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La Mediterrània és i serà una de les zones del món més afectades pel canvi climàtic. Les ob-
servacions fetes les darreres dècades mostren una tendència cap a condicions més càlides 
i canvis en la distribució estacional de la precipitació, amb reduccions preocupants a l’estiu. 
En aquest sentit, totes les projeccions recents apunten que al llarg d’aquest segle el clima es-
devindrà encara més càlid que el clima actual. També preveuen un descens generalitzat de 
les precipitacions anuals, especialment a l’estiu, i una distribució més irregular de les pluges 
i períodes sense precipitacions més llargs.

D’altra banda, els processos de canvi d’usos del sòl de les darreres dècades a la riba nord 
de la Conca Mediterrània mostren un increment de la superfície ocupada pels boscos i els 
conreus de regadiu, que impliquen un increment de les demandes d’aigua. Aquests proces-
sos estan provocant una reducció de la disponibilitat d’aigua en rius i aigües subterrànies 
(aqüífers), que s’espera sigui més intensa en les pròximes dècades, amb un impacte evident 
sobre els diferents processos ecològics i les activitats humanes. 

L’elevada vulnerabilitat dels recursos hídrics, l’agricultura i els boscos mediterranis a la varia-
bilitat climàtica fan que aquests sectors siguin altament sensibles a les projeccions del canvi 
climàtic i del canvi global a Catalunya. Per aquest motiu, cal un enfocament multidisciplinari 
que identifiqui les vulnerabilitats, quantifiqui els impactes i dissenyi i implementi mesures 
d’adaptació.

La gestió integral de l’aigua i dels sectors estretament vinculats com ara l’agricultura i el bosc 
jugaran un paper central en l’adaptació al canvi climàtic de la Mediterrània. Caldrà una gestió 
integrada de l’aigua i del territori amb l’objectiu de garantir el bon estat dels ecosistemes 
aquàtics i un ús responsable del recurs. 

Fotografia d’en Jordi Baucells de l’embassament de Sau (primavera 2008)

ELS REPTES DE L’ADAPTACIÓ A LA 
MEDITERRÀNIA

INTRODUCCIÓ
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El projecte LIFE MEDACC té com a objectiu imple-
mentar solucions innovadores orientades a adap-
tar els nostres sistemes agroforestals i urbans als 
impactes del canvi climàtic en l’àmbit mediterrani. 
El projecte s’ha desenvolupat en tres conques hi-
drogràfiques específiques de Catalunya (la Muga, 
el Segre i el Ter), si bé proporciona un enfocament 
metodològic extensible a d’altres conques medi-
terrànies. 

Les principals accions del projecte han estat:

 La diagnosi de les tendències en el clima, els 
usos del sòl, els boscos i la disponibilitat d’ai-
gua a les tres conques durant les darreres dè-
cades.

 L’estimació dels impactes del canvi climàtic i 
del canvi global en els sistemes hidrològics i 
agroforestals a les tres conques al 2050.

 El desenvolupament d’una metodologia basa-
da en indicadors per avaluar el grau d’adapta-
ció de les tres conques als impactes del canvi 
climàtic.

 La implementació de proves pilot per testar 
l’eficiència de les mesures d’adaptació en els 
sectors de l’agricultura, els boscos i la gestió 
de l’aigua, dissenyades conjuntament amb els 
actors locals.

 Un pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic 
de les tres conques que inclou l’avaluació de me-
sures prèvies i una proposta i avaluació de noves 
mesures.

 L’establiment i consolidació d’una xarxa d’ac-
tors locals (Comitè de Seguiment i Gestió) que 
ha contribuït amb el seu coneixement i expe-
riència al desenvolupament del projecte.

 Un conjunt d’activitats de divulgació i comuni-
cació adreçades a conscienciar i capacitar als 
actors a nivell local, comarcal i nacional.

El projecte LIFE MEDACC utilitza la conca hidrogrà-
fica com a unitat de referència per a l’anàlisi i el des-

EL PROJECTE LIFE MEDACC 
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 Ter a l’embassament de Susqueda

El Segre a Bellver

Muga a Pont de Molins 

envolupament de les accions. Les conques escolli-
des representen la diversitat mediterrània a escala 
local, incloent-hi una àmplia gamma de condicions 
topogràfiques, climàtiques, ambientals i d’usos 
del sòl. Totes tres conques presenten una àmplia 
varietat d’usos i consums d’aigua, i comparteixen 
diferents riscos en la satisfacció de les demandes 
i en l’acompliment dels cabals de manteniment.
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Els resultats del projecte han quantificat de qui-
na manera l’adaptació pot reduir la vulnerabili-
tat dels sistemes naturals i de les activitats so-
cioeconòmiques als impactes del canvi climàtic, 
i quins són els costos econòmics i ambientals 
associats en l’aplicació o no d’aquestes mesures 
d’adaptació. D’aquesta manera, LIFE MEDACC 

contribueix en el disseny i desplegament de les 
estratègies i polítiques d’adaptació que s’estan 
desenvolupant a nivell regional i nacional a l’àm-
bit euromediterrani. A Catalunya, ha esdevingut 
una eina molt valuosa en el desplegament de 
l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climà-
tic (ESCACC 2013-2020).

Esquema del projecte

Mapa de les tres conques

Diagnosi

Què ha passat a les
darreres dècades? Quines són les 

vulnerabilitats dels 
sectors aigua, boscos 

i agricultura?

Pot la gestió 
reduir els efectes del 

canvi climàtic?

Quines propostes tenen 
els actors del territori 

per reduir la vulnerabili-
tat de les conques?

Quina és la 
vulnerabilitat actual 

de les conques?

Quines són les 
previsions futures?

Impactes sobre 
els sectors

Recomanacions
per a l’adaptació
de les conques

Mesures d’adaptació
Indicadors

Modelització

Proves pilot

19%
Conreus

32.390 ha
Superfície

irrigada

75%
Forestal El Ter

2.955 km2

Superfície
Contribueix a la 
demanda urbana 
metropolitana

El Segre
13.000 km2

Superfície
És el riu més gran de 
Catalunya, afluent 
de l’Ebre, de marcat 
caràcter agrícola

34%
Conreus

63%
Forestal

140.000 ha
Superfície

irrigada

24%
Conreus

71%
Forestal

11.225 ha
Superfície

irrigada

La Muga
758 km2

Superfície
Conca de marcada
mediterraneïtat

La Muga

El Segre El Ter
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PASSAT I PRESENT

Els principals canvis observats les darreres dècades 
al clima de les tres conques mostren una reducció 
general de la precipitació, especialment significativa 
a l’estiu, sequeres més freqüents i greus, i un aug-
ment de la demanda evaporativa de l’atmosfera.

Els canvis observats les darreres dècades al cicle de 
l’aigua de les tres conques indiquen un descens ge-
neralitzat dels cabals. Aquests descensos varien en 
funció del tram del riu i de la conca. A les capçaleres, 
s’observen reduccions de cabal més grans de les 
atribuïbles només a factors climàtics i, per tant, els 
canvis d’usos del sòl com l’aforestació poden tenir 
un paper rellevant (a la Muga i el Ter). Als trams bai-
xos, els cabals es veuen altament condicionats pel 
règim de gestió dels embassaments. 

Podeu trobar informació de detall a: 
http://medacc-life.eu/document/deliverable-12-his-
torical-trends-climate-hydrology-and-land-use

FUTUR

- Les projeccions climàtiques preveuen un escalfa-
ment general a Catalunya a totes les zones climà-
tiques (Pirineu, interior i costa) i en tots els horit-
zons temporals (fins al 2050). Alhora, es preveuen 
episodis de sequera més freqüents i severs, espe-
cialment per al període 2021-2050. 

 

AIGUA

- Es preveu que la precipitació anual disminueixi 
aproximadament el 9% a Catalunya de 2012 a 
2050 (comparat amb el període 2002-2012). A la 
tardor, es preveuen les reduccions més pronun-
ciades (-11.6 a -15.1%). 

- La temperatura mitjana pot augmentar aproxi-
madament 0.38 ºC per dècada de 2012 a 2050 
(comparat amb el període 2002-2012). Les tempe-
ratures màximes i mínimes mostren una tendència 
clara i positiva més elevada per al Pirineu i l’inte-
rior (+1.12 ºC), que a la costa (+0.94 ºC). 

L’avaluació dels impactes del canvi climàtic sobre 
el cicle de l’aigua a les conques mostra reduccions 
generalitzades de cabals per a la primera meitat del 
segle XXI. Al 2050 es preveu una disminució gene-
ralitzada dels cabals, del 9,5-32,0% a les capçaleres 
i del 12,3-36,0% als trams baixos (comparat amb el 
període 2002-2011). La conca del Ter mostra les re-
duccions més notables de cabal, tant a la capçalera 
com a la desembocadura. També es preveuen re-
duccions notables a la desembocadura de la Muga. 
La conca del Segre presenta un comportament hi-
drològic diferent, amb reduccions més elevades a 
les capçaleres que a la desembocadura. 

Podeu trobar les projeccions detallades a: 
http://medacc-life.eu/sites/medacc-life.eu/files/do-
cuemnts/d14_quantificationimpacts_v4_2.pdf
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SOLUCIONS

La combinació de les simulacions hidrològiques i 
els tres escenaris de cobertura del sòl (increment 
superfície forestal per aforestació, pèrdua de su-
perfície forestal pel foc i increment de la superfície 
forestal gestionada) mostren patrons força similars 
a les tres conques.  
- Els tres escenaris constaten la influència de la 

superfície boscosa en la generació de cabals a 
les conques; alhora, subratllen la importància de 
la  gestió dels usos del sòl com a eina imprescin-
dible per a mitigar els impactes observats i pro-
jectats pels escenaris de canvi climàtic.

La combinació de les simulacions hidrològiques i 
els escenaris socioeconòmics (ús racional del re-
curs i augment de la demanda ) mostren una forta 
alteració de la dinàmica de l’aigua a les tres con-
ques, tot i que es pot minimitzar l’impacte si es 
prenen mesures que afavoreixin l’ús racional dels 
recursos hídrics:
- A la conca de la Muga, l’ampliació de l’embassa-

ment de Boadella  no influeix  ni en la major dispo-
nibilitat d’aigua ni en el nombre, freqüència o inten-
sitat dels esdeveniments de buidatge, suggerint la 
poca efectivitat d’aquesta mesura d’adaptació per 
a reduir la vulnerabilitat de la conca. 

- A la conca del Ter, la reducció del volum d’aigua 
transferit a la Regió Metropolitana de Barcelona 
provoca una important millora de les aportacions  
(del 31.1% de reducció previst es passa a un 16.7-
17.4% de reducció). 

- A la conca del Segre, la consolidació del Canal Se-
garra-Garrigues, amb una concessió hídrica de 342 
hm3/any, afecta notablement l’evolució de l’aigua 
emmagatzemada a Camarassa i Rialb, especialment 
rellevant a Rialb on es preveu que, a partir del 2027, 
els episodis de buidatge complet de l’embassament 
es produeixin un mes cada any, pel cap baix. 

La reducció dels cabals a les capçaleres de les con-
ques les darreres dècades i les previsions de dis-
ponibilitat d’aigua futura estimades fan que les po-
lítiques de gestió de l’aigua siguin claus per cobrir 
les demandes i acomplir, alhora, amb els cabals de 
manteniment establerts a cada conca. 

La gestió d’embassaments esdevé una mesura 
d’adaptació clau: en el cas de la conca de la Muga 
s’han simulat tres alternatives de gestió de l’embas-
sament de Boadella. Els resultats mostren que no 
existeix cap gestió possible que permeti garantir les 
demandes futures i el compliment dels cabals de 
manteniment. Cal, doncs, centrar l’esforç en reduir 
les demandes en situacions de sequera recurrent, 
posar en marxa noves fàbriques d’aigua (dessalinit-
zació i aigua regenerada) i  millorar l’eficiència en l’ús 
de l’aigua (recàrrega aqüífers locals). 

Trobareu més informació de detall dels escenaris i 
models utilitzats a:
http://medacc-life.eu/sites/medacc-life.eu/files/do-
cuemnts/d13_methodologyseriesmaps_v4.pdf

A la conca del Ter, en coordinació amb el LIFE PLE-
TERA i GeoServei S.L., s’ha realitzat un estudi de mo-
delització hidràulica del sistema de drenatge litoral 
del marge esquerre del Baix Ter que demostra:

• La desurbanització de La Pletera suposa, en com-
paració amb l’episodi d’inundació de desembre 
del 2008, una reducció de l’àrea inundada i una 
minoració dels calats registrats. Així, la franja 
d’afecció de la inundació terra endins passa dels 
600 als 350 m i la cota absoluta d’aigua seria de 
0,24 m inferior.

• Aquest impacte positiu és extensible també, en 
conseqüència, a l’adaptació del territori als im-
pactes del canvi climàtic, això és, l’increment del 
nivell del mar i la major recurrència d’episodis me-
teorològics extrems com són les llevantades.

Embassament de Rialb, foto Ajuntament de Tiurana
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FUTUR

Els impactes climàtics que ja viuen els nostres bos-
cos s’agreujaran en el futur atenent a la major fre-
qüència i intensitat de períodes d’eixut que projec-
ten els models climàtics:
- Augment del risc d’incendi.
- Canvis en la idoneïtat bioclimàtica de les espècies 

actuals i substitucions d’espècies en determinats 
indrets. 

- Canvis en el funcionament dels boscos i llur es-
tructura: disminució en la productivitat i en la ca-
pacitat d’emmagatzematge de carboni, més re-
llevant en els boscos humits que ens els boscos 
d’ambients més secs.

- Augment en la freqüència i intensitat dels episo-
dis de mortalitat.

- Augment de les afeccions per plagues i malures 
als boscos més fràgils i introducció de noves pla-
gues (fongs, insectes, etc.) d’origen tropical.

Podeu trobar les projeccions detallades a: 
http://medacc-life.eu/sites/medacc-life.eu/files/do-
cuemnts/d14_quantificationimpacts_v4_2.pdf

Efectes de la sequera als alzinars de la Garrotxa. Setembre 2012. 
Foto: Cos d’Agents Rurals

Mapa de risc meteorològic d’incendi a partir de les projeccions de 
l’escenari RCP4.5 per a Muga (nombre de dies per damunt d’un 
llindar de risc extrem). 

Canvis d’usos del sòl a les capçaleres de les conques  

BOSCOS

PASSAT I PRESENT

Els boscos, tant per extensió territorial com per la 
seva sensibilitat climàtica, són un dels àmbits d’es-
tudi del projecte més vulnerable als impactes del 
canvi climàtic. A les darreres dècades, la superfície 
de boscos ha anat augmentant a les conques, en 
detriment de la superfície agrícola i els matollars. 
Aquesta és una tendència general a Catalunya, es-
pecialment rellevant a les capçaleres de les con-
ques. A la capçalera de la Muga aquest canvi en la 
coberta i ús del sòl ha estat molt significativa, amb 
un increment de la superfície de bosc de més d’un 
20% en 30 anys. Generalment, parlem de boscos 
joves, densos i poc o gens gestionats: força vulne-
rables a patir els efectes de la sequera i els grans 
incendis forestals. A Catalunya, el seguiment dels 
episodis de decaïment forestal mostren que els da-
rrers estius càlids i secs s’han registrat afectacions 
de l’ordre del 3% (2012 i 2016).

Podeu trobar informació de detall a: 
http://medacc-life.eu/document/deliverable-12-his-
torical-trends-climate-hydrology-and-land-use

Segre
1970

Muga
2005

Muga
1970

Segre
2005

Ter
1970

Ter
2005

Conreus        Matollar       Pastures        No productiu       Boscos

2002-2011 2021-2030 2041-2050

Nombre de dies per any amb DC > 800 (DC, Drought Code)
     < 7          7 - 12         13 - 18       19 - 28        < 28
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SOLUCIONS

La gestió forestal ajuda a fer més robustos els bos-
cos davant les eventualitats climàtiques: així ho 
indiquen l’experiència acumulada i el sentit comú. 
Tanmateix, hom disposa de poca informació con-
trastada i de base que sustenti moltes de les de-
cisions i estratègies de gestió adaptativa a partir 
de la valoració de l’efectivitat dels diferents tracta-
ments silvícoles. 
És per això que, a partir dels principis de la ges-
tió adaptativa, s’han dissenyat i executat un seguit 
d’actuacions silvícoles adreçades a fer menys vul-
nerables les principals tipologies de boscos de les 
tres conques. Aquestes actuacions s’han ubicat 
en boscos potencialment vulnerables, ja sigui per 
afectacions prèvies de decaïment o bé perquè pre-
senten un elevat risc d’incendi.

- En algunes proves pilot, s’observa  una major hu-
mitat al sòl en algunes estacions de l’any allà on 
s’ha fet gestió. En el cas de la primavera-estiu, una 
major humitat del sòl té una clara correspondència 
en el creixement dels arbres d’aquestes zones i en 
el seu estat de salut.

- La gestió ha afavorit un major contingut hídric de 
la vegetació en períodes d’elevat risc d’incendi, fet 
que determina directament la menor inflamabilitat i 
combustibilitat de la vegetació. Aquest fet es cons-
tata tant a les parcel•les de pinassa del Solsonès 
(Segre), com a les parcel•les d’alzinar de la Muga.

- En el cas del pi roig a Montesquiu (Ter), la gestió 
forestal ha reduït clarament el seu decaïment.

- Les afectacions de la sequera a l’alzinar de Reque-
sens (Muga) l’estiu de 2016 es van concentrar fora 
de les zones gestionades, de tal manera que a la 
parcel•la de control –no gestionada- el 9.1% de les 
alzines va patir decaïment.

- La gestió forestal a les proves pilot ha resultat clau 
per reduir la vulnerabilitat de l’alzina (a la conca 
de la Muga) i del pi roig (a la conca del Ter) davant 
els efectes de les sequeres dels estius de 2016 i 
2017. En el cas de la pinassa del Solsonès (Llobera 
i Madrona) aquest efecte no és tan evident perquè 
l’anomalia climàtica no ha estat tan acusada. 

- Al Solsonès (Segre), el canvi estructural dels bos-
cos de pinassa mitjançant la gestió ha reduït clara-
ment la vulnerabilitat al risc d’incendi en disminuir 
la continuïtat vertical del combustible. 

- La resistència a la sequera de 2016 a l’alzinar de la 
Muga fou molt semblant entre els dos tractaments 
de gestió implementats. Això permet concloure 

que es poden implementar tractaments de gestió 
menys intensos (eliminació de sotabosc i aclarida 
baixa) amb costos un 20% inferiors que els tracta-
ments més intensos (tallada de selecció).

Trobareu més informació de les proves pilot a: 
http://medacc-life.eu/sites/medacc-life.eu/files/documents/

b2_3_descriptiondemonstrativeactivities_v3.pdf

Ortofoto de parcel•les de Requesens en 2012 (abans dels tractaments), 2015 
(desprès dels tractament) i estiu de 2016 (desprès de sequera on el 9.1% de la 
superfície ocupada per alzines a la parcel•la zona control es van assecar)

Esquema dels tractaments aplicats a la Muga: tallada selectiva (dalt) i 
aclarida baixa (baix)

2012

Control

Tallada selectiva

Aclarida baixa

Aclarida baixa

Control

Tallada selectiva

2015

2016

Tallada selectiva

Control

Aclarida baixa
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AGRICULTURA

PASSAT I PRESENT

L’agricultura a les conques d’estudi és també un dels 
àmbits vulnerables si no s’adapten els conreus a les 
noves necessitats, sobretot en aspectes relacionats 
amb la fenologia i l’eficiència en l’ús de l’aigua. En les 
darreres dècades, més enllà dels canvis en l’estruc-
tura de les explotacions, han anat aflorant dues pro-
blemàtiques associades a la intensificació del sector: 
l’ús de l’aigua i la gestió del nitrogen. L’agricultura de 
regadiu ofereix uns beneficis més elevats que la de 
secà en termes productius i econòmics. En aquest 
sentit, la millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua (és 
a dir, l’increment del producte obtingut per cada 
gota d’aigua utilitzada) és clau per a la sostenibilitat. 
L’agricultura de secà, que representa el percentatge 
més important del sòl agrícola català, presenta més 
risc i, per a mantenir les funcions productives, haurà 
d’escollir les espècies i les varietats més resistents a 
la sequera i fer ús d’estratègies de gestió, com ara 
la rotació de conreus, el guaret o la pràctica d’altres 
sistemes de cultiu (com, per exemple: l’agricultura 
de conservació, la producció ecològica, la producció 
integrada i l’agricultura de precisió).

Podeu trobar informació de detall a: 
http://medacc-life.eu/document/deliverable-12-his-
torical-trends-climate-hydrology-and-land-use

FUTUR

Amb l’escalfament global, molts conreus estan aug-
mentant les seves necessitats hídriques de manera 
baixa a moderada que, a més, s’amplien en el temps 
de cara a mantenir els mateixos nivells de producció. 
Aquesta tendència s’anirà agreujant amb el temps, 
atenent a les projeccions de canvi climàtic. 
Alhora, els canvis fenològics esperats poden com-
portar un avançament de l’inici del període vegetatiu 
i una reducció del temps necessari per completar el 
cicle vital. El risc de gelades podria baixar; en canvi, 
els dies amb temperatures càlides extremes podrien 
augmentar tot i provocant danys a la producció per 
cop de calor. Ara bé, la modificació del cicle vital dels 
conreus podria ajudar a evitar aquests impactes. 

Podeu trobar les projeccions detallades a: 
http://medacc-life.eu/sites/medacc-life.eu/files/do-
cuemnts/d14_quantificationimpacts_v4_2.pdf

Necessitats hídriques de l’olivera al Baix Segre pel període de re-
ferència i dos horitzons temporals futurs (curt termini 2021-2030 i llarg 
termini 2041-2050)
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NECESSITATS NETES DE REG



11LAYMAN’S REPORT

SOLUCIONS

En el marc del LIFE MEDACC, s’han provat diferents 
tècniques agronòmiques adreçades a l’adaptació 
dels conreus a les condicions de major aridesa:
- Assajos d’encoixinament (mulching) plàstic i orgà-

nic en vinyes de Raïmat (conca del Segre) i en les 
instal•lacions de l’IRTA a Torre Marimon. En aquests 
assajos es demostra com el plàstic, instal•lat d’una 
manera adequada, té un efecte positiu en el creixe-
ment de la vinya, tot i que sembla estar més relacio-
nat amb un increment de temperatura en les fases 
inicials de creixement que amb un increment de la 
retenció d’aigua al sòl en aquestes condicions. 

- Avaluació de l’efectivitat del desplaçament de con-
reus en alçada de la vinya a la conca de Tremp: s’han 
quantificat pèrdues importants de productivitat si 
comparem el rendiment amb zones tradicionalment 
vitivinícoles. Malgrat això, la producció en aquestes 
noves zones podria presentar millor característiques 
organolèptiques que donessin un valor afegit al pro-
ducte final, compensant les pèrdues en producció. 

- La producció vitivinícola en alçada és una opció a 
tenir en compte en el futur, si bé cal considerar el 
major risc de glaçades o de grans tempestes, que 
podrien comprometre la producció. A més, cal con-
siderar la petjada de carboni com a conseqüència 
del transport del raïm fins a les instal•lacions de pro-
cessat, en general, establertes a gran distància.

- Gestió avançada de reg a les planes al•luvials del 
Baix Ter i la Muga en conreus de blat de moro i po-
meres. Es constata un increment de l’eficiència en 
l’ús de l’aigua en aquelles finques on se segueixen 
les recomanacions de reg del sistema GIROREG, 
tant en cultius de blat de moro com de pomera, 
amb reduccions d’aigua d’entre el 20 i el 30%. En 
el cas de la pomera, el valor de la producció de la 
parcel•la que ha seguit el mètode GIROREG ha estat 
de 32.850 €/ha, fet que comporta un augment del 
4.2% respecte la parcel•la que ha seguit el criteri tra-
dicional del pagès (31.210 €/ha).

- Encara que el sistemes experts de gestió del reg 
com GIROREG proporcionen recomanacions i infor-
mació molt útil i interessant per als agricultors, en 
molts casos aquestes recomanacions tenen limita-
cions a la pràctica per diverses raons: els torns de 
reg marquen les pautes de reg, grans inversions 
econòmiques o la baixa pressió del reg. Però la limi-
tació més important rau en el fet que el marc actual 
de gestió de l’aigua no incentiva l’estalvi d’aigua; cal, 
doncs, un esforç d’integració d’aquestes estratègies 
involucrant al màxim d’actors possibles (agricultors, 

tècnics, comunitats de regants, gestors territorials, 
etc.) per tal de gestionar l’aigua de manera eficient i 
sostenible.

Trobareu més informació de les proves pilot a: 
http://medacc-life.eu/sites/medacc-life.eu/files/do-
cuemnts/b2_3_descriptiondemonstrativeactivities_
v3.pdf

En col•laboració amb la consultoria l’Espigall s’ha 
realitzat l’estudi “Adaptació al canvi climàtic del 
sector agrícola de l’Alt Pirineu i Aran: riscos i opor-
tunitats”. Aquest treball demostra que l’adaptació 
al canvi climàtic pot ser el desllorigador per ini-
ciar una modificació a fons de l’economia agrària 
de les comarques del Pirineu català i occità que 
s’hauria de basar en:
- Increment de la pastura extensiva als prats alpins i 

a les zones no agrícoles de les valls com a garantia 
per alliberar pressió sobre el sòl agrícola –destinat, 
ara, bàsicament a produccions per a l’alimentació 
animal- i revertir la tendència a l’embosquinament i 
a la pèrdua de biodiversitat associada. 

- Amb aquesta proposta d’intensificació de la pas-
tura extensiva es podrien alliberar 26.103 ha de 
superfície agrícola destinables a produccions per 
a l’alimentació humana en funció del màxim ren-
diment econòmic i del mínim consum d’aigua. Els 
ingressos bruts del sector agrícola en l’escenari 
futur podrien arribar als 181.1 M€ enfront dels 84.3 
M€ actuals o dels 76.7 M€ previstos per al mateix 
escenari 2030-50 si tot seguís com fins ara. 

Gestió avançada del 
reg: establiment de 
reg per degoteig i 
els sensors d’humi-
tat al sol.
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LES CONQUES, S’ADAPTEN BÉ ALS 
IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC? 

L’anàlisi de si les tres conques d’estudi (la Muga, 
el Segre i el Ter) avancen o no en matèria d’adap-
tació als impactes del canvi climàtic, requereix 
l’elaboració d’indicadors que permetin avaluar i 
monitoritzar la bondat de les mesures d’adaptació 
a aquests impactes. 
Per això, i a partir de la metodologia del treba-
ll “Indicador Global d’Adaptació als impactes del 
Canvi Climàtic a Catalunya” (OCCC), el projecte 
LIFE MEDACC ha proposat 22 indicadors per a 
avaluar les mesures d’adaptació en l’agricultura i 

ramaderia, la gestió de l’aigua i la gestió forestal. 
Per a cada indicador s’ha fet una valoració de la 
tendència real (cap a on ha evolucionat l’indicador 
des que es disposa de dades), tendència desitja-
da (cap a on hauria d’evolucionar l’indicador per 
a una millor  adaptació) i la valoració de si anem 
bé en termes d’adaptació (comparant la tendèn-
cia desitjada respecte la tendència real, amb tres 
opcions: anem bé, sense tendència significativa o 
anem malament). La següent taula inclou els 22 
indicadors per sector:

AGRICULTURA AIGUA BOSCOS

Rendiment dels conreus Pla de Gestió del Districte de Conca 
Fluvial de Catalunya (2016-2021)

Pla general de Política Forestal de 
Catalunya 2014-2024

Diversitat de conreus Dotació d’aigua per a reg agrícola a 
Catalunya

Superfície amb instrument d’or-
denació forestal (IOF) en finques 
privades

Aigua de pluja absoluta restant 
desprès de l’ús agrícola per kg 
produït

Estat i grau de compliment dels 
objectius de planificació de les 
masses d’aigua superficial

Relació entre la superfície forestal 
on s’han executat actuacions de 
gestió forestal i la superfície total 
ordenada en finques privades 

Alimentació animal vs alimentació 
humana

Volum d’aigua facturada en les 
xarxes urbanes

Superfície de tallades executades 
en finques privades

Productivitat hídrica Dotació domèstica en baixa
Aprofitaments del bosc (fusta) en 
finques privades

Superfície Bosc vs Agrícola
Aprofitaments del bosc (fusta) en 
finques públiques

Aprofitaments del bosc (llenya) en 
finques privades

Densitat

Volum amb escorça aprofitat 

Superfície cremada per incendi

Caps de bestiar d’oví i cabrum
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Per al SECTOR AGRÍCOLA, la conca del Segre és 
la que presenta una situació menys favorable de 
les tres conques ja que no presenta les tendèn-
cies desitjades en indicadors com la diversitat de 
conreus o el rati superfície de bosc versus super-
fície agrícola. Aquesta situació menys favorable 
s’explica per la presència d’un sector agrícola molt 
consolidat que té, ara, la gran oportunitat d’aplicar 
mesures d’adaptació que no han estat aplicades de 
manera generalitzada.

Pel que fa a la GESTIÓ DE L’AIGUA, la conca del 
Ter evoluciona cap a una millor adaptació als im-
pactes del canvi climàtic que la resta de conques, 
seguida pel Segre i, en últim lloc, la Muga. En tots 
tres casos, l’adaptació dependrà de fer efectives 
les accions d’adaptació contingudes al Programa 
de Mesures del Pla de Gestió 2016-2021, per una 
banda, i de la plena integració de les polítiques de 
gestió de l’aigua en la política agrícola i forestal.

I amb relació a la GESTIÓ FORESTAL, és altra ve-
gada la conca del Ter la que presenta una millor 
adaptació als impactes del canvi climàtic, seguida 
pel Segre i, en últim lloc, la Muga. En tots tres casos, 
l’adaptació dels boscos al canvi climàtic dependrà 
de, per una banda, l’aplicació d’una gestió forestal 
adaptativa que afavoreixi estructures de bosc ma-
dures i sanes i, per l’altra, de la reducció del risc 
d’incendi, ja sigui a partir de tallades preventives 
i/o a partir d’altres propostes com la recuperació de 
la ramaderia extensiva i de l’ús dels productes del 
bosc (per a biomassa).

En col•laboració amb la consultoria La Vola s’ha 
desenvolupat el treball “Anàlisi del grau de vulne-
rabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al 
canvi climàtic”. Aquest projecte desenvolupa una 
metodologia d’anàlisi que permet obtenir una diag-
nosi a nivell municipal de quin és el grau de vulne-
rabilitat i resiliència al canvi climàtic i, en concret, 
a l’impacte d’increment de la temperatura mitjana 
anual. A partir de 3 indicadors d’exposició, 15 indi-
cadors de sensibilitat i 12 indicadors de capacitat 
adaptativa, s’estableixen un total de 17 indicadors 
de vulnerabilitat quantificats de 0 a 10 (poc a molt 
vulnerable).

En col•laboració amb l’Institut Català d’Ornitologia 
s’ha realitzat l’estudi “Desenvolupament i càlcul 
d’un indicador d’impacte de la connectivitat de les 
poblacions d’ocells a Catalunya en el context de 
canvi climàtic”, concloent que aquest indicador s’ha 
mostrat molt estable en el període 2002-2014 i, per 
tant, no hi ha evidències d’un moviment general de 
les poblacions d’ocells cap a àrees més climàtica-
ment favorables. En canvi, les poblacions d’ocells 
estan influïdes per l’abandonament de les activitats 
tradicionals i, en conseqüència, pel creixement na-
tural de la vegetació de manera que les espècies 
de medis oberts mostren una tendència global ne-
gativa, mentre que les espècies forestals incremen-
ten les seves poblacions.

Indicadors agricultura Indicadors aigua Indicadors boscos

Primera TER TER TER

Segona MUGA SEGRE SEGRE

Tercera SEGRE MUGA MUGA

Un quadre resum, d’acord amb las conclusions per àmbit, situa a les conques en la posició sigüent:

Trobareu més informació d’aquesta avaluació a: http://medacc-life.eu/sites/medacc-life.eu/files/ 
documents/metodologia_indicadors_delivera ble_10_0.pdf
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PARTICIPACIÓ
 

LIFE MEDACC ha afavorit, mitjançant el Comitè de 
Seguiment i Gestió del projecte, la creació d’una 
xarxa permanent d’actors locals de les tres con-
ques i d’actors transversals a tot el territori que, 
amb llur coneixement i experiència, han contribuït 
al desenvolupament del projecte. La participació 
dels actors s’ha concretat en:

- 5 reunions anuals del Comitè de Seguiment amb 
una assistència total de 110 actors en representació 
de 49 entitats diferents: 21 de l’administració públi-
ca, 15 privades, 4 ONG i 9 centres de recerca.

- 7 reunions més reduïdes amb 32 actors procedents 
de diversos sectors: espais naturals, administració, 
universitat, conservacionista, agrícola, usuaris i tu-
risme. Aquestes reunions han permès copsar de 
quina manera l’evolució del projecte ha influït en 
llur percepció sobre l’adaptació al canvi climàtic.

- 10 reunions tècniques amb 42 participants en total 
per: a) desenvolupar escenaris socioeconòmics, 
b) decidir la localització de les proves pilot fores-
tals, c) decidir el tractament de gestió forestal que 
s’aplicaria a les proves pilot, d) proposar noves 
mesures d’adaptació al sector forestal.

- Desenvolupament de plans d’acció per a l’adapta-
ció a les tres conques mitjançant un procés col•la-
boratiu entre els socis del projecte i els actors del 
Comitè de Seguiment i Gestió, d’acord amb els 
següents passos:

1. Compilació de les mesures d’adaptació i ini-
ciatives ja existents.  La primera compilació va 
definir 32 mesures subdividides en 52 accions. A 
través d’un taller participatiu d’actors es va ava-
luar l’efectivitat de les mesures compilades, iden-
tificant les següents mesures com més efectives:
• Sector agrícola: millora del reg (millora de l’efi-

ciència i modernització de la xarxa), i de les 
pràctiques de fertilització.

• Sector forestal: aplicació real de recomana-
cions de gestió adaptativa que millorin la capa-
citat de resistència forestal al risc d’incendis.

• Gestió de l’aigua: reducció del risc d’inunda-
cions, millora de la xarxa de vigilància hidrolò-
gica i recerca sobre la relació entre el canvi 
d’ús del sòl i els cabals (escorrentiu, recàrre-
ga, aigua “blava”). 

Després del taller, es va fer un esforç addicional 
per completar la compilació inicial resultant en un 
total de 42 mesures subdividides en 139 accions.

2. Proposta de noves mesures d’adaptació a 
aplicar basades en: 1) l’experiència dels socis, 
2) reunions específiques amb actors clau i 3) les 
contribucions del Comitè de Seguiment. Es van 
proposar 52 noves mesures que van ser avalua-
des i prioritzades a través d’un taller participatiu 
d’actors amb els següents resultats:
• Sector agrícola: priorització de mesures sobre 

la millora de la tecnologia relacionada amb l’efi-
ciència en l’ús de l’aigua per al reg, la recerca 
sobre varietats adaptades i la promoció de les 
millors pràctiques en l’ús de fertilitzants, pesti-
cides i energia. Les opcions relacionades amb 
els canvis de cultius en latitud i altitud van ser 
menys prioritàries. 

• Sector forestal: priorització de mesures d’inte-
gració de la gestió forestal en la gestió de l’ai-
gua, així com l’afavoriment de la planificació i 
pràctica de la gestió adaptativa. Les mesures 
relacionades amb la formació i la transferència 
van ser menys prioritàries.

• Gestió de l’aigua: priorització de mesures rela-
cionades amb la millora en el reg i l’ús d’aigua 
regenerada per a reg. L’opció relacionada amb 
la dessalinització mostra el menor acord en-
tre els participants per l’elevat cost energètic 
(emissions GEH), tot i que és una mesura adap-
tativa en connurbacions urbanes amb dèficits 
estructurals.

3. Desenvolupament de tres plans d’acció, un 
per conca, amb l’objectiu d’organitzar, programar 
i avaluar les mesures d’adaptació proposades a 
cada conca, concebudes com un full de ruta per 
fer front als impactes del canvi climàtic a la conca.  

Amb l’ànim que el projecte MEDACC tingui vida més 
enllà de la data de finalització i, alhora, faciliti que 
d’altres mesures d’adaptació plantejades pels actors 
locals de les conques puguin ser implementades, 
s’ha realitzat un esforç per a crear espais de debat i 
acord territorials.
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És del tot necessari la creació d’espais on estiguin 
representats els actors del territori, les administra-
cions i els centres de recerca/tecnològics amb l’ob-
jectiu d’acordar les mesures d’adaptació que cal 
emprendre. Aquests espais han de basar-se en la 
multilateralitat perquè la realitat és prou complexa 
i no admet simplificacions, i perquè la clàssica bila-
teralitat té com a resultat que només s’executen les 
mesures en funció de la capacitat d’influència que 
un determinat actor o entitat té sobre l’administració. 
Cal, doncs, una nova governança que faciliti l’execu-
ció de polítiques d’adaptació actives i eficients. Per 
això durant el desenvolupament del projecte, LIFE 
MEDACC ha jugat un paper clau en la constitució de 
la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral 
de la Muga -on hi són presents tots els usuaris de 
l’aqüífer salinitzat de la zona costanera amb l’objec-
tiu de consensuar i implementar mesures que rever-
teixin la situació actual-, i en la concepció i la posada 
en marxa del Pla Gavarres 2025 liderat pel Consorci 
de les Gavarres, a la conca del Ter, amb l’objectiu 
de fer més resilient aquest massís surer davant els 
impactes ja observats del canvi climàtic.

Quarta reunió del Comitè de Seguiment, Barcelona, 17 de Gener de 2017.

Cinquena reunió del Comitè de Seguiment, Lleida, 14 de Desembre de 2017.
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DIVULGACIÓ  

• Fins al 2017, més de 5.500 visites al web. 
• Més de 120 entrades al web.
• Més de 90 ítems (dades i cartografia) carregats a 

la plataforma de dades del projecte. 
• Fins al 2017, més de 650 seguidors a twitter.
• 13 plafons informatius LIFE del projecte. 
• 2 plafons informatius al Fòrum Global Eco de 

Barcelona, visitat per aproximadament 300.000 
persones.

• 9 visites guiades a les experiències pilot.
• 1.000 pamflets distribuïts en tres llengües.
• 4 articles científics.
• Més de 30 notes de premsa.
• Més de 40 conferències i seminaris. 
• 6 seminaris tècnics. 
• 3 fires agrícoles. 
• 2 vídeos.
• Material divulgatiu: 900 calendaris d’escriptori i 

paret, 250 estacions meteorològiques d’escrip-
tori, 175 paraigües.

30 LAVANGUARDIA JUEVES, 6 ABRIL 2017

Diccionarioparaotra
economíadel agua

Lamerma de recursos hídricos exige mejorar sus usos y
financiar todo el ciclo, incluida la restauración de los ríos

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

La creciente escasez
de recursos hídri
cos,unidaa losnue
vos retos sobre la
gestión del agua (la
necesidadde finan

ciar todos sus costes, incluida la
recuperación ecológica de los
ríos, o la adaptación al cambio
climático), obliga a los economis
tas a debatir sobre cómomanejar
mejor este bien, básico para la
economía y para las necesidades
de bienestar. Este es un peque
ño diccionario que enmarca los
debates del IV foro de la Econo
mía del Agua celebrado ayer en
Barcelona.

1. ESCASEZ

Mejor aprovechamiento

“El uso del agua en las cuencas
mediterráneas es superior a los
recursos disponibles a largo pla
zo”, diceCarlosMarioGómez, di
rector del departamento de eco
nomíade laUniversidaddeAlcalá
de Henares. Exist cuencas hidro
gráficas con déficits de agua. Para
lograr una gestión equilibrada y
sostenible “habría que reducir
significativamenteelusodelagua,
traer trasvasesy/odisponerdere
cursos alternativos de desaliniza
ción o reutilización”, señala. “De
lo contrario, se seguiránagotando
las fuentes locales, especialmente
los acuíferos”, destaca. Gómez
proponequesecombinenlosdife
rentes recursos hídricos y se inte
gren las diferentes suministros de
aguapara optimizar la gestión.

2. CAMBIO CLIMÁTICO

Planificación con vistas al futuro

“La amenaza del cambio climáti
coesescasamenteconsideradaen
los planes hidrológicos estatales,
pese a que va a tener una gran in
fluencia sobre la demanda” sen
tencia Gabriel Borràs, de la Ofici
na Catalana de Canvi Climàtic.
“Las reducciones de caudales en
los ríos en los últimos 60 años son
evidentes, y en esta línea apuntan
las proyecciones”, añade. “Hay
queordenarelmodeloproductivo
para que encaje con el objetivo de
la adaptación al cambio climáti
co” (tipología de cultivos y de
más), diceBorràs.

3. AGRICULTURA

La demandaagraria, el 85%

La política del agua en España ha
sido históricamente una versión
sublimada de las política agraria.
La lógica de dar prioridad al rega
dío no ha sido superada hoy en
día. El 80,5% de la demanda de
agua es de la agricultura, el 15,5%
al abastecimiento de los núcleos
de población y el 4% a las indus
trias no conectadas a redes urba
nas.Pero“el90%delaguaderiego
que se utiliza en España sólo con
tribuye a generar el 10% del valor
añadido de la agricultura”, dice
Gonzalo Delacámara, director
académico del Foro de la Econo
mía del Agua. Por el contrario, un
10%delaguagenerael90%delva
lor añadido de la agricultura. Hay
explotaciones (invernaderos…)
conunusoeficientedelagua,pero
tienen otros desafíos: agravan la
huella hídrica y la sobreexplotan

los acuíferos con productos que
van a la exportación y ocasionan
otros impactos ambientales: plás
ticos, paisaje ycontaminaciónpor
productosquímicos.

4. PRECIO

El reto de internalizar los costes

Gabriel Borràs recuerda que “los
usuarios han de pagar los costes
del agua” y que las tarifas deben
internalizarlos. Lo reclaman las
directivas europeas. Esto es clave
para dejar de subvencionar in
fraestructuras costosas e inefi
cientes y evitar malos ejemplos
como el canal SegarraGarrigues,
dicen otros expertos. El camino
está por hacer: se han recuperado
los costes del ciclo del agua urba
no enzonas conmayor escasezde
agua (Catalunya, Murcia, Balea
res, Canarias, Madrid o Comuni
dad Valenciana,), donde proba
blemente tienen precios suficien
tes para recuperar los costes
financieros del servicio. “Pero no
hay evidencias de avances en la
recuperacióndecostesenagricul
tura, ganadería, energía e indus
tria no integrada en redes urba
nas”, dice Carlos Gómez. Tampo
co hay un diseño financiero que
permita recuperar los costes o la
viabilidad financierade lasdesali
nizadorasdel planAgua.

5. RECUPERAR LOS RÍOS

Muchomásque sanear los ríos

La directivamarco del agua seña
la como objetivo clave recuperar
el buen estado ecológico de las
masas de agua (ríos y acuíferos).
Esto supone complementar la po

lítica para acumular recursos hí
dricos mediante los diversos sis
temas con planes para reducir la
demanda y aumentar la eficiencia
y la reutilización en la industria y
otrossectores.Hayqueponerme
nos énfasis en la oferta ymás en la
demanda. Se propone para pasar
de las infraestructurasgrises (em
balses, depuradoras...) a las in
fraestructuras verdes. Es decir:
revertir la artificialización de la
costa (que sufre graves daños con
las inundaciones) o restaurar los
sistemas acuáticos inundables de
manera natural (para dejar de te
ner ríos convertidos en canales
encajonados) y fijar objetivos so
bre investigaciónenadaptaciónal
cambio climático.

6. DESALINIZADORAS

Instalaciones infrautilizadas

El Gobierno del PSOE promovió
desde el 2004 la construcción de
17 grandes desalinizadoras. Sin
embargo, su utilización es bajísi
ma: ronda el 17%. La UE ha ame
nazado a España con sanciones si
no se lesdael debido rendimiento
porque se han pagado con fondos
estructurales europeos”, recuer
daGonzaloDelacámara.
La infrautilización no es fruto

delamalafe oeldesconocimiento
–pues España ha adquirido una
gran experiencia en esta tecnolo
gía–,sinoquesedebeaqueelagua
desalinizada no es competitiva.
Los regantes de la cuenca del Se
gura, por ejemplo, no quieren pa
gar 1 europorm3deaguadesalini
zada cuando la obtienen de pozo,
a veces clandestinamente, a coste
casi cero, y también les resulta

muchomásbarata si esdel trasva
se TajoSegura. Los expertos re
comiendan usar el agua desalini
zada cuando la disponibilidad de
recursoshídricosa largoplazosea
menor que la demanda actual o
proyectada,ocuandosedaunaso
breexplotaciónde los recursoshí
dricos. “En estas situaciones, de
beríamos usar todos los recursos
disponibles; ynobuscar solo solu
ciones particulares. Si las desali
nizadoras funcionaran a un ma
yor nivel, el coste unitario de pro

Desarrollo y fuentes naturales

Tendencias

LA VANGUARDIAFUENTE: CEDEX

Grado de explotación de los recursos disponible en las cuencas,
en porcentaje, y consumo anual, en hm3

España: demanda total de agua Uso del agua en la cuenca del Ebro
Hm3/año. En cursiva, previsión para el 2021 Hm3/año

80,5%
USO AGRARIO
25.049,29
+3,0%

15,5%
USO URBANO
4.842,26
+1,1%

4%
USO
INDUSTRIAL
no conectado
a redes
urbanas
1.231,39
+12,5%

Uso del agua en las cuencas
catalanas

INTERNAS
CATALUNYA
33,5%
848,3

MEEDDITEERRRRÁÁNNEEAS DE ANDALUCÍA
25,6%
747,7

GALICIA COSTA
0,7%
93,2

MIÑO-SIL
3,1%
364,8

DUERO
18,2%
2.322

EBRO
39,9%
5.726,6

TAJO
21,7%
1.707
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35,8%
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GUUAADALQUIVIRR
45,3%
3,199,7
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77,9%
1.109,5
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16,6%
133,3
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223,3
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131,4

CANTÁBRICO ORIENTAL
00,55%%
22,8
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INDUUSTRIA
85
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RECOMANACIONS

El canvi climàtic és una realitat contrastada, i no fa sinó 

incrementar la pressió ja existent sobre els territoris, els 

sistemes agroforestals i la gestió de l’aigua. Així, els im-

pactes del canvi climàtic a la Muga, al Segre i al Ter in-

crementen el nivell de vulnerabilitat actual a totes tres 

conques. La reducció de cabals circulants en el darrer 

sexenni i les projeccions dels escenaris futurs conclouen 

en una evident reducció en la disponibilitat d’aigua per 

als ecosistemes i les activitats humanes que en depenen. 

A partir d’aquesta constatació, el Comitè de Seguiment 

i Gestió del projecte LIFE MEDACC proposa un seguit 

de recomanacions. Tot seguit podeu llegir un extracte 

d’aquestes recomanacions:

Recomanacions per a generar canvis en el desenvolu-
pament i l’aplicació de les polítiques:

i) Les oportunitats que ofereix el procés d’adaptació als 

impactes del canvi climàtic i, per extensió, al canvi global 

són oportunitats per als sistemes (i el territori) i que cal 

implantar per a poder mantenir rendibles i viables per al 

futur aquests sistemes (i el territori).

ii) L’abandonament de l’activitat agroforestal, encetada 

a finals del període 1950-1960 com a conseqüència de 

l’aposta pels combustibles fòssils, està tenint conseqüèn-

cies sobre l’ús del territori. No podem considerar la hidro-

logia forestal independentment de la gestió dels usos del 

sòl: ambdós aspectes estan tan íntimament lligats que la 

gestió dels usos del sòl cal considerar-la des del vessant 

hidrològic, i a l’inrevés.

iii) La despoblació, l’abandonament de conreus, la pèrdua 

de la ramaderia extensiva i la manca de gestió forestal no 

fan sinó incrementar la nostra exposició i sensibilitat als 

impactes del canvi climàtic i, per tant, la vulnerabilitat. La 

pitjor mesura d’adaptació als impactes del canvi climàtic 

en relació a la disponibilitat de recursos hídrics és la man-

ca de gestió del territori; incloure aquest fet en els instru-

ments de la planificació territorial i sectorial és cabdal.

iv) La població activa dedicada a l’agricultura suposa 

només l’1.7% de la població activa total a Catalunya (pri-

mer trimestre del 2017); una població activa que depèn 

de les indústries afins al sector, i cada cop hi ha menys 

explotacions agràries familiars i més explotacions de per-

fil empresari-industrial. L’accés a la terra és un coll d’am-

polla. Per quin model apostem? Un de cooperatiu en un 

territori viu gestionat amb estima o un de piramidal, ges-

tionat amb criteris macroeconòmics des dels mercats? 

Els dos són possibles, però els resultats són oposats des 

del punt de vista de la vulnerabilitat. 

v) Cal  que els gestors, els agents socials i territorials i la 

població en general de les ciutats costaneres prenguin 

consciència que la provisió de serveis, cultura, benestar 

i aliments té un cost i, per una  qüestió de resiliència, el 

món urbà ha de contribuir a la provisió d’aquests serveis 

i aliments. Qualsevol agenda urbana sobre adaptació al 

canvi climàtic no serà completa si  la planificació territo-

rial i sectorial no contribueixen a la resiliència del territori 

que li proporciona aigua, aliments i serveis.

vi) Tant l’avaluació dels impactes del canvi climàtic com 

l’adaptació tenen un component local/regional que les 

distingeix de la mitigació. L’èxit en l’adaptació als impac-

tes del canvi climàtic dependrà de la bondat de la diagno-

si climàtica però, sobretot, de la discussió de les mesures 

i accions a emprendre amb els actors locals/regionals. 

vii) És del tot necessari la creació d’espais on estiguin re-

presentats els actors del territori, les administracions i els 

centres de recerca/tecnològics amb l’objectiu d’acordar 

les mesures d’adaptació que cal emprendre i gestionar 

els possibles conflictes que apareguin. Cal, doncs, una 

nova governança per a executar polítiques d’adaptació 

actives i eficients. 

viii) Confiar en el fet que la tecnologia resoldrà la nostra 

vulnerabilitat és una condició necessària però insuficient. 

Cal, també, una nova governança en la gestió de l’aigua, i 

considerar en major mesura tant els aspectes ambientals 

indicats més amunt, com el binomi aigua-energia. Enca-

ra hi ha marge de millora tant en l’agronomia com en la 

gestió forestal; així, per exemple, l’aplicació de les noves 

orientacions de gestió forestal són un camp prometedor 

per afrontar els impactes del canvi climàtic.

ix) Tal i com afirma l’apartat c) de l’article 16 de la Llei 

16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, “la derivació amb 

caràcter prioritari dels recursos hídrics aconseguits amb 

millores d’estalvi i eficiència cap a l’assoliment dels ob-

jectius de qualitat dels ecosistemes aquàtics”. No fer-ho 

pot arribar a suposar, d’acord amb les projeccions climàti-

ques, hipotecar la implantació de cabals de manteniment 

o ecològics en les nostres conques.

x) Resulta necessari plantejar el desenvolupament de so-

lucions no només tecnològiques, sinó també ambientals 

i socials, que resultin sostenibles en el temps i que per-

metin una major integració dels diversos sistemes (hidro-

logia, boscos, biodiversitat, agricultura, ramaderia, etc.) 
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