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GOVERNANÇA 

PLANS D’ACCIÓ I 
ACCIONS PILOT 

FORMACIÓ 
PER A 

L’ADAPTACIÓ 

ESTRATÈGIA I 
PACTE PER A 
L’ADAPTACIÓ 

Continuïtat 
Avaluació 

Replicabilitat 

Plans d’acció 

Punt de partida 



Grup d’experts 



Estratègia per a l’adaptació al 
canvi climàtic de Life Clinomics 

Generar 
consciència  
adaptació 

Conèixer 
on actuar  

Promoure 
l’acció 

pública i 
privada 

Continuïtat  
governança 
adaptació 

Avaluació 
impacte 
sectors 

Integració 
a les 
polítiques 

Mobilització 
dels actors 

Promoció 
finançament 
públic i  privat 

Organització 
Implementació 
Compromís 
Seguiment  
 



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 

• Comissions Obreres de Catalunya  
• Coldiretti (Sardegna, Italia) 
• Fédération des Syndicats 

Démocratiques (FSD, Maroc) 
• Unió de Pagesos de Catalunya  
• Unió General de Treballadors de 

Catalunya  
• Unión de Uniones de Agricultores 

y Ganaderos (Madrid-Andalucía) 
• Calengobi sccl (Turisme rural) 
• Conselleria de Territori, Energia i 

Mobilitat, Govern de les Illes 
Balears 

 
 



Metodologia contrastada 

Plataforma d’intercanvi d’idees i de bones pràctiques 

Estratègia per a l’adaptació al canvi climàtic 

Materials de difusió pels diferents sectors 

Fitxes de les accions pilot 

Xarxes per a l’adaptació al canvi climàtic 

Espais per a la reflexió 

1. Descarregar-lo en l’idioma 
que interessi 

(http://lifeclinomics.eu/ca/edicions/) 
2. Signar-lo 

3. Enviar-lo en pdf a 
life.clinomics@diba.cat 

PER A SIGNAR-LO 



¡Gràcies! 
 
 

Núria Parpal 
parpalsn@diba.cat 

life.clinomics@diba.cat 
http://lifeclinomics.eu/ 

@ClinomicsLife 
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