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

Els reptes de l’adaptació al canvi 
climàtic: experiències des dels 

territoris i sectors 



ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
3 ESTUDIS DE VULNERABILITAT I SOCIOECONÒMICS PER L’ADAPTACIÓ 

 

• 3 TERRITORIS DE CATALUNYA • 3 SECTORS 

AGRICULTURA 

FORESTAL 

PESCA 

TURISME 

RESERVA DE LA BIOSFERA 
DEL MONTSENY 
COMARCA DE L’ALT 
PENEDÈS 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
TERRES DE L’EBRE 



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,  
comunidats de regants, 
DOPs, IGPs, empreses 
agràrias, ADVs., IRTA 

ALTRES RELLEVANTES:  
entitats bancàries, 

asseguradores, 
fundacions, 

associacions 
(ecologistes, de dones, 

etc.), investigadors, 
ciutadania 



CONEIXEMENT: REPTES 



SECTOR AGRORAMADER 



SECTOR AGRORAMADER 

 Pèrdua d’explotacions:  
perill que s’incrementi amb canvi 
climàtic per més estrès hídric, 
reducció producció... 
 

Evolució 1982- 2009:  
 
- Montseny: pèrdua d’un 78% 

d'explot.  I reducción d’un 30% de 
la sup. conreada.  

- Alt Penedès: pèrdua d’un 44% 
d'explotacions,reducció d’un 5% 
sup. conreada. 

- Terres de l’Ebre: pèrdua d’un 45% 
explot. i d’un 10% de la SAU 

Terres de l’Ebre: Moltes zones més 
muntanyoses o d’orografia menys plana, 
allunyades de punts d’aigua, s’estan quedant 
més abandonades. El maneig d’aquestes 
explotacions també és més complex 



SECTOR AGRORAMADER 

 Afectacions en la producció (quantitat i qualitat) dels cultius per manca 
d’aigua, altes temperatures, en un escenari de manca d’aigua (qualitat i quantitat) 



SECTOR AGRORAMADER 

La DO Penedès ha començat a 
veremar abans que mai. El 31 de 
juliol ja es van collir els primers 
raïms de la chardonnay, i durant la 
primera setmana d'agost s'ha 
multiplicat l'activitat a les vinyes, on 
aquests dies s'han estat 
recol•lectant les varietats per 
elaborar vins escumosos. El director 
del Consell Regulador, Francesc 
Olivella, ha assegurat a l'ACN que 
aquesta està sent la verema més 
primerenca "de tota la història", 
degut al cop de calor que hi va 
haver a finals de juliol, després 
d'una primavera força seca. 



SECTOR AGRORAMADER 

 Canvis en la distribució / idoneïtat dels cultius (+ demanda hídrica) 

Font: http://www.espigall.cat/canvi-climatic/ 

Càlcul dels tipus 
d’estiu, règim 
d’humitat i tipus 
d’hivern en 
l’actualitat i en 
qualsevol escenari 
futur. 
S’aplica el model 
a cada cultiu  

http://www.espigall.cat/canvi-climatic/
http://www.espigall.cat/canvi-climatic/
http://www.espigall.cat/canvi-climatic/


SECTOR AGRORAMADER 

 Increment plagues/malures 

Les oliveres es debiliten a causa 
d'aquests extrems meteorològics i, tot 
i que es recuperen, resten més 
vulnerables a brots de plagues com la 
del bacteri xylella fastidiosa, o 
l'infestació de la mosca de l'oliva que 
ha causat estralls en plantacions de 
Grècia i Itàlia.  

www.theguardian.com/ 

www.jornal.cat  

https://www.theguardian.com/
http://www.jornal.cat/


SECTOR AGRORAMADER 

 L’increment de temperatura a l’interior de 
les naus  

Increment de la mortalitat, avortaments i estrès 
per l’augment de les temperatures, qüestió que 
implicarà una major inversió en sistemes i 
tècniques més eficients de refrigeració i ús de 
l’aigua. 
 
 Reducció de la producció de pastures 

produirà un impacte negatiu en aquest sector. 
Augment cost menjar del bestiar per reducció 
pastures d’estiu 
 



SECTOR FORESTAL 



SECTOR FORESTAL 

 Pèrdua de biodiversitat 
 
Especialment d’espècies més sensibles 
a l’increment de les temperatures i la 
reducció i distribució irregular de les 
precipitacions: sobretot 
caducifolis (fagedes, rouredes, 
castanyedes i boscos de ribera), 
l’avetosa, pinedes de pi roig o de 
pinassa.  
Pujada de cota de les fagedes i una 
pèrdua de pr ats subalpins 



https://ddd.uab.cat/pub/butcre/butcre_a2019m2n64iCAT/index.html.3  

La col·laboració entre el CREAF i la Diputació de 
Girona ha permès estrenar el VulneMap, una nova 
eina que prediu quins boscos de Catalunya seran 
més o menys vulnerables a la sequera. 

https://ddd.uab.cat/pub/butcre/butcre_a2019m2n64iCAT/index.html.3


SECTOR AGRORAMADER, FORESTAL, TURÍSTIC 

 Major recurrència dels incendis 
 
La major recurrència dels incendis forestals pot afectar negativament el creixement 
de determinades espècies, com l'alzina i la surera. 
 
 Montseny: risc moderat/alt a les cotes més baixes i fons de valls. Vulnerabilitat es valora 

baixa perquè forces boscos de baixa sensibilitat als incendis i instruments (Plans 
d’actuació municipal, ADF, etc.). 

 Terres de l’Ebre: vulnerabilitat mitjana, per la baixa presència relativa d’espècies forestals 
sensibles als incendis 

 Alt Penedès: Valorat alt i molt alt pels agents territori. Boscos no preparats per fer front a 
grans incendis, vinya com a tallafocs. Disminució de vistes panoràmiques d’alta qualitat en 
zones amb afluència de visitants degut a la recurrència dels incendis. 



SECTOR AGRARI - TURÍSTIC 

 Canvis morfològics al litoral 
(especialment al Delta de l’Ebre) 

 
L’augment del nivell del mar afecta a les 
platges, camps d’arrossars, infraestructura 
de reg, sèquies i estacions de bombeig 
propers a la costa 
 
Pèrdua d’atractiu turístic i pèrdua d’activitat 
agrícola relacionada amb el cultiu de l’arròs. 
 



SECTOR TURÍSTIC 



SECTOR TURÍSTIC 

 
 La proliferació d’espècies 

molestes, com els 
mosquits o la mosca 
negra, pot repercutir, en 
el confort dels turistes. 

 Escassetat d’aigua 
 
 Pèrdua de la qualitat paisatgística i de la biodiversitat 
 (ex. Montseny: el paisatge pot evolucionar a cobertes forestals no tant valorades 
estèticament, menys caducifolis i avetoses; canvis cromàtics menys perceptibles; 
més bosc a cotes altes i pèrdua de matollars i prats, reduirà la riquesa 
paisatgística, Menor durada dels períodes d’innivació)  



SECTOR PESCA 



 Aqüicultura: Vulnerabilitat molt alta a 
les badies del Delta de l’Ebre per 
canvis morfològics del litoral, 
escalfament i una eutrofització de 
l’aigua (acumulació de nutrients) > 
mortalitat de les espècies i afectació en 
la mida dels individus.  
 

 Pesca: vulnerabilitat mitjana-baixa. 
Reducció de captures, augment 
d’espècies tropicals.                                                     
Major capacitat d’adaptació i afectat 
també per altres impactes com la 
contaminació de les aigües i la 
sobrepesca. 

SECTOR PESCA 



EL CANVI CLIMÀTIC POT SER UNA OPORTUNITAT? 

Per les activitats econòmiques pot suposar:  
 
 Oportunitat operativa: les mesures d’adaptació poden reduir el risc i 

incrementar l’eficiència i l’efectivitat i generar estalvis de costos 
 

 Oportunitat en reputació: els mitjans i els consumidors són més sensibles 
a l’impacte de les empreses sobre el canvi climàtic. 

  

 Oportunitat regulatòria: el CC comportarà noves lleis i normes. Les 
empreses que s’hi anticipin tindran avantatge.  

 

 Noves habilitats i reposicionament: l’adaptació requereix noves tecnologies 
i habilitats i cal crear capacitat innovadora, això permet més flexibiltiat 
davant de canvis no previstos.  



OPORTUNITATS 

 
 Varietats adaptades /tradicionals 
 Pastura extensiva + gestió bosc 
 Tècniques més eficients de regadiu / agricultura de precisió 
 Gestió forestal pot afavorir la resistència de certes espècies a la sequera, fins i tot 

pot millorar el cicle de l’aigua i tenir-ne més disponibilitat. 
 L’aprofitament de la biomassa(combinant productes forestals i sarments de vinya), 

productes forestals secundaris (com el suro, els aprofitaments pastorals i el pinyó)  
 El canvi d’estacionalitat en les visites 
 Existència consolidada d’associacionisme en el sector turístic afavorirà l’adopció 

de mesures d’adaptación, la Carta Europa de Turisme Sostenible, certificacions 
ambientals de les empreses, redefinició dels productes turístics, canvis en les 
estratègies de promoció, la proximitat a les ciutats de Barcelona i Tarragona 
 



Gràcies 

Helena Perxacs 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Diputació de Barcelona  
life.clinomics@diba.cat 
http://lifeclinomics.eu/ 
 

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