LA VINYAPÈRDUA DE QUALITAT PAISATGÍSTICADISMINUCIÓ DE LA DISPONIBILITAT D’AIGUA



CONSEQÜÈNCIES: IMPACTES NEGATIUS I OPORTUNITATS IDENTIFICATS 2ª SESSIÓRISCOS CONSEQÜÈNCIES: Impactes negatius i oportunitats1: Canvis en la productivitat de la vinya (i en d’altres conreus) Disminució de la qualitat i la quantitat de raïm (-) Disminució de l’aigua dels aqüífers i disminució de la infiltració d’aigua en zona agrícola (-) Canvis en les varietats autòctones plantades  (-/+) 2: Pèrdua de qualitat Pèrdua d’atractiu turístic, pèrdua de la identitat territorial tradicional (paisatges més àrids) Limitació de les activitats a l’aire lliure 2: Pèrdua de qualitat paisatgística Adaptació dels conreus a la nova realitat climàtica Major vulnerabilitat dels boscos als incendis Canvia l’ecosistema potencial i desconeixem si augmentarà o disminuirà la biodiversitat 3: Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més recurrència de les sequeres)
Sequera cada cop més intensa i repetitiva (-) Canvis en les varietats dels cultius (+) Governança de l’aigua (+) Dificultats operatives en relació a l’ACA (-) Menys producció però de més qualitat  (+) Aplicar les millors tècniques disponibles en el sector agroalimentari  (+) Educació i formació sobre l’ús sostenible de l’aigua i l’ús de bones pràctiques agrícoles  (+) 



DINÀMICA PARTICIPATIVA D’AVUI (90’)1. Reflexió individual (10’)2. Distribució en grups (5’)3. Treball en grup (40’)3. Treball en grup (40’)4. Posada en comú (30’)5. Conclusions – cloenda (10’)



REFLEXIÓ INDIVIDUAL1) Proposa actuacions concretes per fer front al canvi climàtic al Penedès (1 actuació per post-it)10 min2) Creus que calen accions formatives? En quins àmbits o temàtiques?(respondre en el full de qüestionari individual)



TREBALL EN GRUP1) Compartir idees individuals2) Elaborar un llistat consensuat de propostes d’adaptació al canvi climàtic al Penedès en els 40 mind’adaptació al canvi climàtic al Penedès en els sectors agrari, forestal i turisme (a partir dels impactes i oportunitats identificats en la 2a sessió)



PLENARI I POSADA EN COMÚ1) Un representant de cada grup posarà en comúles propostes d’actuació per sectors 20 min



PROPERS PASSOS- CONTINUÏTAT1) Redacció Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic
• Comuna i conjunta als 3 territoris (Penedès, Montseny i Terres de l’Ebre)
• A partir de les necessitats identificades en els 3 territoris
• Replicable a altres territoris a escala local en el futur2) Cada territori farà el seu Pla d’Acció (accions concretes d'adaptació)



CALENDARI
• Sessió d’intercanvi de les 3 METACCS (Es preveu febrer 2018)

– Es valorarà i validarà una proposta d’Estratègia d’Adaptació (que serà enviada prèviament)
– Es posaran en comú les accions plantejades d’adaptació al CC – Es posaran en comú les accions plantejades d’adaptació al CC dels 3 territoris

• Seguirà l’activitat de la METACC Penedès (s’informarà quan estigui definida l’articulació de la participació al 2018)



Moltes gràcies per la seva atenció Cristina MartelesMar MirallesCristina MartelesMar Miralles
clinomics@ccapenedes.cat
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7.3. ANNEX III. MATERIAL PROJECTES I EXPERIÈNCIES COMPARTIDES  1. Xavier Xortó (ADF Penedès Garraf)-sector forestal i. Projecte: Pasturant els boscos per prevenir els incendis forestals  2. Josep Maria Calaf (Aj.de Santa Margarida i els Monjos) -sector turístic-forestal-ramader i. Projectes: Restauració de microhàbitats aquàtics ii.  Camí Ramader de Marina  3. Laura Carbó (Aj. Vilafranca del Penedès) –sector agrícola-vitivinícola  i. Projecte: Vinyes per calor  4.  Jordi Cuyàs (Aj. Vilafranca del Penedès) -sector agrícola- vitivinícola i turístic i. Projecte PECT   5. Josep Batet (Bodegues Torres) - sector turístic i agrícola- vitivinícola i. La carretera del Vi (enoturisme i mobilitat elèctrica )  6. Ton Rimbau (Porcellànic) - sector agrícola- vitivinícola  i. Cultiu  de la vinya pel sistema de permacultura (intervenció mínima)     
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  1. Xavier Xortó (ADF Penedès Garraf)-sector forestal i. Projecte: Pasturant els boscos per prevenir els incendis forestals   





“Los incendios forestales será uno de los retos más “Los incendios forestales será uno de los retos más importantes que deberá afrontar España en los próximos importantes que deberá afrontar España en los próximos años, debido a las condiciones geofísicas y climatológicas que años, debido a las condiciones geofísicas y climatológicas que se están produciendo. Sin la implicación de la sociedad civil se están produciendo. Sin la implicación de la sociedad civil en la lucha contra el fuego, el fracaso está asegurado y el en la lucha contra el fuego, el fracaso está asegurado y el resultado será:  desertización y pobreza”.resultado será:  desertización y pobreza”.





LA GESTIÓ DEL COMBUSTIBLE POTENCIALEL GRAN REPTE DE LA LLUITA CONTRA EL FOC
Extracció de biomassaPastura del sotaboscCremes prescrites











Hasta ahora son pocas las iniciativas locales implantadas de forma experimental:- Convenio FECOC 4 pastores- Proyecto Guardabosc con cabras y caballos- Guarans a las Gavarres- ADF Protectors del Bosc con vacas a Montserrat- Ayuntamiento y ADF de Matadepera- Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y Begues- Bodega Gramona con vacas de l’Albera a 
Falta una política general que aposte definitivamente por éste sistema ganadero.
- Bodega Gramona con vacas de l’Albera a Sant Sadurní d’Anoia



Cataluña:  propone180.000 €/año pera actuaciones silvopastorales durant los poximos 10 años. Actualmente solo hay 4 pastores que cobran por este trabajo en 2.500 ha.Andalucia: 1.700.000 €. 15.400 ha. 451 pastores y 200.000 cabezas de ganado.València: se propone 91.000.000 €Aragón: en 2009 se invirtió 1.650.000 €/any en 28 pastores.Madrid: “La Caixa” finació 225.000 €para un programa de pastoreo de 422 ha. dirigido per la Dirección General de Protección Ciudadana.



Las razas de ganado más indicadas para gestión del sotobosque de pino blanco en Cataluña están todas ellas en peligro de extinción:- La Cabra Blanca de Rasquera- La Vaca de l’Albera- El Guarà catalanTambién el oficio de pastor está el peligro de extinción:La mediana de edad de los pastores actuales es de 53 años i el 80% de ellos no tienen relevo generacional.
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     2. Josep Maria Calaf (Aj.de Santa Margarida i els Monjos) -sector turístic-forestal-ramader i. Projectes: Restauració de microhàbitats aquàtics ii.  Camí Ramader de Marina   





Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Restauració de microhàbitats aquàtics per al foment i la 
protecció d’amfibis a Santa Margarida i els Monjos

Frederic Casas

Pedro TorresDiego Martínez Josep Maria Calaf



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Font de la Mare de Déu de Penyafel

El declivi dels amfibis...

Pèrdua d’hàbitats aquàtics, atropellaments en

camins i carreteres, utilització reiterada de

plaguicides, introducció de peixos exòtics, efectes

del canvi climàtic en la biologia...

Bons indicadors de l’estat i la bona qualitat del

medi ambient. Font de biodiversitat i aliment

d’altres espècies animals. Gran eina per al control

de plagues.



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Estudis de 
seguiment i 
publicacions 
diverses...
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Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

‐ Maset del Rossell

‐ Cal Pere Joan

‐ Bellestar

‐ Penyafel

Entre juny i juliol de 
2014 es restauren 
quatre basses 
temporals:



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Entre juny i juliol de 2015 es restauren tres basses a Cal Rosell



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Bassa de Mas Bellestar (maig 2014)
Abans de les intervencions...



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Criteris tècnics i procediment



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Desbrossada del vas i 
els marges de la bassa.

Retirada de residus de 
l’interior del vas, si s’escau.

La presència abundosa de canyís
(Phragmites australis) pot provocar la 
pèrdua d’aigua a la bassa, per l’absorció 
de la pròpia planta o per les filtracions que 
provoca el rizoma en foradar el vas.

L’existència de vegetació a les vores i 
moderadament a l’interior afavoreix la 
presència i cria de determinades espècies.



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Retirada del sediment acumulat.

Aprofundiment del vas, amb cura de no 
esquerdar la base ni trencar la 
impermeabilitat (utilitzar una pala neta) .

En lluna vella



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Impermeabilització del vas amb una capa d’argila... En lluna vella



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Excavació d’un pou de decantació de

sòlids per evitar l’entrada de sediments a

la bassa i allargar‐li la vida útil.

Si s’escau, i per tal de facilitar la

conducció d’aigües de pluja a la bassa,

modificar la inclinació i el peraltat dels

camins, refer o crear trenques, netejar

i/o aprofundir rases...

En lluna vella



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Omplir de 
seguida la 
bassa amb 
aigua de 
pou...

En lluna vella
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Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Entre un i dos anys després 
de restaurar les basses...



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Fotos fetes 
pels guardes 
del Parc del 
Foix el dia
20/05/16 



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Relació d’espècies presents a 
Santa Margarida i els Monjos 

dins el Parc del Foix
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Alytes obstetricans

Salamandra salamandra

(Salamandra)

(Tòtil)



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Bufo bufo

Epidalea calamita

(Gripau corredor)

(Gripau comú)
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Hyla meridionalis

(Reineta)

Pelophylax perezi
(Granota verda)



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Pelodytes punctatus
(Gripauet o Granoteta de punts)
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Pelobates cultripes

(Gripau d’esperons)
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Pelobates cultripes

(Gripau d’esperons)



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Pelobates cultripes

(Gripau d’esperons)



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Distribució aproximada de 
les diferents espècies 
d’amfibis identificades

(2015‐2016)

A les fitxes de distribució, en negreta s'indica la presència de 
l'espècie els anys 2015 i 2016 a les basses restaurades, sense 
negreta es menciona la presència de l'espècie els anys 2015 i 
2016 en altres microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els 
Monjos, també dins el Parc del Foix, i de color taronja es 

relacionen els microhàbitats aquàtics on l'espècie ha estat citada 
l'any 2015 però no durant el primer semestre del 2016.
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Alytes obstetricans
(Tòtil)

Maset del Rossell, Cal Pere Joan, Mas Bellestar, 
Cal Rossell (basses gran i mitjana), bassa del 
torrent de Borrolleres, Font de la Mina, Font de 
Mata‐rectors.



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Salamandra salamandra

(Salamandra)

Cocons de Bellestar, Font del Pouet del Cagalló, 
Font de Sant Joan, Font de la Bassa de Penyafel
Font de la Mare de Déu de Penyafel, Pou del Racó



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Epidalea calamita

(Gripau corredor)

Maset del Rossell, Mas Bellestar, Cal Pere Joan, 
Cal Rossell (basses gran, mitjana i petita)



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Pelophylax perezi
(Granota verda)

Mas Bellestar, Penyafel, Maset del Rossell, 
Cal Rossell (basses gran i petita), Font de la 
Mina, Font de la bassa de Penyafel, Font de 
Mata‐rectors
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Hyla meridionalis

(Reineta)

Mas Bellestar, Cal Pere Joan, Maset del Rossell, 
Cal Rossell (bassa gran)
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Pelodytes punctatus
(Gripauet o Granoteta de punts)

Mas Bellestar, Maset del Rossell, Cal Pere Joan, 
Cal Rossell (basses gran i mitjana)
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Pelobates cultripes

(Gripau d’esperons)

Mas Bellestar
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Exemples d’altres 
actuacions realitzades 
dins el Parc del Foix



Bassa de Sant Semison

Cocó de la Talaia

Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Bassa de la Font de Sant Joan
(Fondo de Sant Llorenç)

Altres actuacions 
dins el Parc del Foix



Bassa petita del Fondo de la Bovera

Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)



La Font d’Horta

Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Altres actuacions previstes 
dins el Parc del Foix...

... i la influència del projecte 
en els municipis propers
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Properes actuacions 
dins el Parc del Foix...

Font d’Espitlles
Bassa de Cal Vicenç
Millores a la bassa de Cal Pere Joan
...

Actuacions en 
municipis propers...

Vilafranca del Penedès
Sant Sadurní d’Anoia
Olèrdola

Canyelles

...



caraltpenedes.dmah@gencat.cat

Telèfon 93 817 14 86

Oficina Comarcal Alt Penedès

Per a més informació i assessorament sobre 
recuperació i creació de microhàbitats aquàtics:

Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)



Restauració de microhàbitats aquàtics a Santa Margarida i els Monjos (Parc del Foix)

Gràcies per la vostra atenció



LIFE CLINOMICS. Segona sessió de la Mesa Territorial d’Adaptació 
al Canvi Climàtic (METACC) de l’Alt Penedès .

Vilafranca del Penedès. Juliol 2017
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Preservar, potenciar i promoure la transhumància i els camins

ramaders a Catalunya,

dedicant especial atenció a l’antiga ruta transhumant existent 
entre el Pirineu i el litoral al Penedès i Garraf.

Fer valer aquest patrimoni històric, cultural i ambiental,

i convertir‐lo en recurs de desenvolupament econòmic

i turístic a nivell local, regional i transnacional.

Projecte que neix de la inquietud dels municipis de Santa

Margarida i els Monjos, Lluçà i Llívia, entre altres organismes i

entitats, amb l’objectiu d’unir esforços i crear sinèrgies per:
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Santa Margarida

i els Monjos

Lluçà

Llívia

Llívia

Lluçà

Santa Margarida

i els Monjos

Pirineu oriental

Catalunya Central

Litoral i mar

Mediterrània
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Reuneix un patrimoni cultural i natural excepcional.

És un corredor que uneix realitats paisatgístiques
i ecològiques del tot diverses, anant des de la neu

de les altes muntanyes a la sorra de la platja

Permet explicar el pastoralisme i els desplaçaments
estacionals de bestiar des d’una visió particular,

pròpia i singular de cada territori.



5

Pujada de les 
eugues de 

Llívia al llac de 
les Bulloses
(06/06/2016)

El Pirineu 
oriental, 
Cerdanya
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La Catalunya Central,
Lluçanès
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El litoral del 
Penedès i Garraf

El Parc del Foix







PROMOUEN
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Exposicions...

Ruta física, per fer a peu o amb bicicleta

Centres d’interpretació

Centres de documentació

Memòria del projecte, plànols...

Pàgina web i xarxes socials

Mapa‐guia

Jornades, seminaris, xerrades...

Publicacions, estudis, recerca...

Caminades populars

fires i mercats...

Subvencions...
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Castell de 
Penyafort

Col∙lecció Joan Canal Costa
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La ruta està conformada per tota una munió de pòsits
de la història que permeten fer una interpretació polièdrica,

inèdita i original del món de la transhumància.

El Camí Ramader de Marina és una concatenació
de molts altres camins que van molt més enllà de

l’estricta xarxa pecuària...
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El Camí ramader de Marina,
una ruta mil∙lenària

...via peccorad de Ceguiolas...
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“el camí on no et mulles mai els peus...”
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Fires i mercats, un camí de comerç i relacions socials

Barcelona
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L’inventari i la classificació 
dels camins ramaders
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els corrals

el llop

les pletes

La sal i les abeurades marines

l’aigua

el ganxo o tirapeu

les marques

les races dels animals

les cledes

el gos
les abeurades

El relleu, el clima i la vegetació

les fites

els passos comptadors

la història

Altres temes que es podrien desenvolupar...



Gràcies per la vostra atenció

Novembre 2016

Josep Maria Calaf
Jordina Camps

Joan Rovira
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     4.  Jordi Cuyàs (Aj. Vilafranca del Penedès) -sector agrícola- vitivinícola i turístic i. Projecte PECT    





1. TÍTOL DEL PROJECTE Penedès Sostenible i Saludable    2. DESCRIPCIÓ GENERAL   El Projecte ‘Penedès Sostenible i Saludable’ planteja, com a punt de partida, la creació d’un Ecosistema d’Innovació al territori centrat en el sector agrari i agroalimentari, així com en l’ús dels recursos energètics, que permeti avançar en l’objectiu de que els aliments que es produeixen al Penedès – amb el vi i el cava com a productes capdavanters- no continguin rastres de residus nocius per la salut i s'elaborin en base a un model energètic que minimitzi les emissions de carboni i vetlli perquè el producte agroalimentari creixi de manera més saludable possible. Està  cofinançat pel Programa FEDER en el marc de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)  L’Ecosistema s’estructurarà entorn a tres grans àrees d’expertesa claus per al futur del Penedès:  a) Clima i Aigua: aquells reptes, aspiracions i/o oportunitats relacionades amb la resiliència al canvi climàtic  b) Productes saludables: tots aquells reptes, aspiracions i/o oportunitats vinculades a una producció més ecològica i saludable, i  c) Territori 4.0: tots aquells reptes, aspiracions i/o oportunitats vinculats a un ús més eficient i sostenible del territori del Penedès on puguin ajudar les noves tecnologies i TICs.   En aquests tres àmbits, el Projecte servirà perquè els agents i empreses del territori plantegin els seus reptes i s’hi puguin cercar i testar les solucions més adequades. I perquè aquesta sigui una metodologia de treball, d’ Innovació Oberta a altres empreses,  que el territori faci seva i s’organitzi a través d’un ESPAI LAB per fer el testatge i prototipatge en entorns reals de les solucions seleccionades i accelerades en el projecte.  No obstant, en el moment d’inici del projecte, el territori ja compta amb dos reptes estratègics sobre els quals hi ha consens cal abordar, i en els quals ja hi ha uns agents disposats a treballar-hi i a destinar-hi recursos, que són els següents:     



1- La necessitat de reduir la quantitat de productes fitosanitaris que s’aboquen actualment a la vinya per preservar-la de malalties. Només a les vinyes de la zona del Penedès, es calcula que es tiren anualment uns 2.5 milions de kgs de sofre  i uns 65.000 kgs de coure.   Una via per fer-ho és aconseguir unes varietats de raïm amb autoresistència genètica a les malalties criptogàmiques de la vinya (Oïdi i Míldiu), a partir de les varietats més conreades actualment a Catalunya (Macabeu, Xarel·lo, Parellada i Ull de Llebre). Així, si s’aconsegueix uns ceps que siguin auto resistents a aquestes malalties, es podrà reduir molt la necessitat d’utilitzar productes fitosanitaris.  Hi ha diversos governs al món, especialment a Europa, en què s’estan impulsant polítiques per fer-hi front. L’ aliança d’entitats de recerca OENOVITI, liderada per la Universitat de Burdeus i amb la presència de la OIV, ha organitzat un Simposi internacional sobre aquestes varietats de ceps per aquesta primavera. A casa nostra diverses empreses i entitats que participen en el PENEDÈS SOSTENIBLE I SALUDABLE també hi treballen des d’altres vessants, com el Projecte SISTEMIO amb l’empresa TAMIC, INCAVI, INNOVI i altres que vol reduir entre un 20 i un 40% els tractaments fitosanitaris o la participació de l’ IRTA al Projecte europeu VINOVERT que també tracta aquest tema.   2-  La necessitat d’avançar cap a un nou model energètic en què es promogui una mobilitat sostenible basada en l’ús de l’energia elèctrica i no en la crema de carburants, especialment en el sector del turisme.   Concretament, l’Ajuntament de Vilafranca, en el marc de l’operació que lidera, aposta per una acció que consisteix en l’habilitació d’una base per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta és una iniciativa que pretén estimular l’ús del vehicle elèctric en el territori i que, entre d’altres usos servirà per recolzar la iniciativa de la ‘Carretera del Vi’, impulsada per un conjunt de cellers del territori (aglutinats en l’Associació Carretera del Vi) que treballen per promoure un enoturisme sostenible, en què es puguin fer rutes amb vehicle elèctric.     



 3- PARTICIPANTS El Projecte compta amb 4 socis institucionals: l’ AJUNTAMENT DE VILAFRANCA, EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, LA DENOMINACIÓ D’ORÍGEN PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS. En el seu desplegament, el projecte comptarà amb la participació i col·laboració d’un seguit d’entitats del món empresarial, acadèmic i de l’administració pública, que s’han adherit a la presentació al fons FEDER:  INNOVI: Clúster del Vi de Catalunya que té com principal objectiu accelerar la innovació al sector. UVIPE-AVC:  Uvipe és l’organització de Cellers de la D.O. Penedès, que forma part de la Associació Vinícola Catalana. INSTITUT DEL CAVA: organització de totes les empreses grans i mitjanes i petites de cava de Catalunya. COVIDES: Cooperativa vinícola del Penedès, amb més de 650 socis.  FUNDACIÓ PRO PENEDÈS: Associació que agrupa les principals entitats púbiques i privades de caire econòmic de les 4 comarques del Penedès. FEGP: Organització Empresarial de l’ Alt i Baix Penedès i el Garraf. ESCOLA D’ENOTURISME DE CATALUNYA: Entitat pública radicada a Vilafranca que promou la formació en aquest camp. CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS: Entitat público – privada que impulsa el turisme al Penedès, especialment l’ enoturisme. ASSOCIACIÓ LA CARRETERA DEL VI: Entitat que agrupa els cellers situats a la carretera de Sant Martí Sarroca a Sitges per promoure l’enoturisme. BODEGUES TORRES: Un dels cellers més importants del país, interessat en promoure l’enoturisme i el canvi de model energètic.   



INSTITUT EUGENI D’ORS: Centre de Formació Professional de Vilafranca, interessat en la innovació a través de l’Open Living Lab. CASA AMETLLER: Empresa productora i distribuïdora de fruita i verdura a tot Catalunya, interessada en la innovació a través de l’Open Living Lab. TAMIC: Empresa especialitzada en la reducció d’aigua i tractaments a l’agricultura, interessada en la innovació a través de l’Open Living Lab. XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES SL:  Empresa de telecomunicació del territori, interessada en la innovació a través de l’Open Living Lab. A més d’aquestes entitats i empreses que donen suport formal a la presentació del PECT, hi ha la col·laboració activa i imprescindible de l’ INCAVI, IRTA, UPC (Campus de Vilanova) i la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, entre d’altres. Aquest ampli suport d’empreses i agents  del territori vinculats directa o indirectament al sector agroalimentari i a la gestió de l’energia i els recursos, és el punt més fort del Projecte, en el sentit que assegura la massa crítica suficient i assegura la difusió i aprofitament dels seus resultats, així com la transferibilitat i sostenibilitat del projecte més enllà del període elegible. 
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    5. Josep Batet (Bodegues Torres) - sector turístic i agrícola- vitivinícola i. La carretera del Vi (enoturisme i mobilitat elèctrica )   
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CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA













CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAPRUEBA PILOTOPRUEBA PILOTO





1













3



3



4



5



5





CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAPRUEBA PILOTOPRUEBA PILOTOINICIO PROYECTO 1ª FASEInicio 2ª Fase – Conexión con Barcelona  y otros destinos de interés  - A determinar 



TE  ESPERAMOS EN  
LA CARRETERA DEL VI



www.lacarreteradelvi.com
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