
CONVOCATÒRIA 

Benvolguts/des, 

En el marc del projecte europeu LIFE CLINOMICS “Promovent la resiliència i reptes de 
l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic” ens plau convidar-vos a la 6a 
sessió de la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC) de la Reserva de la 
Biosfera del Montseny que tindrà lloc el proper dimecres 23 de gener de 2019, a les 17h a la 
Masia Mariona, oficina del Parc Natural del Montseny. 

A l’estiu de 2018 vam començar a treballar a la METACC, a partir d’un llistat esborrany d’accions 
per al Pla d’adaptació al canvi climàtic de la RB del Montseny. En una segona sessió a l’octubre 
es va consensuar i validar el llistat complet d’accions i es van establir els criteris de valoració de 
les accions per a prioritzar-les. 

Posteriorment, entre novembre i desembre, a nivell tècnic i a partir de les mitjanes de les 
puntuacions que la METACC va donar als diferents criteris de valoració de les accions, s’ha 
obtingut un llistat ordenat de les accions prioritzades (el qual s’adjunta al correu). Aquesta és una 
primera priorització objectiva, la qual es posarà a debat durant la propera METACC. 

L’objectiu d’aquesta propera sessió és presentar i treballar en la priorització de les accions del 
pla, per arribar a escollir les accions pilot, que podran iniciar el seu desenvolupament amb l’impuls 
dels 50.000€ que té assignats el projecte (25.000€ per acció), així com en la concreció de les 
accions del pla. 

El projecte al Parc Natural del Montseny – Reserva de la Biosfera es centra en els sectors turístic, 
agrícola i forestal, vosaltres formeu part de la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic 
(MeTACC) i de les Meses Sectorials o temàtiques pel que esteu implicats com agents interessats 
en el projecte, per a decidir conjuntament prioritats, línies de treball i  inversions, així com per a 
la participació activa futura en l’aplicació d’actuacions concretes per fer front al canvi climàtic. 

Esperem comptar amb la vostra  presència. 

 

Salutacions, 

 


