
Virtual, 15 de febrer de 2022

Projecte LIFE MIDMACC

3a reunió del Comitè d’Actors a Catalunya



Ordre del dia

10.00 Benvinguda i presentació

10.15 Actualització de l’estat del projecte LIFE MIDMACC: 
Resultats de la primera campanya de camp 2021

10.45 Anàlisi de vulnerabilitat per la mitja muntanya catalana

11.15 Workshop deliberatiu: Validació i ampliació de l’anàlisi

12.00 Pausa cafè

12.15 Workshop deliberatiu 

13.20 Properes passes i cloenda
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Avenços del projecte durant 2021



LIFE MIDMACC

Promovem l’adaptació al canvi climàtic de les zones de

muntanya mitjana de la Rioja, l’Aragó i Catalunya a

través de la implementació i el seguiment de diferents

mesures de gestió del paisatge que, alhora, millorin el

desenvolupament socioeconòmic d’aquestes zones:

Recuperació de pastures a través de l’estassada de

matollar i la introducció de ramaderia extensiva

Gestió forestal per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva

Optimització i/o introducció del conreu de vinya en
zones de muntanya



LIFE MIDMACC

Projecte de 5 anys de durada (2019-2024)

Finançat pel Programa europeu LIFE (Adaptació al Canvi
Climàtic)

Amb el suport de Coordinació

Participants



Recuperació de pastures a través 

de l’estassada de matollar i la 

introducció de ramaderia extensiva 

Gestió forestal per la prevenció del 

risc d’incendi i manteniment amb 

ramaderia extensiva 

Optimització i/o introducció del 

conreu de vinya en zones de 

muntanya

LIFE MIDMACC



Execució de 

proves pilot i 

seguiment

Comitès 

d’actors

Escalat de les 

proves pilot

Guia amb propostes 

d’adaptació al canvi 

climàtic

Replicabilitat 

i difusió

LIFE MIDMACC



Catalunya: l’Albera-

Requesens

Tres zones de treball:

- Gestió forestal adaptativa 

en alzinar de 1.15 ha 

- Recuperació d’un antic camp 

de pastura de 2.47 ha

- Recuperació de feixes 

abandonades amb pastura 

de 0.97 ha

Reduir la vulnerabilitat del bosc al canvi climàtic reduint el risc 

d'incendi i l'estrès a la sequera i millorant la producció i el segrest de C

Millorar el desenvolupament socioeconòmic de la finca  afavorint la 

seva sostenibilitat

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva

Objectius



FCC 80-90%

1800-2500 peus / ha

AB 29-40 m2/ha

Model de combustible de 

capçada B6, risc moderat

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva

Gestió: reducció d’un 

60% la FCC, l’AB i la 

densitat a l’hivern 2019.

FCC 25-50%

600-900 peus / ha

AB 7-20 m2/ha

Model de combustible de 

capçada B16, risc moderat



Control

Bosc 

gestionat 

sense ramat
Es deixen les 

restes de tala i 

no entra el 

ramat. 

Bosc gestionat 

amb ramat 
Trossejat de les 

restes de tala, 

sembra  manual de 

llavors (raigràs, 

dàctil, userda) 

(tardor 2019).

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva



Disseny del seguiment

• Tres rèpliques de 

1000 m2 de cada 

tractament / control

Parcel·les amb pastures. 

disseny d’un sistema de 

gestió de la pastura basat 

en la perspectiva 

regenerativa. 

Assessorament de LIFE 

Polyfarming

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva



Xarxa de seguiment

Sòls Boscos

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva



Xarxa de seguiment: Boscos

Humitat del combustible

Existeixen diferències significatives entre el control i els 

tractaments. A més humitat del combustible, menor inflamabilitat

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva
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La gestió forestal adaptativa amb ramat està aconseguint revertir la 

tendència a l’increment del decaïment forestal

Xarxa de seguiment: Boscos

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva

Decoloració i defoliació

Control GFA amb ramat GFA sense ramat
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Parcel·la

Desprès de la gestió 2020 Campanya anual 2021

Estructura 

forestal

Vulnerabilitat 

al foc de 

capçades

Estructura 

forestal

Vulnerabilitat al 

foc de 

capçades

Control

BC7 B9 Moderada B9 Moderada

BC8 B9 Moderada B9 Moderada

BC9 B9 Moderada B9 Moderada

GFA amb 

ramat

BTAR1 B16 Moderada C16 Baixa

BTAR2 B16 Moderada C16 Baixa

BTAR3 B16 Moderada C16 Baixa

GFA sense 

ramat

BTSR4 B16 Moderada B16 Moderada

BTSR5 B16 Moderada B16 Moderada

BTSR6 B16 Moderada B16 Moderada

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva

Xarxa de seguiment: Boscos

Vulnerabilitat al foc de capçaleres

L’ús del ramat desprès d’una actuació de gestió forestal adaptativa pot 

ser clau per mantenir una baixa vulnerabilitat al foc de capçades.

Parcel·la amb GFS i sense ramat

Parcel·la amb GFS i amb ramat



Xarxa de seguiment

Sòls Humitat del sòlBoscos

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva



Existeixen diferències significatives entre el control i els 

tractaments, i entre els tractaments

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva

Xarxa de seguiment: Humitat del sòl
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Xarxa de seguiment

Sòls Infiltració i erosióHumitat del sòlBoscos

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva



Simulacions Octubre 2020: Elevada 

resposta hidrogeomorfològica a les 

parcel·les sense ramat i control.

Diferència entre parcel·les amb GFA 

segurament deguda a la cobertura 

herbàcia: 65-100% a las parcel·les amb 

ramat i absent a les parcel·les sense. 

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva

Xarxa de seguiment: Infiltració i erosió

Pendent 

(%)

Front 

d’humectació 

(cm)

Inici 

d’escolament 

(minuts)

Coeficient 

d’escolament 

(mm mm-1)

Concentració 

del sediment 

(g/l)

Tasa d’erosió 

(g/m2 h)

Control 25 10 4.7 0.47 2.91 46.2

GFA sense ramat 15 5 3.5 1.08 1.38 72.01

GFA amb ramat 17 9 5.3 0.01 4.54 0.82



Xarxa de seguiment

Sòls Infiltració i erosió

Producció i 

qualitat de 

pastures

Biodiversitat 

de vegetació

Humitat del sòlBoscos

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva
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Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva

Xarxa de seguiment: Producció, qualitat i BD pastures



Efecte de la gestió Efecte del pasturatge

Variable Inicial 

(2020)

Interm. 

(2022)

Final

(2023)

Inicial 

(2020)

Interm. 

(2022)

Final

(2023)

Biodiversitat 

(riquesa, 

diversitat de 

Shannon)

Producció

(biomassa)

Qualitat nutritiva

(proteïnes, fibres 

digeribles, 

Relative Feed 

Value)

+
Sense efecte

+

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva

Xarxa de seguiment: Producció, qualitat i BD pastures

RESULTATS. Què esperem que passi amb les pastures? 

Efecte positiu de la gestió Efecte positiu del pasturatge
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Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva

Xarxa de seguiment: Producció, qualitat i BD pastures

Biodiversitat - Riquesa de pastura herbàcia 

Efecte de la GFA

2020

2021
Sense analitzar

Control sense  GFA sense

gestió ni pastura     pasturatge
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Efecte positiu de la GFA 

en la riquesa d’espècies 

herbàcies, al reduir el 

matollar i millorar l’accés al 

sòl, l’aigua i els nutrients.

Encara sense efecte del 

pasturatge: Quan es van fer 

els mostrejos encara no 

havia entrat el ramat. Es 

veurà als propers mostrejos.

Efecte del pasturatge



Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva

Xarxa de seguiment: Producció, qualitat i BD pastures

Producció - Biomassa de pastura herbàcia 

Efecte de la GFA
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S’esperava un efecte positiu 

de la GFA en la biomassa al 

reduir el matollar. L’anàlisi es 

va fer quan el ramat ja havia 

entrat al 2020.

S’esperava que encara no 

hagués un efecte del 

pasturatge. L’anàlisi es va fer 

quan el ramat ja havia entrat al 

2020.

Qualitat de la pastura 

herbàcia i efecte de la GFA i 

del pasturatge: Anàlisi 

laboratori en curs.

Efecte del pasturatge



Xarxa de seguiment

Sòls Infiltració i erosió

Producció i 

qualitat de 

pastures

Biodiversitat 

de vegetació

Humitat del sòl

Temperatura i 

humitat relatives

Boscos

Variables 

climàtiques

Gestió forestal adaptativa per la prevenció del risc d’incendi i

manteniment amb ramaderia extensiva



Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

La Rioja: Valle de Leza

Catalunya: DO Empordà i Llívia 

Espolla: 3ha Roses: 4ha Llívia: 0,6ha

Tudelilla: 2,5ha Clavijo: 11ha



Catalunya

Selecció de parcel·les amb diferents 

pràctiques agronòmiques:

⮚ Cobertura del sòl

⮚ Terrasses i costers

⮚ Espatllera i vas

⮚ Temps d’implantació
Espolla: Cobertura a l’hivern i l’estiu

Roses: Vinya en vas i en espatllera, 

coster i terrassa
Llívia: Vinya recent i antiga

Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya



Sòls

Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment



Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment: Sòls

Textura del sòl:
Sandy Loam – Franco arenoso



Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment: Sòls

Textura del sòl:
New and Very New: 
Sandy Clay Loam – Franco arcilloso 
arenoso
Pasture: 
Clay Loam – Franco arcilloso



Sòls Biodiversitat:
Colònies de 

bactèries i fongs 

del sòl

Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment



Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment: Biodiversitat del sòl

Ejemplo de resultados de los análisis 

de biodiversidad microbiana

Aún pendiente de analizar las muestras de 2020 y 2021.

Ejemplo de análisis de componente principal 

mostrando la relación de los diferentes 

tratamientos y muestras



Sòls Humitat del sòl Biodiversitat:
Colònies de 

bactèries i fongs 

del sòl

Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment



Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment: Humitat del sòl

New Cover (NC) i 

Well established 

green cover (WC) 

presenten, en 

general, un major 

contingut d’aigua 

al sòl en totes les 

profunditats. 

S’espera que NC 

es vagi assemblant 

més i més a WC.



Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment: Humitat del sòl

No es veu per ara 

cap patró, ja que 

les practiques amb 

menor contingut 

d’aigua 

(trellis+slope i 

gobelet+terrace) no 

tenen cap factor 

comú. Les 

terrasses semblen 

més sensibles a les 

pluges primaverals



Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment: Humitat del sòl

A la vinya més 

nova (Very New), el 

contingut d'aigua 

sempre és elevat en 

profunditat, reflectint 

una baixa 

extracció d’aigua. 

A la vinya nova 

(New) la dinàmica 

de l’aigua al sòl és 

més lenta, degut a 

plantes més 

desenvolupades i 

més coberta 

herbàcia, 

conservant millor 

l’aigua de primavera 

i estiu.



Sòls Humitat del sòlInfiltració i erosió Biodiversitat:
Colònies de 

bactèries i fongs 

del sòl

Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment



Temporalidad: estacionalmente 

entre Octubre 2020 y Julio 2021

Espolla: 3 ensayos (réplicas) en 3 

tratamientos + control

Roses: 3 ensayos (réplicas) en 4 

tratamientos

Llívia: 3 ensayos (réplicas) en 2 

edades de viñedo diferentes  + 

control 

Zona Núm

Espolla 12

Roses 12

Llívia 9

Llívia

Rose

s

Espol

la

Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment: Infiltració i erosió



Rati de 
infiltració

Coeficient de 
infiltració

Coeficient 
d’escolament

Rati d’erosió

Concentració 
de sediments

Octubre 2020 

Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment: Infiltració i erosió



Quantitat

Qualitat

Productivitat 
vinya

Sòls Humitat del sòlInfiltració i erosió

Contingut de 
carboni vinya

%C

g/g DW

Biodiversitat:
Colònies de 

bactèries i fongs 

del sòl

Optimització i/o introducció del conreu de vinya en zones de

muntanya

Xarxa de seguiment



Execució de 

proves pilot i 

seguiment

Comitès 

d’actors

LIFE MIDMACC



Segona reunió dels tres comitès d’actors (novembre
2020).
⮚ Participació de 17 actors

⮚ Mesures d’adaptació existents: Es van presentar i matissar 6
relacionades amb l’agricultura i ramaderia, 9 amb el bosc i 7
amb la fixació de població.

⮚ Noves mesures d’adaptació: Es van proposar 6 noves
mesures per agricultura i ramaderia, 7 pel bosc i 4 per la
fixació de població.

Proposta final de 39 mesures d’adaptació

Comitès d’actors



Segona reunió del Grup de Treball Supraregional (febrer
2021)

⮚ Participació d’10 actors representants de l’administració,
sector productiu i recerca de la Rioja, l’Aragó i Catalunya.

⮚ Presentació dels resultats dels Comitès Regionals: 130
mesures d'adaptació, 80 existents i 50 noves.

⮚ Reformulació en 15 mesures per sector (45 en total) per part
del projecte

Priorització de 5 mesures per sector en funció de la seva
importància i rellevància per l'adaptació

Comitès d’actors
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MOLTES GRÀCIES 

PER A LA VOSTRA ATENCIÓ !

www.life-midmacc.eu

info@life-midmacc.eu

@midmacc

CREAF. Edifici C. Campus UAB

08193 Bellaterra (Barcelona) 

Tel: +34 93 581 46 75


