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 AL
MONTSENY

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 I TURÍSTIC

COM S’HA FET L’ESTUDI
DE LA VULNERABILITAT?
L’estudi de vulnerabilitat del Montseny s’ha centrat en els sectors agrícola, ramader, forestal i turístic. 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.
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.

Canvis en el clima

Riscos

Vulnerabilitat
Exposició

Sensibilitat

Com pot canviar el clima?
Com poden afectar els canvis al sector?
En quin grau canviarà el clima a la zona?
És gaire succeptible de ser afectat el sector econòmic?

Capacitat
adaptativa

RISCOS

SECTOR

Menor durada dels períodes
d’innivació

Agrícola /
Ramader
/ Turístic

6

Reducció del cabal dels rius
i rieres, i increment
de l’estiatge

Forestal /
Turístic

5

Pèrdua de biodiversitat

Turístic /
Forestal

5

Forestal

4

Forestal

4

Turístic

3,5

Agrícola

3

Agrícola /
Forestal

3

Ramader

2,5

Agrícola /
Ramader

2,4

Forestal

2

Ramader

2

Turístic

2

Agrícola /
Ramader
/ Forestal

1

Canvis en la distribució
d’espècies d’interès
Disminució de l’aprofitament
forestal
Pèrdua de qualitat
paisatgística
Canvis en els tipus de
cultius
Increment del risc d’incendi
Canvis en els tipus
d’explotacions ramaderes
Increment de les necessitats
de reg
Disminució disponibilitat
d’aigua
Reducció de les zones
de pastura
Canvis en la demanda
turística
Augment de les espècies
invasores

Està preparat el sector (l’entorn socioeconòmic) per adaptar-se als canvis?

0 = poc vulnerable

VULNERABILITAT

10 = molt vulnerable

QUIN ÉS EL GRAU DE VULNERABILITAT
DE CADA SECTOR?
SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER
El principal risc del sector és l’abandonament de les
activitats arran de la pèrdua de rendibilitat econòmica
de les explotacions, cosa que suposarà la substitució
progressiva de les cobertes agrícoles i ramaderes per
forestals. Altres riscs són una incidència més elevada
de malures i plagues, i l’augment del cost del menjar
del bestiar per la pèrdua de pastures d’estiu.
No obstant això, es poden impulsar pràctiques agrícoles
i ramaderes que contribueixen a mitigar els efectes del
canvi climàtic i afavorir-ne l’adaptació, amb una visió
més integrada del sistema agrosilvopastoral i del cicle
de producció-distribució-consum, posant alhora en valor
el producte de proximitat.

SECTOR FORESTAL
L’increment de la temperatura i la reducció de les precipitacions incrementaran el risc d’incendi, afectaran a
la mortalitat, la productivitat, la diversitat i la distribució de certes espècies forestals al massís. Aquests riscos, afegits a la manca de rendibilitat econòmica i a la
falta de reconeixement del valor dels productes i serveis

que genera el bosc, poden potenciar l’abandonament
de la gestió forestal al Montseny i, alhora, agreujar-ne
els seus efectes.
Una gestió forestal enfocada a afavorir la resistència
dels boscos a la sequera i millorar-ne la seva capacitat
de recuperació front a pertorbacions –tot potenciant
aquelles espècies o formacions forestals que es poden
adaptar millor–, és una eina clau per garantir la viabilitat de la gestió al massís i conservar els seus valors
econòmics, naturals i socials.

SECTOR TURÍSTIC
L’increment de la temperatura i la disminució de recursos hídrics són els principals factors que afectaran
el sector i els valors associats, ja que incidiran negativament sobre la qualitat del paisatge, el risc d’incendi, la biodiversitat i l’activitat agroramadera.
Un element rellevant per generar i fomentar oportunitats
d’adaptació del sector turístic al massís és la Carta Europa de Turisme Sostenible (CETS), un espai de trobada
on hi participen gestors i agents del sector turístic i del
territori per millorar contínuament el desenvolupament de
l’activitat turística, tenint en compte les necessitats de
l’entorn i de les comunitats locals.

