
Promovent la resiliència. 
Oportunitats i reptes de 
l’economia local i la societat per 
adaptar-se al canvi climàtic

Els riscos i les oportunitats del canvi
climàtic. Anàlisi des dels territoris
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REPTES

Increment T similar al 

del conjunt de 

Catalunya: Turó de 

l'Home, 1950-2014, 

augment de +0,24 

°C/decenni. Descens 

1,5% precipitació 

(estad. no 

significatiu), més 

marcat a l’estiu. 



REPTES

Increment T superior al del conjunt de Catalunya:

Vilafranca del Penedès, 1950-2014, augment de +0,26 °C/decenni.            

Descens 1,5% precipitació (estad. no significatiu), però increment de quantitat 

màxima de precipitació en 5 dies consecutius (4,1mm per decenni).



REPTES

Increment T a l'Observatori de l'Ebre similar a Catalunya: 

+0,13ºC/decenni pel període 1905-2015 . Augmenta l'amplitud tèrmica. 

La precipitació ha augmentat un +0,5%/decenni (estad. no significatiu) 



>Tº
+1,4ºC 

2031-

2050

<P
-8,3% 
2031-

2050

>Nivel

del 

mar
-+25-

55cm.

REPTES



EL CANVI CLIMÀTIC POT SER UNA OPORTUNITAT?

Font: https://www.accenture.com
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EL CANVI CLIMÀTIC POT SER UNA OPORTUNITAT?

Per les activitats econòmiques pot suposar: 

➢ Oportunitat operativa: les mesures d’adaptació poden reduir el risc i 

incrementar l’eficiència i l’efectivitat i generar estalvis de costos

➢ Oportunitat en reputació: els mitjans i els consumidors són més sensibles 

a l’impacte de les empreses sobre el canvi climàtic.

➢ Oportunitat regulatòria: el CC comportarà noves lleis i normes. Les 

empreses que s’hi anticipin tindran avantatge. 

➢ Noves habilitats i reposicionament: l’adaptació requereix noves tecnologies 

i habilitats i cal crear capacitat innovadora, això permet més flexibiltiat

davant de canvis no previstos. 



Una oportunitat per repensar el territori



Una oportunitat per vincular/reforçar iniciatives locals
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Una oportunitat per vincular/reforçar iniciatives locals
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Una oportunitat per vincular/reforçar iniciatives locals





⚫ Risc d’augment de la demanda d’aigua en els conreus per compensar l’increment de

l’evapotranspiració.

⚫ El cooperativisme agrari, potser poc implantat històricament al Montseny, podria potenciar

determinats productes (vinya, olivera, agricultura ecològica...), reduint costos de producció,

millorant xarxes de distribució, etc.

⚫ L’estrès hídric pot conduir a dificultats en la disponibilitat i qualitat de l’aigua per al consum

dels animals.

⚫ Increment del consum de productes derivats (especialment els formatges) i ecològics.

⚫ La baixa rendibilitat econòmica del bosc propicia l’abandó de la gestió forestal.

⚫ Segons com es gestioni el bosc es pot millorar el cicle de l’aigua i tenir més disponibilitat.

Diagnosi dels impactes al Montseny



Diagnosi dels impactes

⚫ L’increment del risc d’incendis pot afectar els valors naturals i el paisatge. Tot i que tots els

municipis de la RBM-PN, menys un, disposen de Pla de prevenció i extinció d’incendis aprovat,

que algun Ajuntament ha aprovat ordenances específiques sobre aquest risc, i que

pràcticament tots els municipis de la RBM-PN estan integrats en ADF, el sector turístic

considera que no està preparat per prevenir i afrontar un incendi.

⚫ La pèrdua de confort climàtic a l’estiu a causa de la pujada de les temperatures a les zones

costaneres pot ser una oportunitat per a desestacionalitzar l’afluència de visitants al

Montseny, ara molt concentrada a la primavera i la tardor.

Es podrien generar importants sinèrgies positives si fos possible treballar amb una òptica de
conjunt dels quatre sectors analitzats, donades les múltiples i estretes relacions que es produeixen
entre les variables biofísiques, paisatgístiques i socioeconòmiques del massís.

La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) al Montseny és un marc òptim per a impulsar
diverses accions d’adaptació al canvi climàtic en el sector turístic.





Diagnosi dels impactes a l’Alt Penedès



Diagnosi dels impactes a l’Alt Penedès



La vulnerabilitat global del sector és alta,  

sobretot per l’afectació als conreus de  

secà, la reducció de la disponibilitat  

d’aigua per als de regadiu i la 

implementació de nous regadius de 

suport. 

Els conreus més vulnerables són els 

situats al Delta, degut al seu retrocés per 

l’increment del nivell del mar i per la pròpia 

subsidència de la zona, agreujada  per la 

manca d’aportació de sediments.

Els conreus de secà situats a la Terra  Alta 

(vinya i ametller) presenten una alta 

vulnerabilitat per la disminució i distribució 

irregular de les precipitacions, 



Diagnosi dels impactes a Terres de l’Ebre



Diagnosi dels impactes a Terres de l’Ebre
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