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Coordinació i socis del projecte LifeClinomics

• Coordinador: Diputació de Barcelona 

• Socis: 

- de coneixement, Oficina Catalana del canvi Climàtic, 

- territorials: Diputació de Barcelona, Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i el Consorci de polítiques 
ambientals de les Terres de l’Ebre, 

- socioeconòmics: UGT de Catalunya, CCOO, UP, 
Cambra de Comerç de Barcelona. 



El projecte LIFE CLINOMICS

• Pressupost total: 1.392.349  euros

• Finançament de la UE: 60 % 

• Duració: 16/06/2016 - 16/06/2019 (36 mesos)

• Sectors d’activitat: turisme; agrícola-forestal; pesquer

• Territoris:  Comarca de l’Alt Penedès

Reserva de la Biosfera del Montseny

Les Terres de l’Ebre



Tres territoris i sectors molt vulnerables a Catalunya

A Catalunya, el clima ja està canviantA Catalunya, el clima ja està canviantA Catalunya, el clima ja està canviantA Catalunya, el clima ja està canviant



Del coneixement a l’acció

• L’objectiu central és “Augmentar la resiliència de les entitats locals 

mediterrànies, mitjançant la intervenció en tres tipus de territoris i en tres 

activitats econòmiques significatives”.
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Accions a desenvolupar

Aprofundir en l’adaptació al canvi 
climàtic (CC) en 3 territoris i 3 sectors

Estudis sobre l’adaptació al CC i 
identificació dels actors implicats
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Incloure l’adaptació al CC en les 
administracions locals

Capacitació i formació

Lideratge d’accions d’adaptació
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Implicació dels agents del territori 

Capacitació i formació
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Implicació dels agents del territori 

Capacitació i formació
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Estratègies i plans d’acció

Acció local en adaptació al CC amb 
partenariats publico privats

Plans d’acció

Execució d’accions concretes

Construir 

resiliència



Principals accions-resultats del Clinomics

• Creació noves estructures de governança: Meses Territorials i Meses 
Sectorials per a l’adaptació al canvi climàtic.

– 1 Estratègia i 3 Plans d’Acció amb dues actuacions per territori

• Capacitació i formació (implicació transició justa)

• Campanyes de sensibilització

• Involucrar a inversors públics i privats



Replicabilitat i transferibilitat

• Replicabilitat: 

sobretot sud d’Europa

• Orientadors en la metodologia:

Àrea Climàtica del Centre d’Europa

Àrea Climàtica del Nord d’Europa



Moltes gràcies per la vostra atenció

Més informació:    http://lifeclinomics.eu/en/
Contacte: life.clinomics@diba.cat


