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Objectius de l’eina d’adaptació

L’objectiu principal és proporcionar criteris i crear unes pautes per assessorar i facilitar
l’adaptació al canvi climàtic a les diferents empreses i entitats dels sectors:

• Agropecuari

• Turístic que formen part de la RBM.

L’eina permetrà:

• Incrementar la resiliència al canvi climàtic d’ambdós sectors.

• Assolir una gestió sostenible dels recursos i l’entorn.

• Fomentar noves oportunitats de negoci.

• Establir sinèrgies entre les diferents tipologies d’empresa.

• Esdevenir un exemple d’adaptació i bones pràctiques per altres territoris amb
característiques socioecològiques similars.



Adaptació al canvi climàtic

Anàlisi dels perills climàtics i 
dels riscos associats

Perills climàtics: increment de la 
temperatura, la freqüència i intensitat de   
les onades de calor i els períodes de 
sequera i l’ocurrència dels fenòmens 
meteorològics extrems

Riscos associats: disminució de la   
disponibilitat d’aigua, pèrdua de 
biodiversitat i qualitat paisatgística, i canvis 
en els cultius, en el tipus d’explotacions 
ramaderes i en el patró de demanda 
turística



Accions d’adaptació al canvi climàtic

En total s’han plantejat 27 accions.

8 accions 

comunes per 

ambdós sectors

11 accions

8 accions



Les accions, presentades en forma de fitxes, fan referència a 7 categories. A mode d’exemple, es
presenta una acció per categoria.

GESTIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA

Impulsar sistemes de reg 
eficients pels conreus

GESTIÓ ENERGÈTICA

Millorar el confort tèrmic dels 
establiments turístics

GESTIÓ DELS RECURSOS 
ALIMENTARIS

Prevenir i controlar la 
presència de plagues

CONSERVACIÓ DE LA 
BIODIVERSITAT

Afavorir l’existència de 
mosaics agroforestals

GESTIÓ DEL RISC

Millorar la resposta envers els 
fenòmens climàtics extrems

GENERACIÓ DE VALOR 
AFEGIT

Adherir-se a la marca de la 
RBM

SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

Incloure l’emergència
climàtica en els continguts de 

les activitats educatives



Model de fitxa pel
recull de les accions
d’adaptació al canvi
climàtic



Materials de comunicació

• Fitxes de les accions

• Tríptics

• Infografies i cartells de bones
pràctiques ambientals

• Poms de porta

• Marcadors





Moltes gràcies
per la seva atenció


