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MOTIVACIÓ 

• Compromís dels governs locals 
en la mitigació i l’adaptació al 
canvi climàtic 

• Cal treballar conjuntament i 
implicar a tots els actors 
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Presentation Notes
VulnerabilidadesAgricultura y ramaderiaRiesgo incremento necesidades de riegoCambios en los cultivosRiesgo de incendioParlar de la població ocupada en agricultura a Catalunya? O del pes econòmic que té?....Impacte econòmic del canvi climàtic



TERRITORI 

 Reserva de la 
Biosfera del 
Montseny 

 Alt Penedès 
 Reserva de la 

Biosfera de 
Terres de l’Ebre 

Agricultura 
Forestal 
Turisme 
Pesca 

Mireia Baqué / CREAF 

ACN 

Presenter
Presentation Notes
We are implementing the project in three specific territories located in Catalonia. Both of them, Montseny Biosphere Reserve and Alt Penedès County are located in the province of Barcelona, and the other one, Terres de l’Ebre Biosphere Reserve, is in the south of Catalonia inside the province of Tarragona. Montseny is a mountain area with eurosiberian vegetation that is very popular as a tourist destination, mainly for people living in the area of Barcelona that go there at weekends to enjoy this natural and rural area. Alt Penedès if famous for its wine and cava, there are many vineyards that are also a well-known tourist destination. Terres de l’Ebre covers a wider territory and different counties. Inside this region the Ebre Delta is an outstanding place for its uniqueness and beautiful landscape, as well as for the cultivation of rice. It is also a great place for birdwatching and nature activities. The rest of the territory is mainly rural, with a high variety of crops, they produce olive oil, nuts, fruits such as tangerine and wine.   As you can realize, the project takes places in 3 territories that are mainly rural, with low density populations in many municipalities. It is interesting to discover how climate change is affecting this territories and how this can be turn into opportunities to enhance the quality of life and the landscape of these areas. 

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-sequera-de-2016-va-perjudicar-73-hectarees-de-boscos-al-valles/
https://www.naciodigital.cat/noticia/123895/segon/temporal/mes/esborra/platges/agreuja/regressio/al/delta/ebre


INGREDIENTS PER 
L’ADAPTACIÓ 

•Estudis de 
vulnerabilitat CONEIXEMENT 

•MeTACCs GOVERNANÇA 

•Formació 
•Estratègia i 

plans d’acció 
•Finançament 

accions pilot 
 

SUPORT PER 
L’ACCIÓ 
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CONEIXEMENT 
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>Tº 
+1,4ºC 

2031-
2050 

<P 
-8,3% 
2031-
2050 

>Nivell 
del 
mar 
-+25-
55cm. 

CONEIXEMENT 



CONEIXEMENT 



PROCÉS DE GOVERNANÇA 

DIAGNOSI TÈCNICA  
Impactes i vulnerabilitats 

DOCUMENTS TÈCNICS                     
  Estratègia i pla d’acció 



MeTACC R.B. 
Montseny 

MeTACC R.B. 
Terres de 

l’Ebre 

MeTACC Alt 
Penedès 

ACTORS 

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 



178 ACTORS IMPLICATS 

MeTACCs 

Una oportunitat 
 
 Per repensar el territori 
 Per reforçar o crear iniciatives locals 
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SUPORT PER L’ACCIÓ 



 
15 Eixos estratègics i 40 accions 
 
1.     Agricultura de precisió, gestió integrada de regadius 
2.     Noves varietats i/o espècies més adequades i varietats autòctones 
3.     Experimentació sembra en sec i pràctiques agroculturals de l’arròs 
4.     Biomassa com a font d’energia 
5.     Recuperació i gestió d’espais agroforestals 
6.     Gestió forestal que millori estructura i qualitat de les masses forestals, millor adaptació als riscos 
7.     Adaptació en l’aqüicultura 
8.     Millora qualitat de l’aigua a les badies 
9. Diversificació i promoció espècies de peixos poc conegudes 
10.   Turisme adaptat 
11.   Nou sistema de planejament de l’activitat turística adaptada al CC.  
12.   Control espècies invasores i/o molestes 
13.   Minimitzar riscos del canvi climàtic sobre la salut 
14.   Instruments de governança per fer front als ricos del CC.  
15.   Millora de la biodiversitat i el paisatge 

SUPORT PER L’ACCIÓ 



7 eixos  i 30 accions 
 
1. Estructures i òrgans de governança i accions administratives 
2. Millora de l’estructura i qualitat de les masses forestals a través de la gestió 
ramadera i forestal 
3. Gestió de l’aigua: gestió sostenible dels recursos hídrics 
4. Gestió de la vinya: definir, assajar i impulsar bones pràctiques en el conreu de 
la vinya  
5. Gestió energia: promoure la gestió energètica local 
6. Gestió sector turístic: fomentar la responsabilitat ambiental al sector turístic 
7. Gestió territori : instruments per la planificació territorial i gestió del paisatge 

SUPORT PER L’ACCIÓ 



R.B. Montseny 
•Identificar els boscos més vulnerables al CC i crear models de 

gestió 
•Adaptar edificis i instal·lacions agràries, turístiques 

Alt Penedès 
•Tècniques d’adaptació en viticultura. Millor maneig del sòl  
•Ramaderia extensiva per la vinya i la prevenció d’incendis 

R.B. Terres de l’Ebre 
•Creació d’un observatori de la sequera 
•Instal·lar un hatchery local de bivalves 

SUPORT PER L’ACCIÓ 



Formació   
Capacitació 

 
Accions pilot 

 
Replicabilitat 

Continuïtat 
Avaluació Recursos 

Plans d’acció 
Accions 

3/97 

Observatoris 
locals per a 

l’adaptació al 
canvi climàtic 

Xarxes locals 
per l’ACC 

Pacte per a 
l’adaptació al 
canvi climàtic 

1 

Incentivar 
inversió privada 

Promoure 
col·laboració 

público-
privada 146.000 € 

6 
500 persones 

 

30 

Indicadors 
quantitatius 

Indicadors 
qualitatius 

Persones gestores 
i divulgadores de 

l'adaptació al 
canvi climàtic 

XX 

Guia per a la 
resiliència local 

1 

SUPORT PER L’ACCIÓ 



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 

SUPORT PER L’ACCIÓ 



CONEIXEMENT 

GOVERNANÇA 

SUPORT PER 
L’ACCIÓ 

XARXES locals 
per l’adaptació 

GESTOR/A 
DIVULGADOR/A 
de l’adaptació 

TERITORIS I 
SECTORS 

< vulnerables 
> resilients 

AVANÇANT EN L’ADAPTACIÓ 



Gràcies!!! 

Helena Perxacs 
Núria Parpal 
life.clinomics@diba.cat 
@ClinomicsLife  
 
http://lifeclinomics.eu/ 
 

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