


 | 2 |

LIFE CLINOMICS,  LIFE 15 CCA/ES/000102

Newsletter n.2 
Setembre 2018

v

Editorial

Editorial  Pàgina 2

Alt Penedès MeTACC Conjunta Pàgina 3

Estratègia per a l’adaptació al canvi climàtic de Life Clinomics Pàgines 4,5

Cursos sectorials de formació Pàgines 6,7 

Sumari

LIFE CLINOMICS ha arribat a l’equador. Les darre-
res fites han estat l’informe intermedi i l’Estratègia 
per a l’adaptació al canvi climàtic i ara arribem a una 
fase crítica en que tot el coneixement acumulat als 
estudis, als informes i als debats de les MeTACC 
s’haurà de concretar en propostes realistes a im-
plementar a cada territori.

L’elaboració i aprovació de l’estratègia ha estat 
un punt clau del projecte donat que proposa un 
marc d’actuació del qual hauran de sorgir els Plans 
d’acció i les accions pilot dels tres territoris. Les 
accions d’adaptació al canvi climàtic han de ser 
també oportunitats de desenvolupament local, 
reptes per aconseguir una economia local més 
dinàmica, eficient i resilient. 

El procés discursiu de les MeTACC tindrà, a més, 
l’efecte d’establir i/o reforçar relacions i sinergies 
entre sectors i organitzacions que tenien un grau 
d’interrelació baix. 

De l’estratègia i sobretot del procés de les MeTACC 
han de sorgir els mecanismes de governança  que 
permetran mantenir els programes d’acció vius i 
aprofundir en la capacitació per l’adaptació i aug-
mentar la resiliència dels tres sectors del projecte i 
d’altres sectors que siguin significatius a nivell local.

En termes generals la lluita contra el canvi climà-
tic, tant en el cas de l’adaptació com en el de la mi-
tigació ens ha de servir, a més de limitar els efec-
tes de la variació del clima, per bastir una societat 
més eficient, justa i inclusiva, que parteix del món 
local per assolir fites globals.

Si teniu interès en participar a les MeTACC  
podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 
a life.clinomics@diba.cat, i per estar al dia del 
projecte podeu visitar la pàgina web: 

http://lifeclinomics.eu/ca/presentacio/

http://lifeclinomics.eu/ca/presentacio/
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El dijous 15 de març de 2018 es va celebrar a les 
Caves Vilarnau (Sant Sadurní d’Anoia) la primera 
trobada conjunta de les Meses Territorials d’Adap-
tació al Canvi Climàtic (MeTACC) del Montseny, l’Alt 
Penedès i les Terres de l’Ebre. 

La sessió va tenir un durada de prop de sis hores en 
la que Caves Vilarnau va exposar la seva estratègia 
empresarial per fer front al canvi climàtic, es van 
presentar els resultats de les MeTACC dels tres 
territoris, es va fer una presentació de l’estratègia 
d’adaptació del CLINOMICS i finalment es va fer un 
taller per consensuar l’estratègia i fer una proposta 
d’accions. 
 
El taller es va organitzar en quatre taules de 
debat rotatives sobre els següents eixos:

1) Funcions de les futures MeTACC: es comenta la  
 necessitat d´un canvi de model en relació a les  
 futures MeTACC. Es considera que les actuals  
 MeTACC són massa diverses i no sempre agru- 
 pen els mateixos agents. Es confirmen les fun- 
 cions plantejades inicialment però també se  
 n’afegeixen de noves com la coordinació de  
 l’execució de les diferents accions o el paper  
 de mediació que permeti intercedir en la resolu- 
 ció de possibles conflictes.

2) Capacitació futura de les MeTACC: es proposa  
 que hi hagi un grup motor que es reuneixi de  
 manera sistemàtica, que seria l’encarregat  
 d’obrir el debat als sectors, i també a la ciutadania.

3) Pla d’acció: es fa palès que en els sectors de  
 treball del Life Clinomics caldrà tenir en compte  
 un àmbit transversal, que és el social. Pel que  
 fa als vectors ambientals, s’indica que es treba- 
 llin tots els que detalla l’Estratègia Catalana per  
 a l’Adaptació al Canvi Climàtic, però es necessa- 
 ri centrar-se en els vectors prioritaris identificats  
 a cada territori. 

4) Implicació del sector econòmic: s’ha fet palès  
 que la implicació dels agents econòmics es veu  
 de forma molt diferent segons el tipus d’agent /  
 sector, per exemple, empreses del sector viti- 
 vinícola front a titulars d’explotacions forestals. 
 Respecte a les entitats financeres, es posen  
 sobre la taula els criteris de la banca ètica. 

Presentació MeTACC conjunta 15 març 2018  
Caves Vilarnau

Taules de debat MeTACC conjunta 15 març 2018,  
Sant Sadurní d’Anoia

Alt Penedès 
MeTACC Conjunta
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El projecte Life Clinomics es desenvolupa amb  un 
enfocament integrat, participatiu, transparent i amb 
l’objectiu d’augmentar la resiliència dels territoris 
i les activitats econòmiques i sectors d’activitat 
davant els impactes del canvi climàtic. En paral•lel 
es proposa aconseguir el compromís de les institu-
cions per posar en marxa les actuacions públiques 
pertinents.

Per això, Clinomics, segueix un full de ruta que el 
portarà a l’aplicació de plans d’acció territorials i 
sectorials, que es construeixen a partir del treball 
conjunt dels socis del projecte, un grup d’experts 
en canvi climàtic i els agents econòmics i socials 
de cadascun dels territoris.

A partir dels estudis de vulnerabilitat i socials fets 
a cada territori s’ha obtingut un coneixement inicial 
dels principals riscos davant dels efectes del canvi 
climàtic, així com de la capacitat que té el teixit 
econòmic i social del territori d’organitzar-se per 
actuar davant d’aquests riscos.

El següent pas ha estat la creació de les MeTACC 
(Meses Territorials d’Adaptació al Canvi Climàtic) a 
cada territori per tal d’oferir un espai de trobada, de 
confluència, de debat, de posada en comú i d’elabo-
ració dels plans d’acció per part dels agents socials 
i econòmics locals. 

Del debat dels diferents actors implicats en el pro-

jecte ha sortit un compromís social ampli en favor 
de l’adaptació al canvi climàtic, que té un eix central 
en l’elaboració i aprovació de l’estratègia local. 
 
L’estratègia s’estructura en quatre grans blocs

A. Coneixement dels principals riscos, com ens  
 preparem per ser menys vulnerables?  
 (Context i anàlisi) 

B. Organització per gestionar l’adaptació  
 (Governança) 

C. Suport necessari als projectes públics o privats,  
 participació en l’execució d’accions  
 (Planificació i implicació dels agents del territori)

D. Transmissió de coneixements, informació, i  
 eines per actuar (Capacitació)

Estratègia per a l’adaptació al 
canvi climàtic de Life Clinomics

Grup treball Alt Penedès

RISCOS MÉS SIGNIFICATIUS

· Disminució de la disponibilitat d'aigua 
 (per increment de l'evapotranspiració i major  
 recurrència de les sequeres)

· Increment del risc d'incendi

 · Pèrdua de qualitat paisatgística

· Pèrdua de biodiversitat

· Canvis en la distribució de les zones cultivables  
 (Canvis en el tipus de cultiu)

· Reducció dels cabals de rius i rieres i major  
 durada de l'estiatge

· Canvis morfològics al litoral  
 (especialment al Delta de l’Ebre)
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C. 
El tercer bloc fa un enfocament executiu de com 
passar del pla a l’acció. Obre el camí amb la 
definició dels plans d’acció i la implementació de 
dues accions pilot demostratives cofinançades pel 
projecte i apuntala la continuïtat amb la construc-
ció de les relacions entre els inversors reals i els 
agents que han de facilitar les inversions, empresa-
ris, sindicats, financers i institucions públiques. 
 
D. 
El quart bloc es preocupa de la capacitació dels 
agents que ja participen al projecte perquè puguin 
continuar després de Clinomics i trasllada les eines 
i la metodologia d’acció als territoris mediterranis 
per estendre l’adaptació al canvi climàtic i que es 
converteixi en un factor de competitivitat i col•labo-
ració territorial.

A. 
En aquest primer bloc es recull, d´una banda, el 
resultat de l’anàlisi de riscos més significatius i 
grau de vulnerabilitat que s’ha fet dels tres territoris 
i sectors implicats a Clinomics i, d´altra banda, es 
destaquen les oportunitats/fortaleses i les amena-
ces/mancances que caldrà tenir en consideració al 
plantejar els plans d’acció per a l’adaptació al canvi 
climàtic.  

B. 
El segon bloc  proposa organitzar la participació 
social en l’acció d’adaptació al canvi climàtic i 
la incorpora en els espais de debat i de presa de 
decisions. Durant el desenvolupament del projec-
te es creen les MeTACC que són els espais on es 
troben els diferents agents i es proposen les línies 
de treball, les prioritats i les necessitats. 
 I, per després del projecte, es proposa la seva evo-
lució cap a altres estructures estables com són  els 
observatoris, que han de ser sostenibles sense el 
cofinançament europeu. La continuïtat de la col•la-
boració en xarxa dels socis del projecte i altres que 
es puguin afegir és la columna institucional que ho 
ha de facilitar. 

Grup de treball Terres de l’Ebre

Grup treball Montseny
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El projecte Life Clinomics té entre els seus objectius 
oferir recursos tècnics i metodològics als diferents 
sectors econòmics implicats en el projecte perquè 
puguin adaptar les seves activitats a l'impacte del 
canvi climàtic. Les activitats formatives permetran 
als pagesos, propietaris forestals, pescadors, em-
presaris i administració, tenir un major coneixement 
dels efectes del canvi climàtic que poden afectar a 
les seves activitats econòmiques, i avaluar millor els 
riscos i els impactes esperats en les seves activitats. 

El disseny, el format i el contingut de les activitats 
formatives s'han desenvolupat a partir del suport 
ofert per part de les estructures de governança del 
projecte. 

Cursos Sectorials  
de Formació/Capacitació

Curs formació Agroramaderia Montseny, visita

La formació consta de cursos que coincideixen 
amb els sectors del Clinomics i s’estructuren en 
una part teòrica i una part pràctica amb una visita 
que permet il•lustrar els continguts teòrics.

El projecte també posa a disposició del públic un 
espai fòrum al web del Clinomics on es pot seguir 
debatent sobre cada curs.

La formació s’estructura en dos cicles d’execució, 
una que ha començat aquest mes de març i acaba 
al juliol del 2018 i un segon cicle que començarà a 
l’octubre i acabarà al març del 2019.
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 • Curs de gestió de l'adaptació al canvi climàtic  
 als boscos del Penedès  
 (21 i 22 de març). 

 • Curs de sistemes agro-forestals al Montseny  
 (18 i 19 d'abril). 

 • Curs de gestió de l'adaptació al canvi climàtic  
 als boscos de les Terres de l’Ebre  
 (8 i 9 de maig).

 • Curs de bones pràctiques per un turisme  
 sostenible al Penedès  
 (14 i 15 de maig).

 • Curs de Gestió de l'adaptació al canvi climàtic  
 als boscos del Montseny 
 (2 de juliol). 

Curs formació Agroramaderia Montseny , sessió teòrica  

 • Curs de bones pràctiques per un turisme  
 sostenible al Montseny  
 (5 de juliol).

 • Curs d’adaptació de la vinya als efectes del  
 canvi climàtic: 
 últims avenços (19 de juliol) al Penedès.

 • Curs de sistemes agro-forestals a les  
 Terres de l’Ebre  
 (19 de juliol). 

 • Canvi climàtic: el gran repte del sector agrari,  
 a les Terres de l’Ebre 
 (31 de juliol).

Les accions de formació desenvolupades  
fins a dia d’avui són les següents:



Socis 

Coordinador

El contingut d’aquesta publicació no reflecteix l’opinió oficial de la Unió Europea.  
La responsabilitat de la informació és assumida completament pels autors.

“This project has been funded with support from the European Commission”

Dipòsit legal B 24199-2018

Web del projecte:  www.lifeclinomics.eu 
Agenda del projecte: www.lifeclinomics.eu/ca/category/agenda 

Correu: life.clinomics@diba.cat 

Segueix-nos a Twitter: @ClinomicsLife   


