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

Accions d’adaptació en l’àmbit 
agroforestal a l’Alt Penedès, al  

Montseny i a les Terres de l’Ebre



COORDINADOR: 

SOCIS: 

 De coneixement: 

 Territorials: 

 Socioeconòmics: 

PARTENARIAT





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

3 ESTUDIS DE VULNERABILITAT I SOCIOECONÒMICS PER L’ADAPTACIÓ



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



MeTACC R.B. 
Montseny

MeTACC R.B. 
Terres de 

l’Ebre

MeTACC Alt 
Penedès

GOVERNANÇA

ADMINISTRACIONS 
(municipis, consells 

comarcals, Diputació 
de Barcelona, 

consorcis, DARPA -
Generalitat Cat.)

ÒRGANS DE GESTIÓ I 
PARTICIPACIÓ DEL 

TERRITORI (Ex. Parc 
Natural del Montseny )

ENTITATS DEL SECTOR 
AGRARI 

Sindicats, cooperatives,  
comunitats de regants, 
DOPs, IGPs, empreses 
agràries, ADVs., IRTA

ALTRES RELLEVANTS: 
entitats bancàries, 

asseguradores, 
fundacions, 
associacions 

(ecologistes, de dones, 
etc.), investigadores, 

ciutadania



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

 Gestió forestal sostenible

 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

ACTUACIONS







Campanya sensibilització

ACTUACIONS



Campanya sensibilització



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



• Marca RB 
Montseny 
(productes 
locals)

• Ramats x 
paisatge

• Mapa de regs 
i concessions

• Observatori de 
la sequera

• Assaig 
conreus 
adaptats

• Sembra en 
sec arròs

• Sensors 
humitat sòl i 
estrès hídric

• Viticultura 
adaptativa

• Control i 
seguiment 
plagues i 
invasions

• Ramaderia 
extensiva en 
vinyes

• Formació adaptació i 
assegurances

• Ajudes pastura 
/foment ramaderia 
extensiva

ACCIÓ



• Identificar 
zones 
forestals i 
espècies més 
vulnerables

• App de 
turisme 
sostenible

• Pla prevenció 
incendis amb 
projeccions 
climàtiques

• Control 
plagues i 
invasions

• Part IBI per 
conservar 
patrimoni nat. 

• Incentius per finques 
forestals que 
incloguin adaptació

• Biomassa amb 
producte local

ACCIÓ



COMPROMÍS

Amb la firma del PACTE 
PER A L’ADAPTACIÓ AL 
CANVI CLIMÀTIC, les 
entitats del Sud 
d’Europa adquirim el 
compromís de promoure les 
actuacions proposades des 
del Life CLINOMICS per 
tal d’augmentar la 
resiliència dels països del 
mediterrani europeu.

Identificació 
vulnerabilitats

Enfortir 
compromisos 

adaptació

Instruments 
financers 

Agricultura,  
ramaderia, gestió 
boscos resilient

Activitat turística 
adaptada

Innovació en gestió 
de pesca i 
aqüicultura  
+sostenible

Gestió sostenible 
dels recursos

Adaptar llocs de 
treball, capacitar, 

sensibilitzar, 
protegir la salut

Òrgans de govern, 
cooperació per 

l’adaptació



El contingut d'aquesta publicació no reflecteix l'opinió oficial de la Unió Europea. La responsabilitat de la informació és assumida completament pels autors.

Moltes gràcies
http://lifeclinomics.eu/


