
PROCESSOS D’ADAPTACIÓ AL  

CANVI CLIMÀTIC DES DEL LIFE  

CLINOMICS

Marta Salamé (ConsellComarcal de l’AltPenedès)

Jornada–taller d’identifiacióde mesures d’adaptacióal canvi

climàtica les Serresd’Ancosa



MOTIVACIÓ

• Compromís dels governs locals  

en la mitigació i l’adaptació al  

canvi climàtic

• Cal treballar conjuntament i  

implicar a tots elsactors



TERRITORI

❖ Reserva dela  

Biosfera del  

Montseny

❖ Alt Penedès

❖ Reserva de la  

Biosfera de  

Terres de l’Ebre

Agricultura  

Forestal  

Turisme  

Pesca

Mireia Baqué /CREAF

ACN

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  
vulnerabilitatCONEIXEMENT

• MeTACCsGOVERNANÇA

• Formació

• Estratègia i  
plans d’acció

• Finançament  
accions pilot

SUPORTPER  
L’ACCIÓ



CONEIXEMENT
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CONEIXEMENT



PROCÉS DEGOVERNANÇA

DIAGNOSI TÈCNICA

Impactes ivulnerabilitats

DOCUMENTS TÈCNICS

Estratègia i plad’acció



MeTACCR.B.

Montseny

MeTACCR.B.

Terresde

l’Ebre

MeTACC Alt  

Penedès

ACTORS

ADMINISTRACIONS
(municipis, consells  
comarcals,Diputació  

de Barcelona,  
consorcis, DARPA -
Generalitat Cat.)

ÒRGANS DEGESTIÓ I  
PARTICIPACIÓ DEL  
TERRITORI (Ex.Parc

Natural del Montseny)

ENTITATS DEL SECTOR  
AGRARI

Sindicats, cooperatives,  
comunitats de regants,  
DOPs, IGPs, empreses  
agràries, ADVs., IRTA

ALTRESRELLEVANTS:

entitats bancàries,  
asseguradores,  

fundacions,  
associacions  

(ecologistes, dedones,  
etc.), investigadores,  

ciutadania



7 eixos i 30accions

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 recursoshídrics

4.Gestió de la vinya: definir, assajar i impulsar bones pràctiques en el conreude  
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 delpaisatge

SUPORT PERL’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 laprevenció d’incendis

R.B. Terres de l’Ebre

• Creació d’un observatori de la sequera

• Instal·lar un hatchery local de bivalves

SUPORT PERL’ACCIÓ



CONEIXEMENT

GOVERNANÇA

SUPORTPER  
L’ACCIÓ

XARXES locals  
per l’adaptació

GESTOR/A  
DIVULGADOR/A
de l’adaptació

TERITORIS I  

SECTORS

< vulnerables

> resilients

AVANÇANT ENL’ADAPTACIÓ



Marta Salamé

life.clinomics@diba.cat 

@ClinomicsLife

http://lifeclinomics.eu/

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

