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Promovent la resiliència. 
Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic.  

L’ADAPTACIÓ DEL TURISME AL CANVI CLIMÀTIC: COM ES POT IMPULSAR 
DES DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS?  Vilafranca del Penedès – 12/06/2018 

 L’adaptació al canvi climàtic en el sector turístic - David Saurí     
(Departament de Geografia, UAB)    

Aquesta presentació ofereix una introducció general al concepte d’adaptació 
al canvi climàtic concretat en el sector turístic. En primer lloc, s’ofereixen 
unes precisions sobre els conceptes de mitigació i adaptació, el darrer dels 
quals ve definit per l’IPCC com “ajustaments en els sistemes naturals o 
humans en resposta als estímuls climàtics actual i futurs i als seus efectes. A 
continuació, el treball es centra en el sector turístic i en els impactes que el 
canvi climàtic hi pot generar. Pel que fa al turisme de neu i especialment la 
pràctica de l’esquí, el cas català indica com els dominis esquiables de certes 
àrees muntanyoses del Pirineu, especialment aquells a cotes baixes o/i 
orientats al Sud, poden esdevenir les primeres manifestacions negatives del 
canvi climàtic en aquest espai. La producció de l’anomenada “neu artificial” 
és la mesura adaptativa més habitual, però sota certs escenaris d’increment 
de la temperatura pot resultar insuficient, per la qual cosa es recomana anar 
cap el desenvolupament d’altres activitats que impliquin la transformació de 
les estacions d’esquí en estacions de muntanya, amb la finalitat de 
desestacionalitzar l’activitat. En relació al turisme de sol i platja l’increment 
previst de les temperatures no semblaria en principi representar un impacte 
important en les destinacions catalanes. Ara bé, altres impactes del canvi 
climàtic com l’increment de les tempestes litorals (amb destrucció de 
platges) o l’increment dels episodis de sequera si que poden resultar molt 
negatius per aquestes destinacions, amb la qual cosa també cal impulsar 
mesures adaptatives com ara la protecció del litoral o la dessalinització per a 
garantir la continuïtat de les destinacions.  
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