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Adaptació de l’Agricultura
als

Efectes del Canvi Climàtic

Promovent la resiliència.
Oportunitats i reptes de l’economia i la

societat local en l’adaptació al canvi climàtic.

La Seu d’Urgell, 26 Febrer 2019



EL PROJECTE 

LIFE CLINOMICS



3 anys de juny 2016 al juny 2019

Pressupost de 1.392.349 €

835.278 € finançats per L’Unió Europea



COORDINADOR: 

SOCIS: 

 De coneixement: 

 Territorials: 

 Socioeconòmics: 

PARTENARIAT



En tres territoris En diverses activitats econòmiques

Turisme

Pesca

Agricultura

Forestal

LIFE CLINOMICS pretén augmentar la resiliència de les entitats locals
mediterrànies a través de la intervenció:

OBJECTIU  GENERAL



RESPOSTA

 Incorporar el canvi climàtic a l’acció de les administracions locals però 
també a les activitats econòmica i a la població 

 Impulsar la inversió pública i privada 

 Promoure la implicació, la participació de tots els sectors per integrar la 
adaptació a les polítiques sectorials 



Estudi dels efectes del canvi climàtic al territori: diagnòstic, impacte i
vulnerabilitats i Diagnosi de la capacitat social i institucional per augmentar la

resiliència del territori http://lifeclinomics.eu/ca/

ACTUACIONS

Montseny

Penedés

T. Ebre



CONTRUIR RESILIÈNCIA

 Creació d’ estructures de governança:

– Meses Territorials per a l’ Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC)

– Meses Sectorials per a l’ Adaptació al Canvi Climàtic (MeSACC)

– Grupo d’ experts, grups de treball

 Capacitació i formació

 Campanyes de sensibilització; sessions informatives

 Gestor per a l’adaptació al Canvi Climàtic

 Xarxes Locals per a l’ adaptació al Canvi Climàtic



CONTRUIR RESILIÈNCIA

 1 Estratègia i 3 Plans d’ Acció per a l’ Adaptació al Canvi Climàtic  

 Com a mínim 2 accions implementades a cada territori

 Pacte per a l’ Adaptació al Canvi Climàtic 

 Guia per a la resiliència local

 Jornades Pagesia del Mediterrani per l’adaptació al Canvi Climàtic, 27/28 març 
2019. 



Campanya sensibilització



Campanya sensibilització



Pacte per l’adaptació al canvi climàtic



Creació de les estructures de governança multinivell per a l’adaptació al canvi climàtic per
treballar en l'elaboració de l'Estratègia I els Plans per a l'adaptació al canvi climàtic

Taules Territorials per l'Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC) - estructura d'impuls.
Són el referent de debat al territori, responsables d'arribar a acords i d'establir sinergies
entre sectors.

Taules Sectorials per l'Adaptació al Canvi Climàtic (MeSACC) - estructura de debat 
Concentrarà als representants de cada sector per debatre el paper de cadascun en el 
procés d'adaptació.

Grups d’experts – òrgan consultiu

Es consolidaran estructures perquè continuïn l’activitat després de finalitzat el projecte

ACTUACIONS



Capacitació i formació per oferir recursos tècnics i metodològics perquè els sectors socials i
econòmics implicats en el projecte puguin actuar i adaptar les seves activitats als efectes
del canvi climàtic.

Territori Agro
Ramaderia

Forestal Turisme Pesca

Alt
Penedès

Adaptació de la vinya als 
efectes del canvi climàtic
Cultius llenyosos i de secà

 Gestió per a l’adaptació al CC dels 
boscos

 Valorització dels serveis ecosistèmics 
del bosc

 Bones practiques per un 
turisme sostenible

 Comunicació per un turisme 
sostenible

-

Montseny Sistemes agro-forestals  Gestió per a l’adaptació al CC dels 
boscos

 Valorització dels serveis ecosistèmics 
del bosc

 Bones practiques per un 
turisme sostenible

 Comunicació per un turisme 
sostenible

Terres de 
l’Ebre

El CC el gran repte del sector 
agrari
Cultius llenyosos i de secà

 Gestió per a l’adaptació al CC dels 
boscos

 Valorització dels serveis ecosistèmics 
del bosc

 Bones practiques per un 
turisme sostenible

 Certificacions per un turismo 
sostenible

Pesca 
Sostenible

Sessions especifiques AAPP

ACTUACIONS



EL CANVI CLIMÀTIC



MITIGACIÓ ADAPTACIÓ

L’ actitivat humana 
impacte al clima

Dins - Afora

El canvi climàtic impacte 
l’actitivat humana 

Afora - Dins

Una estratègia de mitigació és ineludible per
evitar el canvi climàtic:

 Reduir emissions GEH. Ex: Eficiència energètica,

mobilitat sostenible

Una estratègia d’adaptació és ineludible per
evitar els impactes del canvi climàtic:

 Eficiència de reg, millora varietal, etc.



Gener 2018  407.98 ppm

Gener 2017  406.13 ppm

Gener 2016  402.52 ppm

Gener 2015  399.98 ppm

T < 2ºC => max. 450 ppm.

La concentració de CO2 a l’atmosfera continua creixent de forma imparable...



Vulnerabilitat 
climàtica Forestal



Vulnerabilitat del sector forestal 
davant el canvi climàtic



Eixos prioritaris d’actuació perquè el sector forestal augmenti la 
resiliència al canvi climàtic. MeSACC
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Moltes gràcies


