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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 SOCIAL/TURISME 

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

Es veu inviable: la majoria d’estudis indiquen que no existeix una industria prou potent per netejar el 

bosc i aprofitar la fusta per biomassa; a uns 200-300 metres de la carretes és viable netejar el bosc 

però més enllà d’aquesta distància ja no. A més, actualment la fusta s’està enviant a Itàlia (per la 

manca de demanda a la zona). 

Ha de ser una aposta política. No es pot explotar la biomassa si no hi ha demanda. Per tant, ha 

d’haver-hi una aposta política per crear aquesta demanda. Una possibilitat és fer que es canviïn els 

sistemes de calefacció dels equipaments públics per calderers de biomassa (que les Administracions 

Públiques siguin exemplificadores). Una altra, seria crear calefacció mitjançant biomassa per oferir a 

tota la població de municipis petits. 

2. Disminució del risc i efectes dels incendis forestals 

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. 

Es veu inviable: els terrenys abandonats, precisament ho estan perquè no tenen rendiment; per tant, 

no es veu la manera de fer que aquesta tendència es revertís sense que impliqui la realització 

d’accions que requereixin d’una despesa/inversió periòdica. 

Ha de ser una acció sostenible en el temps, el que implica que s’ha de buscar una acció que sigui 

productiva per ella mateixa i que hi hagi algú disposat a encarregar-se’n en el futur. Per exemple, una 

empresa per la que sigui viable el rendiment del bosc mitjançant la fusta, la biomassa o les activitats 

silvestres (bolets, etc.). 

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

la producció forestal i ajustar els tractaments previstos. 

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

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

grans incendis. 
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ACCIONS SECTOR FORESTAL MeSACC SOCIAL/TURISME 

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. 

8. Recuperació de bancals abandonats en zones forestals. Es veu inviable la recuperació d’alguns bancals pel seu estat actual 

9. Reimplantació de zones de pasturatge. 

Cal suport i finançament per fer-ho viable, que sigui una actuació de sostenibilitat no només 

econòmica. Per exemple, incentivar els “ramats bombers” independentment de la seva viabilitat com a 

activitat ramadera, considerant-los com una activitat de prevenció d’incendis i, per tant, un cost de 

prevenció que ajudarà a reduir els possibles costos d’extinció d’incendis. 

Altres assistents pensen que no es pot dependre de subvencions, que el millor és que aquesta 

actuació vagi lligada a una explotació econòmica. Les accions han d’estar relacionades amb la 

estimulació de la demanda i la innovació per tal d’aconseguir tenir activitats autosuficients. 

10. Accions de reducció de la massa forestal. 



ACCIONS TRANSVERSALS MeSACC SOCIAL/TURISME 

11. Mobilització dels sediments dels embassaments. Sempre i quan hi hagi garanties de no contaminació. D’altra banda, es considera inviable 

tècnica i econòmicament. 

12. No autoritzar nous aprofitaments hídrics. 

Més que no autoritzar, seria ser eficients en els aprofitaments hídrics, doncs alguns poden 

canviar. El que cal és optimitzar-los i fer una bona política d’aigua. 

Com exemple, parlen de no autoritzar aprofitaments per a tarongers, ja que es necessiten mols 

m3, però si autoritzar un aprofitament que olivers on sigui només com a suport. 

13. Major vigilància i control d’espècies invasores 

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. 

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

de l’Ebre 
No es veu viable. Millor un observatori o sistemes bons de coordinació. 

16. Creació de l'Organisme de Gestió de la Conca de l'Ebre a Catalunya. No es veu viable i es diu que amb el sistema legislatiu actual és impossible o molt difícil 

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

les espècies invasores. 

No es veu necessari. Es considera que ja existeixen molts organismes amb capacitat; per tant, 

l’acció no ha d’anar dirigida a la creació d’un nou organisme sinó la creació d’un  sistema de 

coordinació dels organismes ja existents 

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

mitjançant acords de custòdia. 

Es considera complicat en terrenys privats, tot i que hi ha experiències positives al respecte. Es 

veu més viable si primer es compren a nivell públic els terrenys; tot i que es parla de que la 

custòdia és entre entitats i privats i no entre entitats i Administracions Públiques. No obstant, es 

considera que si existís una legislació que obligués als propietaris privats a fer els acords de 

custòdia, en cas de que se’ls ofereixi, les coses canviarien. 
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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. 

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

de l’opció Diputació-Costa Daurada. 

La marca específica Terres de l’Ebre ja existeix i es gestiona des de DIPTA. A més, no és 

viable ja que la llei atorga la gestió de les marques turístiques a les diputacions 

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

l’aigua, tant en regadius com en aigua de consum. 

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

i ecosistemes vulnerables i en perill d'extinció. 
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ACCIONS SECTOR TURÍSTIC MeSACC SOCIAL/TURISME 

24. Adaptar l’oferta a la realitat climàtica i fer un ús més eficient de l’aigua. 
Poc viable. No hi ha consciència per part de la gent, el turista. El sector ja té adoptades 

mesures d’eficiència d’aigua i de llum 

25. Divulgació sobre un ús correcte de l’aigua de boca. Dins el sector turístic ja es fa 

26. Disminuir la quantitat de dutxes a la platja. 
Les dutxes no són el problema a més es necessita tenir dutxes per optar a la bandera blava. 

El que cal és informació sobre el bon ús de les dutxes. 

27 Limitar o condicionar el creixement turístic a les disponibilitats d’aigua. 

Això actualment ja es fa, no caldria. No s’hauria de limitar, sinó condicionar en relació al 

context del territori. 

També cal interioritzar que algunes propietats de vora el litoral no són o seran permanents, 

que es podran perdre precisament per la seva ubicació. 

28. Possible redefinició de recursos turístics i  canvis en l’estratègia de 

promoció i públics objectiu.  

No es poden redefinir els recursos turístics doncs són els que són. Els canvis d’estratègia ja 

es fan 

NOVA: Aposta política i impuls públic per l’aprofitament dels recursos dels boscos; per exemple, canvis en la legislació enfocats a l’aprofitament de la fusta 

NOVA: Adaptar les mesures de prevenció d’espècies molestes als canvis de l’estiatge 

NOU RISC AGRICULTURA. L’augment del porc senglar i els problemes que comporta per a l’agricultura i per a la seguretat viària. 


