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1. Introducció 
 

Des del mes de juliol de 2019, s’ha posat en marxa el projecte LIFE MIDMACC, 

amb l’objectiu principal de promoure l’adaptació al canvi climàtic de zones marginals 

de muntanya mitjana a Espanya, mitjançant la implementació i seguiment de 

diferents mesures de gestió del paisatge, que, a més a més, milloren el 

desenvolupament socioeconòmic d’aquestes zones. 

 

LIFE MIDMACC treballa a zones de muntanya a Catalunya, a l’Aragó i a La Rioja. 

En aquests territoris s’han implementat mesures per a gestionar el paisatge que, 

alhora, millorin llur desenvolupament socioeconòmic i incrementin la resiliència als 

impactes del canvi climàtic. 

 

El CREAF és l’entitat de recerca que coordina el projecte, amb la participació com a 

socis beneficiaris de l’Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), l’Institut de 

Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l’Observatori Pirinenc de Canvi 

Climàtic (OPCC-CTP), l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Saragossa (UNIZAR) i la 

Universitat de la Rioja (UR). El projecte va començar aquest estiu i té una durada 

de 5 anys. 

 

A més a més, el projecte compta amb la participació de diferents actors vinculats 

als territoris on s’implementa, que es coordinen mitjançant la creació de 3 comitès 

regionals. En aquests comitès, hi ha representants del sector agrícola, ramader i 

forestal, de l’Administració local i autonòmica, de l’àmbit de la recerca , d’entitats 

ambientalistes i de la societat civil. Aquesta jornada, celebrada per videoconferència 

el 15 de febrer de 2022, és la tercera de les reunions del comitè d’actors de 

Catalunya. A continuació presentem un resum dels resultats 
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2. Desenvolupament de la jornada 
 

La jornada es va celebrar el dia 15 de febrer de 2022, de 10 a 13.30 hores per 

videoconferència a través de la plataforma Zoom. 

 

Els objectius de la jornada eren bàsicament els següents: 

• Realitzar un retorn dels resultats assolits aquest any a totes les persones i 

entitats implicades en el seguiment del projecte. 

• Presentar l’anàlisi de vulnerabilitat de la muntanya mitjana als impactes del 

canvi climàtic a Catalunya elaborat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

• Contrastar i completar l’anàlisi de riscos presentat. 

 

Para assolir aquests objectius es va seguir el següent ordre del dia: 
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3. Assistents 
 

Participants 
 

Organització / Entitat 

Consorci Salines Basegoda 

Escola Agrària Forestal – Sta.Coloma de Farners 

Llivins – La vinya de Llívia 

Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera 

Coordinador del CERM - Co-Coordinador de la Càtedra de l’Aigua, Natura i 
Benestar de St Hilari Sacalm 

IRTA 

ARCA  As. d’Iniciatives Rurals de Catalunya 

LIFE – Polyfarming - CREAF 

Escola Forestal de Sta. Coloma de Farners - Casa Xifra - DARP 

Consell Regulador DO Pla de Bages 

Fundació Pau Costa 

Centre de la Propietat Forestal 

Fundació Pau Costa 

Observatori del Paisatge de Catalunya 

Fundació Pau Costa – Ramats de Foc 

Consell Regulador DO Empordà 

Gramona SA 

Bodegues Família Torres 

INNOVI 
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Organització i socis del projecte. 
 

Nom i cognoms Organització 

Eduard Pla CREAF 

Felicidad de Herralde IRTA 

Robert Savé IRTA 

Gemma Cantos Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Gabriel Borràs Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Xavier Carbonell Equip de facilitació. ARC Mediació Ambiental 

Mar Fábregas Equip de facilitació. ARC Mediació Ambiental 

 
 
  
 

4. Presentacions 
 

La sessió va arrancar amb dues presentacions. La primera a càrrec d’ Eduard Pla 

del CREAF, membre de l’equip coordinador del projecte,  que va explicar els 

resultats assolits fins avui al LIFE MIDMACC. 

 

La segona la van fer de forma compartida entre Gemma Cantos i Gabriel Borràs 

de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. La seva presentació es va centrar en fer 

un resum dels continguts bàsics del informe preliminar titulat “Anàlisi de la 

vulnerabilitat de la muntanya mitjana als impactes del canvi climàtic a Catalunya” 

  

Ambdues  presentacions estàn disponibles al web del projecte. 

 

Seguidament, Xavier Carbonell, de l’equip d’ARC Mediació Ambiental, va fer 

una breu explicació sobre la dinàmica prevista i va iniciar la part deliberativa de la 

sessió.   
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5. Contrast de l’anàlisi de vulnerabilitat de la 
muntanya mitjana catalana als impactes del 
canvi climàtic 

 

L’objectiu del workshop deliberatiu era: 

• Completar/ contrastar l’anàlisi de riscos presentat. 

•  Aportar exemples que confirmin la diagnosi. 

•  Situar en un mapa de Catalunya els indrets més vulnerables. 

 

Per fer-ho es va treballar en un primer moment per grups rotatius i després en 

plenari. En paral·lel al plenari les persones participants varen prioritzar la globalitat 

dels riscos debatuts durant la sessió. 

 

5.1. Cicle hidrològic i recursos hídrics. 
 

Riscos identificats inicialment i exemples 

• Reducció de la disponibilitat d’aigua. 

Ex .Aqüífer Carme-Capellades 

• Reducció dels cabals dels rius i llacs. 

Ex. Guilleries i Montseny 

Ex. Conca mitjana i alta del Ter. 

Ex. Reducció de cabals a les rieres del Montnegre. 

Ex. No hi ha simultaneïtat del desglaç amb l’increment de 

demandes de reg agrícola a la Plana de Lleida. 

• Modificacions de les característiques físico-químiques de l’aigua 

generada als sistemes de mitja muntanya. 

• Augment de la concentració de contaminants. 

Ex. Guilleries i Montseny 

• Afectació en la qualitat i quantitat de les aigües subterrànies. 

Ex. L’aqüífer de la Muga i el Baix Fluvià ja són en alerta per 

sequera. Properament també l’embassament de Darnius-Boadella. 

Ex. Lluçanès 

Ex. Zona d’ Espiells. Gran ús potencial de l’aqüífer que pot posar 

en risc la seva capacitat de recàrrega.  
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Nous riscos i exemples 

• Posar en el balanç no només l’aigua circulant, sinó també la 

quantitat d’aigua en el sòl, ja que també afecta al cicle hidrològic 

general i concretament a la velocitat de recàrrega dels aqüífers. 

• Els riscos identificats són vàlids per a totes les conques internes 

(amb la seva variabilitat espacial i temporal, meteorològica i funcional). 

Per exemple a la conca del riu Foix que condiciona la seva quantitat 

d’aigua al treball en bodegues. 

• Urbanització + viticultura = irregularitat en la disponibilitat dels recursos 

hídrics. 

 

5.2. Riscos naturals 
 

Riscos identificats inicialment 

• Augment de la freqüència i intensitat de les inundacions i de les 

crescudes dels cursos fluvials. 

Ex. Temporal Gloria 2020 

Ex. Males praxis reactives de l’ACA a la gestió del bosc de ribera 

a les conques mitjanes del Ter i la Tordera quan es donen aquests 

episodis extraordinaris. Hi ha exemples a la Tordera, a l’Anoia, 

Foix i Siurana. 

• Augment de la freqüència d’episodis naturals de moviment de terres en 

dècades futures. 

 

Nous riscos i exemples 

• Debilitat del bosc de ribera degut a la sequera, que pot desestabilitzar 

els marges i incrementar l’erosió de la conca. 

• Increment i avenç temporal dels episodis de sequera. 

Ex. Especialment al Pirineu. 

• Introduir el factor antropogènic en els riscos, ja que moltes vegades 

l’activitat humana incrementa el risc de torrentades: 

Ex. Quan es fan desaparèixer els murs de pedra seca o altres 

elements del paisatge que contribueixen a estabilitzar el sòl a 

afavorir la infiltració. 

Ex. Ter-Daró. No hi ha sorra. 

Ex. La Tordera  - Agricultura + polígons industrials + 

infraestructures a la part mitjana i baixa del riu. 

• Els conreus d’horta (il·legals) i les construccions annexes, 

afavoreixen la força de la riuada i la destrossa de bens. 

• Normativa poc desenvolupada i amb poc sentit comú per gestionar els 

efectes de la sequera.  
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Ex. No es tenen en compte els aprofitament il·legals que són molt 

importants arreu del país. 

• Canvis del règim general atmosfèric.  

Ex. A l’Alt ’Empordà es confirma una tendència a la reducció del 

nombre de dies de vent i això té implicacions en el microclima de 

la zona i en els patrons de les precipitacions amb impacte 

potencial sobre les vinyes de la zona i empitjorament del seu estat 

sanitari (molt relacionat amb la intensitat i orientació dels vents a 

la zona). 

 

5.3. Ecosistemes naturals - Biodiversitat. 
 

Riscos identificats inicialment i exemples 

• Canvis en la distribució de les espècies (en altitud) 

• Canvis en el cicle de vida de les espècies així com en les relacions i 

interaccions entre les mateixes. 

• Desajustos entre diferents espècies. 

Ex. Estudis que constaten el desacoblament entre el moment de la 

floració i el cicle del pol·linitzadors. 

• Homogeneïtzació dels ecosistemes degut a l’abandonament de terres 

agrícoles. 

 

Nous riscos i exemples 

• Introducció i expansió d’espècies exòtiques invasores. 

Ex. Cranc vermell de riu. 

• Increment de plagues. 

Ex. Processionària del pi (Thaumetopoea). 

• Desequilibris poblacionals de la fauna salvatge. 

Ex. Senglar i cabirol estan afectant seriosament a la biodiversitat 

del boscos i tenen impacte significatiu sobre els conreus. 

• Pèrdua de biodiversitat en ecosistemes estressats. 

• Pèrdua d’hàbitats. 

• Pressió antròpica: consum de biomassa com aprofitament 

energètic. La gestió de la biomassa pot ser alhora una oportunitat o un 

risc, depenent de com es plantegi. És una oportunitat perquè la 

valorització de la fusta permet fer una gestió activa dels boscos amb 

aquesta vocació i dinamitza econòmicament el territori. Però en context 

de crisi energètica pot ser un risc .Aquí és molt important el paper de 

l’administració en la planificació, gestió i control d’aquest tipus 

d’aprofitaments. 
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L’informe de l’Estat de la Natura 2020 confirma que tots aquests riscos són 
evidents i prou estesos. 

 

5.4. Ecosistemes naturals - Boscos 
 

Riscos identificats inicialment i exemples 

• Alteració de la composició dels boscos de la muntanya mitjana 

• Afectació de productivitat dels boscos i dels serveis ecosistèmics 

forestals (capacitat de fixació del CO2, generació d’aigua blava 

(escorrentiu)). 

• Major risc d’incendis forestals. 

Ex. Grans incendis forestals de sisena generació. 

Ex. Treballs de la Fundació Pau Costa i Bombers en relació al 

riscos d’incendis forestals als massissos. 

• Reducció de la capacitat protectora dels ecosistemes front als riscos 

naturals (avingudes, despreniments o allaus). 

• Ascens de la línia natural dels arbres. 

 

Nous riscos i exemples 

• Plagues forestals. 

Ex. Eruga del boix. 

• Dificultat de maduració dels boscos. Com a conseqüència dels 

episodis extrems els exemplars més vells no arriben a vells i són els peus 

més joves els que van colonitzant (rejoveniment continuat). 

Ex. Estudis d’adaptació dels boscos (CTFC) 

• Increment de la freqüència de períodes de decaïment. 

Ex. Estudis de vulnerabilitat dels boscos a les Gavarres i al 

Montseny. 

• Dificultats de recuperació del vigor dels boscos després d’un 

aprofitament. 

 

5.5. Sectors econòmics - Turisme. 
 

Riscos identificats inicialment i exemples. 

• Alteració de la durada de la temporada de neu (tant en alçada com en 

gruix i permanència. 

Ex. Zona del Pirineu Oriental (Masella, Molina, Port del Compte). 

• Canvis irreversibles dels paisatges o elements icònics a muntanya. 
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Ex. L’Observatori del Paisatge pot facilitar informació rellevant en 

aquest sentit a l’OCCC per tal d’il·lustrar alguns casos concrets de 

noves dinàmiques de paisatge degudes al canvi climàtic. 

 

Nous riscos i exemples 

• Risc de sobreexplotació dels recursos per sobre freqüentació 

turística, lligada al progressiu increment de turistes en zones de mitja 

muntanya. Si es gestiona bé, pot ser també una oportunitat per 

incrementar la riquesa d’aquestes zones rurals. El fenomen està molt 

relacionat amb el canvi d’hàbits en situació de pandèmia. 

• El canvi climàtic està tenint impacte sobre el paisatge, que és un dels 

elements icònics que actua de reclam pel turisme. Aquests canvi en el 

paisatge van associats també a una pèrdua progressiva del patrimoni 

cultural i immaterial. 

Ex. Deteriorament dels murs de pedra seca, un dels patrimonis 

més destacats de la muntanya mitjana mediterrània. 

• Despoblament rural. Pèrdua de la capacitat de càrrega mínima 

d’habitants per garantir una gestió activa del territori. Si no tenim 

gent al territori que pugui oferir activitats a fer o allotjament, el turisme 

també en surt perjudicat. 

 

5.6. Sectors econòmics – Agricultura i ramaderia. 
 

Riscos identificats inicialment i exemples 

• Afectació de l’estat de salut dels animals que pasturen. 

• Disminució de la productivitat de les pastures. 

• Disminució de la qualitat de les pastures 

• Augment de les dificultats de la pràctica agrícola, sobretot la dels cultius 

de secà. 

 

Nous riscos i exemples 

• Dificultats d’accés a l’aigua pel bestiar.  

Ex. Activació del decret de sequera a la Conca de la Muga. 

• Alta variabilitat quantitativa i qualitativa de les collites, afectant als 

diversos cultius. Això té clares conseqüències econòmiques i pot 

comportar l’abandonament de l’activitat agrària i ramadera. 

Ex. En el cas de la vinya: baixades de producció, reducció de 

l’acidesa, tanins verds, reducció de la grandària dels raïms, 

parades fenològiques. 
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Ex. Al Penedès ja s’està constatant la necessitat de buscar noves 

varietats que demanen menys aigua, per adaptar-se als nous 

escenaris climàtics i mantenir les vinyes als mateixos indrets. 

• Dificultats per acumular aigua pel reg de suport dels cultius. 

Ex. Activació del decret de sequera a la Conca de la Muga. 

• Augment del risc d’incendis forestals i agrícoles. 

Ex. Incendis ocorreguts els darrers anys: Torre de l’Espanyol, Cap 

de Creus, Santa Coloma de Queralt. 

• Increment dels fenòmens climàtics extrems (cops de calor, gelades 

tardanes) de difícil predicció temporal i en intensitat. 

• Canvis en algunes patologies (malalties i plagues). Possiblement la 

menor ocurrència de gelades afavoreixi la presència de més inòcul que 

abans s’inactivava amb les temperatures més baixes. 

Ex. Aparició de noves plagues com ara la Lobesia Botrana. 

• Alteracions en les dinàmiques poblacionals de la fauna salvatge 

amb impacte sobre l’agricultura i la ramaderia. 

Ex. Increment de la pressió de senglars i cabirols. 

• Incertesa en el comportament futur d’algunes varietats actuals degut 

a la incidència del canvi climàtic. 

• Increment de zones inhàbils per la pastura degut a la matorralització 

i a la impossibilitat d’accedir a alguns boscos per poder-hi pasturar. 

• Pèrdua de l’agricultura de la muntanya mitjana per modificació de 

les parcel·les que s’han anat engrandint amb l’expansió de 

l’agricultura més intensiva. Això ha comportat la desaparició 

progressiva de les terrasses i les feixes tradicionals que fan una gestió 

més eficient de l’aigua. Està relacionat amb els canvis d’usos del sòl. 

 

 

5.7. Sectors econòmics - Energies. 
 

Riscos identificats inicialment i exemples 

• Afectació a la producció d’energia a les centrals hidràuliques. 

• Afectació a la producció d’energia a les centrals eòliques. 

• Afectació a les infraestructures de producció i transport d’energia. 

Ex. Pas de línies d’alta o mitja  tensió per zones de cultiu, com ara 

Les Gavarres. 

 

Nous riscos i exemples 

• Extensió dels models intensius de producció energètica en 

detriment de l’ocupació del sòl per altres usos (agrari, forestal o 

ramader). El decrement progressiu del marge agrari ha afavorit 
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l’abandonament  de zones de cultiu i ha potenciat la seva explotació per a 

usos energètics. Potser és un problema més de la plana que de la 

muntanya mitjana. 

• L’increment dels costos energètics té una repercussió directe en 

l’activitat agrícola, que ja de per sí aguanta amb marges econòmics molt 

ajustats.  

• L’increment de biomassa, si es gestiona bé es considera més una 

oportunitat que un risc. Si la fusta estès més valorada com a recurs 

energètic (en relació als combustibles fòssils), la seva explotació podria 

ser un revulsiu econòmic per les zones de muntanya mitjana. 
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6. Priorització dels riscos 
 

6.1. Priorització dels riscos per sectors. 
 

Per n=15 
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6.2. Priorització dels riscos per àmbits. 
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7. Properes passes i avaluació de la sessió 
 

Des de la coordinació agraeixen a tothom la seva participació, la implicació personal 

i de les respectives entitats en el seguiment anual del projecte. Es convida a totes 

les persones a enviar a la coordinació qualsevol document complementari que 

pugui enriquir els suggeriments fets avui durant el debat. Recorden que el punt de 

partida han estat els documents que els socis han posat a disposició, però que 

segurament hi ha més informació rellevant que seria interessant incorporar. 

 

Anuncien que en un mes, s’organitzarà la trobada del Grup de Treball Supra-

Regional  entre Catalunya, l’Aragó i la Rioja, que seguirà treballant a partir dels 

resultats de la reunió d’avui. 

 

Des de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de Catalunya, agraeixen també totes 

les contribucions que permetran millorar el document màrtir debatut avui. A partir 

d’aquesta jornada es sistematitzaran totes les aportacions per tal de preparar una 

segona versió millorada del document. 

 

 

 

15  de febrer  de 2022 


