
LIFE CLINOMICS: un 

projecte d’èxit



Life CLINOMICS ha promogut l’adaptació al 
canvi climàtic en:
✓ 3 territoris: Reserves de la Biosfera del 

Montseny i de Terres de l’Ebre i comarca de 
l’Alt Penedès

✓ 4 sectors: agrari, forestal, turístic i pesquer

El projecte en dades Pressupost total: 1.392.349 
% finançament Europa: 60%
Durada: 16/06/16 - 31/12/20
Població (hab): Terres de l’Ebre 174.221; 
Montseny 51.545; Alt Penedès 104.820
Superfície (km2): Terres de l’Ebre 2.873,9; 
Montseny 559; Alt Penedès 555

I ho hem fet amb:
✓ 1 soci de coneixement – OCCC
✓ 3 entitats territorials – DIBA, COPATE, CCAP 
✓ 4 entitats socioeconòmiques – CCB, CCOO 

Catalunya, UGT Catalunya, UP Catalunya



Objectius

- Augmentar la resiliència de les entitats locals 
mediterrànies, a través de la intervenció en tres 
tipus de territoris i en tres activitats 
econòmiques significatives.

- Posar en marxa processos d'inversió pública i 
privada i que es modernitzin les economies dels 
territoris per tal d'adaptar-les al canvi climàtic, 
augmentar-ne la competitivitat, millorar la 
posició en el mercat de les empreses i crear 
noves ocupacions.

- Implicar als agents socioeconòmics dels 
territoris en l’anàlisi de les vulnerabilitats al 
canvi climàtic, però també en la proposta i la 
implementació de les solucions.
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Desenvolupament del projecte



Resultats

Acció per l’adaptació
• Una estratègia per l’adaptació

• 3 estudis de vulnerabilitats

• 3 plans d’acció: aprox. 100 accions

• 6 accions pilot

• 1 Guia local de resiliència

• 1 pacte per a l’adaptació

Suport i Replicabilitat

• 22 cursos amb uns 400 participants

• Pacte per l’adaptació (50 entitats signatàries)

Governança
• 3 MeTACC

• 6-10 reunions per territori

• Aprox. 200 actors implicats



Actuacions Documentació: 

edicions

Documentació: 

informes



Turisme sostenible i 

adaptat. Fons per adaptació

Diversificació (desestacionalitzar 

i ampliar l’oferta)

Marca del territori

Custòdia del territori en 

adaptació

Banc de terres periforestals i 

agroforestals

Revisar usus de l’aigua, 

estalvi i reutilització

Formació i comunicació 

en adaptació

Continuïtat de la  MeTACC

Bases de dades i 

sistemes d’alerta de 

riscos climàtics

Tècniques agràries 

adaptatives

Observatori de la 

sequera

Varietats 

adaptades

Identificar boscos 

més vulnerables

Models de gestió 

adaptativa

Ús de la biomassa 

forestal, pastura

Diversificació de 

l’aqüicultura

Hatchery local de bivalves, 

cultiu off-shore de musclo

Diversificar el consum de 

productes pesquers

TURISME

TERRITORI

TRANSVERSALPESCA

FORESTAL

AGRARI

Plans 

d’acció

RESULTATS



Aprenent i actuant des de l’esforç col·lectiu

Conclusions
- Iniciativa col·lectiva d’adaptació al canvi 

climàtic, 

- Ampli abast i representativitat dels socis 
participants.

- Metodologia seguida ha permès construir 
sinèrgies entre els diferents actors i les 
administracions públiques

- Generat estratègies i creat mecanismes per a 
l’acció continua d’adaptació al canvi climàtic, 

- Les actuacions i propostes impulsades no 
s’acaben amb el projecte, sinó que 
continuen...







L’adaptació: una oportunitat

Adaptació imatge: Pròpia   Font dades: https://www.accenture.com

UN (2015). The United Nations Global Compact-Accenture CEO Study. Special Edition: A Call to Climate Action

• Canvi i creació de 
necessitats

• Productes innovadors

• Noves normes i 
regulacions per la 
protecció del clima i 
l’adaptació

• Important avançar-se

• Consumidors i mitjans 
de comunicació més 

sensibilitzats a 
l’impacte de les 
empreses al CC

• Avantatge competitiu

• Reducció risc

• Increment eficiència i 
efectivitat

• Estalvi Costos
Operativa Reputació

De MercatReguladora

https://www.accenture.com/


Ingredients per a l’adaptació al CC

• Implicació en la solució – però 
també en la diagnosi

• Formació, capacitació
• Espais de participació
• Implicació en projectes 

europeus
• Inversió en adaptació
• Incloure en el pla estratègic 

d’empresa l’acció climàtica

• Assegurances
• Acompanyament/cerca/impuls 

línies finançament
• Networking – bones pràctiques



SUPORT: La formació en adaptació i una 

estratègia conjunta essencial per l’acció i la 

governança. 

FUTUR: Extensió del pacte i l’estratègia, 

continuitat de la formació 

ACCIONS: Calen accions concretes i implicar els 

diferents actors, finançament, assegurances.

FUTUR: Aplicació dels plans d’acció (recursos), 

extensió de les accions pilot, vincle amb els PAESCs

CONEIXEMENT: Essencial. Coneixement tècnic + 

coneixement vivencial (experiència gent del 

territori). 

FUTUR: Ampliació a nous territoris

GOVERNANÇA: Cal identificar els actors 

principals, aprofitar estructures de participació 

existents. 

FUTUR:  continuació i replicació de les MeTACCs

Reptes i futur

IMPLICAR a 
governs, empreses 
i ciutadania en el 
procés d’adaptació 
al canvi climàtic 
des de l’inici. Tots 
formem part de la 
solució.



Gràcies!

http://lifeclinomics.eu/

Núria Parpal Servole parpalsn@diba.cat
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