Davant dels impactes inevitables que es preveuen, cada indret ha de
prendre també mesures per a adaptar-se als canvis (resiliència).
Això vol dir actuar per…

minimitzar
la vulnerabilitat
davant dels riscos
i impactes
negatius

identificar
els impactes
positius i
transformar-los
en oportunitats
a tots els sectors
i territoris

El projecte europeu LIFE CLINOMICS identifica
tres àmbits territorials de Catalunya, amb ecosistemes representatius del país, a fi d’analitzar i
avaluar-ne la vulnerabilitat i els impactes davant
del canvi climàtic,
Aquesta informació ha de permetre:
• adaptar les polítiques i activitats socioeconòmiques locals,
• servir de model replicable a altres àrees mediterrànies del sud d’Europa.

LA VULNERABILITAT
CLIMÀTICA A LES
TERRES DE L’EBRE

L’adaptació al canvi climàtic és un repte col·lectiu.
Això demana un esforç compartit per part de tots els agents socials
i econòmics i les institucions públiques, en tots els sectors i a totes
les escales territorials.
Ja no n’hi ha prou amb evitar només les noves emissions; és a dir,
amb mitigar o reduir.

Montseny
(muntanya)

Així, cal impulsar actuacions d’adaptació en diferents sectors econòmics per tal de garantir la seva sostenibilitat en el nou escenari
climàtic.

EL PROJECTE LIFE CLINOMICS
A CATALUNYA L’ADAPTACIÓ
DEL TERRITORI AL CANVI CLIMÀTIC

Alt Penedès
(plana interior)
Terres de l’Ebre
(deltaic / litoral)

Accés a l’informe tècnic: http://lifeclinomics.eu/ca/informes

L’IMPACTE SOBRE ELS SECTORS AGROFORESTAL, PESQUER,
AQÜÍCOLA I TURÍSTIC

RISCOS

SECTOR

COM S’HA FET L’ESTUDI
DE LA VULNERABILITAT?

Pujada del nivell del mar
(canvis morfològics del litoral)

VULNERABILITAT

Tots els
sectors

10

Canvis en el tipus d’explotacions ramaderes

Ramader

10

L’estudi de vulnerabilitat s’ha centrat en els sectors agrícola,
ramader, forestal, pesquer, aqüícola i turístic, i en les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
La identificació dels principals riscos que afecten cadascun
dels sectors s’ha fet a partir de la recollida d’informació tècnica i de la interlocució amb els diversos agents socials i econòmics del territori.

Afectació dels cultius de secà

Agrícola

8

Augment d’espècies invasores
i/o molestes

Agrícola/
Pesqueraqüícola

8

Increment de les necessitats
de reg

Agrícola/
Ramader/
Turístic

7

Afectació de conreus: fruits
secs, vinya i olivera

Agrícola

7

S’han calculat també un conjunt d’indicadors per aquells
riscs que tenen una relació més significativa amb cada sector, per a cada municipi i per al conjunt de la comarca. La
vulnerabilitat associada a un determinat risc s’ha calculat en
funció de les variables següents: exposició, sensibilitat
i capacitat adaptativa.

Major risc d’incendi

Forestal

6

Pèrdua de biodiversitat

Forestal/
Turístic

6

Disminució de la qualitat
d’aigua subterrània

Tots els
sectors

6

Pèrdua de qualitat paisatgística

Turístic

6

Increment del risc d’incendi

Agrícola/
Forestal

5

Disminució disponibilitat aigua
i canvis en el patró de demanda

Forestal/
Turístic

4-5

Reducció de les zones de
pastura

Ramader

3

Canvis en la distribució
d’espècies

Forestal

2

Afectació per onades de calor

Salut
pública

7

Empitjorament confort climàtic

Salut
pública

3

Canvis en el clima

Riscos

Vulnerabilitat
Exposició

Sensibilitat

Com pot canviar el clima?
Com poden afectar els canvis al sector?

Capacitat
adaptativa

En quin grau canviarà el clima a la zona?
És gaire succeptible de ser afectat el sector econòmic?
Està preparat el sector (l’entorn socioeconòmic) per adaptar-se als canvis?

0 = poc vulnerable

10 = molt vulnerable

QUIN ÉS EL GRAU DE VULNERABILITAT
DE CADA SECTOR?
SECTOR AGRORAMADER
La vulnerabilitat global del sector és
alta, sobretot per l’afectació dels conLa
vulnerabilitat global del sector és alta,
sobretot per l’afectació als conreus de
secà, la reducció de la disponibilitat
d’aigua per als de regadiu i la implementació de nous regadius de suport.
Els conreus més vulnerables són els situats al Delta, degut al seu retrocés per
l’increment del nivell del mar i per la
pròpia subsidència de la zona, agreujada
per la manca d’aportació de sediments.
Els conreus de secà situats a la Terra
Alta (vinya i ametller) presenten una alta
vulnerabilitat per la disminució i distribució irregular de les precipitacions,
tot i que la implementació de tècniques
més eficients de regadiu o la introducció

com a recurs energètic, el qual permetria reduir el risc d’incendi i contribuiria a la mitigació del canvi climàtic.

SECTOR PESQUER I AQÜÍCOLA
d’espècies i varietats més adaptades en
poden reduir la vulnerabilitat general.
Pel que fa al sector ramader, i malgrat
l’alteració en el règim de precipitacions,
la vulnerabilitat és baixa, ja que no és
una activitat econòmica amb un gran
pes en el territori. Ara bé, potenciar-la
pot contribuir a millorar la capacitat
d’adaptació enfront del risc d’incendis
forestals. En canvi, la vulnerabilitat de
la ramaderia intensiva és molt alta, ja
que s’està detectant un 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.

SECTOR FORESTAL
Globalment, presenta una vulnerabilitat
baixa des del punt de vista de l’activitat
econòmica que representa. Es considera, no obstant, que és mitjana-alta
pel que fa al risc d’incendi forestal i la
pèrdua de biodiversitat, especialment
d’aquelles espècies més sensibles a
l’increment de les temperatures i la

a les propietats públiques com a les
privades. Cal destacar el potencial en
l’aprofitament forestal de biomassa

reducció i distribució irregular de les
precipitacions, com les pinedes de
pi roig o de pinassa, les fagedes, els
alzinars, o la vegetació de ribera. Una
millora en la gestió dels hàbitats i un
desenvolupament més extens dels
instruments de planificació i gestió
forestal pot contribuir a reduir-la, tant

Es tracta d’un sector amb una vulnerabilitat molt alta, especialment
en el cas de l’aqüicultura situada a
les badies del Delta, ja que es veurà
afectada pels canvis morfològics del
litoral que ocasionen un tancament de
badies. Això implicarà un escalfament
i una eutrofització de l’aigua, fenòmens que afectaran la mortalitat de
les espècies i la mida dels individus.
Malauradament, la capacitat adaptativa del sector no podrà reduir-ne la

vulnerabilitat, per la qual cosa caldria
prendre polítiques actives d’adaptació
per part des de les administracions
públiques.
A mar obert, la pesca presenta una
vulnerabilitat mitjana-baixa, ja que
presenta una major capacitat d’adaptació i es tracta d’un sector afectat
també per altres impactes com la contaminació de les aigües i la sobrepesca
generalitzada a tot el litoral.

SECTOR TURÍSTIC
El sector presenta una vulnerabilitat
mitjana gràcies a la seva bona capacitat
adaptativa: canvis en l’estacionalitat de
les visites, millores en l’ús eficient de
l’aigua, certificacions ambientals de les
empreses, redefinició dels productes
turístics i canvis en les estratègies de
promoció.

establiments...), però sobretot el que es
desenvolupa al Delta, per la reducció
de la seva superfície, la subsidència de
la zona i l’increment del nivell del mar.

No obstant, l’increment del nivell del
mar i les onades de calor afectaran, en
primer lloc, el turisme de sol i platja,
amb mesures d’adaptació més aviat
pal·liatives (regeneració de les platges,
inversió en sistemes de refrigeració als

La capacitat adaptativa transcendeix el
propi sector, de manera que cal implementar mesures per reduir aquests riscos a partir d’un gran pacte territorial.

L’increment d’espècies molestes com
els mosquits o la mosca negra pot
repercutir en el confort dels turistes.

