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APORTACIONS DEL DEBAT 

Procés participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia i els Plans d’Acció 
per a l’adaptació al canvi climàtic 

ACCIONS SECTOR FORESTAL MeSACC AGRICULTURA 

1. Explotació de la biomassa com a font d’energia  

2. Disminució del risc i efectes dels incendis forestals 
No és gaire viable, per manca de mesures i la seva dificultat . 

També es considera que no és una acció, sinó un objectiu 

3. Millora i extensió de la gestió de les masses forestals. 

4. Controlar/dirigir el procés de reforestació de terrenys agrícoles 

abandonats, afavorint la creació d boscos adients i no de matoll. 

No és necessari doncs ja hi ha prou reforestació forestal, s’hauria d’afavorir la restauració natural i 

utilitzar el foc com a eina. 

No és viable perquè la majoria són de propietat privada i els bancals estan abandonats 

Discrepància: hi haurà excedents de terreny agrícola abandonat que s’omplirà de matollar si no s’hi fa 

res / Per contra, s’afirma que no cal fer-hi res, doncs bona part dels boscos abans eren agrícoles i de 

forma natural s’han convertit en boscos. Fer despesa no cal, només al donar temps. 

5. Incloure dins els plans tècnics redactats el risc de la disminució de 

la producció forestal i ajustar els tractaments previstos. 

Els plans  tècnic no tenen productivitat, la major part és de conservació i, per tant, no són rentables i 

difícilment se’n faran. 

El que caldria és adequar la planificació forestal a possibles escenaris canviants (co l’estudi de la 

conca del Siurana fet per la URV), amb eines que puguin ajudar en base a les tendències. 

El canvi climàtic als boscos produeix un estrès forestal que no es preveu, com per exemple un canvi 

d’espècies. 

6. Seguiment d’efectes i utilitat de les infraestructures i restauració 

d’ecosistemes per permetre la reintroducció del foc natural per evitar 

grans incendis. 

És una qüestió de costos. El foc controlat és més econòmic que una estassada, però  

socialment les cremes costen d’acceptar. 



APORTACIONS DEL DEBAT 

Procés participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia i els Plans d’Acció 
per a l’adaptació al canvi climàtic 

ACCIONS SECTOR FORESTAL MeSACC AGRICULTURA 

7. Elaborar i aplicar un pla d’estassades de matollar en les zones 

pròximes a les masses forestals consolidades o ecològicament 

interessants per reduir i protegir del risc de propagació d’incendis. 

Abans es feien cremades reduïdes i molt controlades, ara hi ha  més matoll  que abans, un factor els 

pastors que evitaven el matoll amb el bestiar. 

8. Recuperació de bancals abandonats en zones forestals. Netejar els bancals per fer-los zona de discontinuïtat, “tallafocs” 

9. Reimplantació de zones de pasturatge. 

La biodiversitat a dalt de les muntanyes, el bestiar busca proteïna que està dalt de les plantes a 3 

metres, la part de sota no val res, no és bona, també calen més pastors  amb predisposició i formats. 

En primer lloc caldria fer evolucionar el matollar cap a zones de pastura. 

10. Accions de reducció de la massa forestal. 

El que caldria seria gestionar millor la massa forestal per reduir riscos i no pas reduir-la. 

Es proposa unir l’acció 3 i la 10, doncs la reducció de massa seria una forma de gestió específica en 

determinats terrenys. 



ACCIONS TRANSVERSALS MeSACC AGRICULTURA 

11. Mobilització dels sediments dels embassaments. Necessari però no viable, te un alt cost tot i que també té un benefici elevat. Cal trobar 

l’equilibri. 

12. No autoritzar nous aprofitaments hídrics. 
No és necessari però viable. El que caldria és regular o revisar les concessions  actuals i no 

pas no autoritzar. 

13. Major vigilància i control d’espècies invasores 
Necessari però no viable, doncs el control és molt costós. 

S’està fent però manca més control, surten noves plagues, cal vigilar més. 

14. Continuar amb els registres i tractament d’espècies molestes (mosquit, 

mosquit tigre, mosca negra), els sistemes de vigilància i control d’aigua de 

consum humà, d’episodis de calor, o de concentracions d’ozó. 

Continuar i mantenir 

15. Organisme de gestió que integri totes aquets qüestions per a les Terres 

de l’Ebre 
No és necessari,  coordinació sí, però no cal un organisme 

16. Creació de l'Organisme de Gestió de la Conca de l'Ebre a Catalunya. 
No és necessari, inviable, no cal centralitzar la nostra  zona. No milloraria res. No és viable 

tallar la conca pel mig. Caldria però una major coordinació entre la CHE i l’ACA. 

17. Creació d’un organisme de detecció, coordinació, control i seguiment de 

les espècies invasores. 

No cal un organisme, falta algú que sigui responsable, resolutiu, amb acció i agilitat. Més que 

un organisme, potser podria ser un protocol o un instrument, amb competència. 

18. Potenciar les accions per millorar la biodiversitat a escala de paisatge 

mitjançant acords de custòdia. 

Viable. Acords de custodia entesa amb propietari privat. 

Però el més important és que sigui una prioritat per a l’Administració pública, la biodiversitat no 

és responsabilitat del propietari privat. 
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ACCIONS TRANSVERSALS MeSACC AGRICULTURA 

19. Recuperar les accions pendents del PIPDE (pla integral de protecció del 

Delta de l’Ebre). 

20. Elaborar una proposta concreta de valors a preservar, costos, possible 

calendarització i vies de finançament. 
És el propòsit del procés, un pla d’acció. 

21. Elaborar una proposta específica i integral com a Ebrebiosfera, al marge 

de l’opció Diputació-Costa Daurada. 
No viable d’acord amb la llei. Però sí que caldria donar contingut a la proposta del territori. 

22. Apostar per polítiques d’eficiència, de sensibilització, de reutilització de 

l’aigua, tant en regadius com en aigua de consum. 
S’està fent, però caldria tenir dades i utilitzar-les. 

23. Elaborar un programa de detecció, seguiment i protecció de les espècies 

i ecosistemes vulnerables i en perill d'extinció. 

Necessari però no viable. És un objectiu massa ample, ja estan detectades però falta l’acció. El 

que cal és ser previsors. 

També caldria incloure espècies domèstiques específiques del territori – no obstant, això ja 

estaria contemplat a la proposta 28. 

APORTACIONS DEL DEBAT 

Procés participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia i els Plans d’Acció 
per a l’adaptació al canvi climàtic 



APORTACIONS DEL DEBAT 

Procés participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia i els Plans d’Acció 
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ACCIONS SECTOR AGRORAMADER MeSACC AGRICULTURA 

24. Implementació de de reg de suport per als conreus de secà. 

No necessària, però passable, racional. 

Implementació econòmica. Substituir recs intensius pels de suport 

Realitzar estudi o revisar concessions perpetues.  

25. Introducció de noves varietats i/o espècies adequades a la nova situació. 

El canvi climàtic  en uns anys canviarà la varietat, en tema de fruita. Del secà  tocarà plegar 

per l’estrès, hi haurà una pèrdua econòmica greu, per exemple a terra d’olivers no es pot 

plantar res més. Per tant, el secà és un risc que no es pot assumir i no sempre es podrà fer. 

26. Reconèixer i fomentar la utilització de les diferents espècies ramaderes 

adients com a eines de reducció de la biomassa (com la cabra blanca). 

La cabra és un animal rústic, raça que s’adapta a viure en aquesta zona, però el problema és 

el factor humà, pocs pastors i poca predisposició o formació i especialització. Sempre 

requereix de contraprestació econòmica. 

27 Certificació per la ramaderia dirigida a la prevenció d’incendis forestals per 

donar valor afegit a la carn de cabra blanca (en curs). 
Pot ser un valor afegit a la proposta 26. Pot ser ramats criats en lloc i fer la venda 

28. Apostar per la recuperació de varietats autòctones, menys productives 

però més adaptades al clima ebrenc que poden ajudar a l’especificitat del 

territori en la difusió dels valors de la nostra Reserva de la Biosfera. 

Hauria de ser viable 

No donen continuïtat, hauria d’haver  un controlador. 

29. Sembra en sec del cultiu de l’arròs. 

Necessari però és poc viable,  

Seria millor estalviar aigua durant el cultiu. 

Però podria ser viable en determinades situacions i a més és una eina per lluitar contra el 

caragol massana. Per tant, hauria de fer-se com estratègia puntual, fent primer proves i 

donant garanties. 


