Temps passat i
projeccions climàtiques
a la Catalunya Interior

Gabriel Borràs
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Santa Maria de Miralles, 8 octubre 2019

Precipitació anual (1950-2018): decreixement -1,4% per
decenni. Significació estiu: -5%

0,25ºC per dècada (1950-2018); 1,6ºC des del 1950

Evolució mensual i anual de la
demanda d’aigua per part de
l‘atmosfera a la Península Ibèrica
(1961-2011)
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Increment de la vulnerabilitat del nostre sistema hídric
Conca de la Muga 1951-2013
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Increment de la vulnerabilitat del nostre sistema hídric
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Increment de la vulnerabilitat del nostre sistema hídric
Conca del Ter 1971-2013
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-40,9
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5,2
16,3
27,1
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10,4

Table 1. Changes in observed streamflows, expected streamflows
according to climate evolution and runoff coefficient of the analysed
hydro-climatic series.
% change in
% change in streamflow
observed
expected by climate
% change in runoff
streamflow
evolution
coefficient (Q/P)
Segre
headwaters
Organyà

-26.4

-28.0

-3.9

La Seu d'Urgell

-25.1

-28.1

-2.7

Roda de Ter
Muga
headwaters

-35.3

-38.8

-17.2

Boadella

-49.0

-30.7

-41.3

Ter headwaters

Els canvis observats en els usos del sòl entre 1970 i 2005 mostren
processos de reforestació, abandonament agrícola i expansió urbana
La Muga

El Ter

- 1.6%

- 6.7%
+ 20.0%

-1.7%

-0.6%
+ 6.0%

-3.9%

-3.1%

El Segre

+ 5.2%

+0.3%

-2.2%
MCA, Mapa de Conreus i Aprofitaments
SIOSE, Sistema d’Informació d’Ocupació del Sòl

Revegetació, guany de masses boscoses

Projeccions climàtiques

Aigua: Projeccions futures

MANAGEFOR

FIREFOR

AFOR

Modelització hidrològica
+ Escenaris Canvis Usos del Sòl
Increment de la superfície forestal en capçalera
Colonització de Coníferes (principalment) de zones de pastures i matollars en
alçada i de zones de matollar en vessants.

Aquest escenari preveu capçaleres amb menor superfície forestal com a resultat
d’un increment de la incidència d’incendis.

Aquest escenari preveu un canvi en l’estructura forestal degut, principalment, a la
gestió del bosc. L’objectiu del Departament d’Agricultura és incrementar l’actual
28% de superfície forestal de Catalunya sota gestió fins el 50%. Fem nostre
aquest objectiu: el 50% de la superfície forestal actual de les capçaleres serà
gestionada, actuant primer en els boscos més densos [descens del 50% en la
densitat d’ocupació]

Aigua: Projeccions futures
Modelització hidrològica + CC + LUC

La Muga

El Ter

El Segre

Moltes gràcies ¡¡
Gabriel Borràs Calvo
(@ColauRos)

Recursos hídrics a Catalunya
Situació de l’Aqüífer Carme-Capellades
Antoni Munné (AnMunne@gencat.cat), Josep Fraile, Teresa Garrido, Xavi Carreras,
Andreu Manzano (Agència Catalana de l’Aigua)
Orpí. 8 Octubre, 2019

Index:
1. El repte/l’amenaça. Disponibilitat de recurs per usos i pel
medi. Diverses sequeres han afectat Catalunya durant les
darreres dècades, i aquest fenomen augmentarà en el futur
a causa del canvi climàtic i canvi global.
2. La planificació hidrològica i les masses d’aigua subterrànies:
• La valoració de les masses d’aigua subterrànies (els
ecosistemes terrestres dependents i els ecosistemes
aquàtics associats)
• L’estat de la massa d’aigua Gaià-Anoia (aqüífer CarmeCapellades).
3. Com procedir en la protecció i millora de la massa d’aigua
Gaià-Anoia. Protecció zones de recàrrega, gestió coordinada,
governança...

L’amenaça: períodes de sequera

CALENDARIO DMA

Elevada variabilitat en la pluviometria:
La precipitació disminueix de nord a sud. A la zona
nord, els valors anuals mitjans superen els 1.000
mm i fins i tot els 1.200 mm. Al sud de Catalunya, la
pluja anual és de 460 mm. A més, això pot variar
molt d’any a any.
Sequera (2008)
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Caracterització de la demanda
Les actuals demandes a Catalunya estan molt ajustades a la disponibilitat. Hi
ha poc marge de maniobra per a la gestió interanual.

5 sequeres significatives
en una dècada ...
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Canvis en la disponibilitat d’aigua
Evidències (indicadors hidrològics anuals 1950-2017):
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Canvis en la disponibilitat d’aigua
Evidències (indicadors hidrològics anuals 1950-2017):
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L’amenaça: tendència negativa
Rain trend over the last 65 years:

Trend water discharge measured in Ter river over the last 10 years:

Trends in precipitation in a
period of 65 years (1950-2015)

Rainfall is decreasing 3% per decade
(significantly) in the upper Ter river.

1950-2014: 64 years
Average annual discharge: 482 hm3
Slope regression: -3.662 hm3/any
Flow reduction in the whole period: 7 % per decade

From 1907 to 2015
Camprodon

CALENDARIO DMA

L’amenaça: menys disponibilitat d’aigua a futur
Climate change:

• 2030: water reduction is expected to meet 5-10% (it will probably increase up to
15% in summer).
• 2050: water reduction is expected to meet 15-20% ( it will probably increase up to
30% in summer).
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Les masses d’aigua subterrànies
Mapa d’aqüífers de Catalunya

Extracció d’aigua subterrània

199 aqüífers a Catalunya
(191 no confinats + 8
confinats)

Més de 150.000 pous
d’aigua subterrània censats
a Catalunya

Ús d’aigua subterrània:
hm3/a
Conques internes
Conca catalana de
l’Ebre
Total
% sobre el total de la
demanda d’aigua

7%
6%
34%
33%
7%
13 %

Urbà

Agricultura

Industrial

TOTAL

176

226

72

474

93

8

128

319 (53 %)

80 (13 %)

602

15%

30%

21%

alluvial27
detritic non alluvial
fissured
203 (34 %)
local aquifers
granitic
40 %
metamorphic
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Les masses d’aigua subterrànies
Mapa d’aqüífers de Catalunya
199 aqüífers

Mapa de masses d’aigua al Districte
de Conca Fluvial de Catalunya
37 masses d’aigua
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Valoració de les aigües subterrànies (2000/60/EC)
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Valoració de les aigües subterrànies (2000/60/EC)
Estat quantitatiu (2018)

Estat químic (2018)

Bo

Dolent

Dades
parcials

Bo

Dolent

Dades
parcials

29

8

0

12

25

0

78%

22%

0%

32%

68%

0%
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Les masses d’aigua subterrànies
Massa d’aigua GAIÀ-ANOIA. Està formada per 2 aqüífers (aqüífers amb
materials iguals, però drenen conques diferents). Hi ha la proposta de dividir
la massa d’aigua en dues.

• En blau: formacions calcàries
alta permeabilitat (blau fort
Paleògenes, tramat Triàssiques).
• En taronja: formacions menys
permeables (margues i guixos
del Triàssic)
• En groc: formacions
sedimentàries paleògenes
(gresos, conglomerats, margues)
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La massa d’aigua Gaià-Anoia
XARXA CONTROL NIVELLS (estrelles) i QUIMISME (punts).
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La massa d’aigua Gaià-Anoia
Tendència amb descens significatiu: mitjana de 20 m en 40 anys (Calcàries
Triàsiques)

Tendència amb descens significatiu: mitjana de 2 m en 40 anys (Calcàries Eocè)
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La massa d’aigua Gaià-Anoia

Programa de mesures - actuacions

CALENDARIO DMA

Explotació coordinada. reducció de captacions en funció de consignes
(nivells embassaments i piezòmetres):
▪ Aq. Carme-Capellades
▪ Aq. al·luvial i delta del Baix Ter – Daró
▪ Aq. de la Vall Baixa i delta de la Tordera
▪ Aq. de la Cubeta d'Abrera

Aqüífer
Carme - Capellades
TER
LLOBREGAT
(superficial;
hm3 volum
embassat)

SITUACIÓ DE L'AQÜÍFER (Subterrània)
Nivell piezomètric del piezòmetre
Carme-Cementiri (m.s.n.m.)
> 329

329-323

<323

> 240

3,2

2,8

1,7

240 - 145

4,5

3,2

2,8

145-100

5,5

4,5

3,2

< 100

5,5

5,5

4,5
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Programa de mesures - actuacions
Protecció de les zones de recàrrega, i gestió forestal:
Pagament per serveis ? (LIFE CLIMARK):
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Programa de mesures - actuacions
Governança i ciència ciutadana. Ús d’aplicacions de participació
ciutadana per millorar el coneixement i sensibilització per a la millora
i protecció dels sistemes fontinals:

Moltes gràcies per
la seva atenció
Web: www.gencat.cat/aca
E-mail: aca@gencat.cat
Twitter: @aigua_cat
Instagram: @aigua_cat

© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data
d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

Les Serres d’Ancosa, paisatge
resilient davant el canvi climàtic
Taller d’identificació de mesures d’adaptació al canvi climàtic a les Serres d’Ancosa:
accions d’adaptació a l’espai territorial de la Serra d’Ancosa, la Serra de Queralt Miralles i la Serra de la Nou, Santa Càndia (Orpí), 8 d’octubre 2019

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de
carboni a les Serres d’Ancosa
F. Alcasena, B. Balde, P. Gelabert, S. Ghadban, M. Rodrigues, A. Améztegui,
Cristina Vega-Garcia: cvega@eagrof.udl.cat

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Càlcul de estocs de carboni en T/ha

Parceles del IFN4
Com combinem aquesta informació?

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Càlcul de estocs de carboni en T/ha

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Càlcul d'estocs de carboni en T/ha

Creixen o decreixen?

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Càlcul de guanys en carboni en T/ha: comparació
d'inventaris

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Càlcul de pèrdues en carboni en T/ha: anàlisi de severitat
d'incendis (satèl·lit - dNBR): coeficients

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Càlcul de pèrdues en carboni en T/ha: anàlisi de severitat
d'incendis (satèl·lit - dNBR): coeficients
i a futur?

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Càlcul de pèrdues potencials de carboni en T/ha
Nombre d’incendis 1996-2018

i a futur?

Recurrència d’incendis 1996-2018

Serres d’Ancosa i Montmell: 48 focs, mitjana 780 ha, mitjana simulació 779 ha

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Probabilitat condicional de crema

i a futur?

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Longitud condicional de flama

i a futur?

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

i a futur?

Punts estratègics de gestió

Aclarida per sota i crema prescrita o
trituració com a tractament estàndard

= aBP x (FC × c )
eCL
_
f
eCL = aBPg x(FC × cf)
eCL pèrdues esperades (T CO2 ha-1 per yr)
aBP probabilitat de crema anual
FC consum combustible alta severitat
cf factor de conversió biomassa seca a CO2

PEGs GRAF

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Escenaris: sense tractar / tractat

i a futur?

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Benefici brut per crèdits de carboni
Supòsits:
-Cost tractament 1,500 € ha-1= 700 (aclarida) + 800
(crema)
-Duració tractament: 8 anys (Casals et al. 2016)
-Cost tractament any: 188 € ha-1 per any
-Valor de mercat crèdit de carboni: ~ 13 € per T CO2
-Emissions crema: ~ 3 T CO2 ha-1
-Emissions a àrees tractades en focs: ~ 20% actual

i a futur?

Prevenció d’incendis i reducció d’emissions de carboni a les Serres d’Ancosa

Benefici brut
en crèdits de
carboni per la
prevenció
d'incendis
La reducció de emissions al paisatge: 0.06 - 0.47 CO2 T × yr-1 per ha tractada en PEG
Els PEG no es localitzen en les zones de majors emissions
La reducció en rodals perillosos: > 1 CO2 T × yr-1 per ha tractada (“hot-spots”) que
probablement cremaran al futur

Les Serres d’Ancosa, paisatge resilient davant el canvi climàtic

LIFE CLIMARK
Gestió forestal multifuncional i mercat de crèdits climàtics

Orpí, 8 d’octubre de 2019

Objectiu del projecte LIFE CLIMARK 2018-2021
Contribuir en la mitigació del Canvi Climàtic promovent una gestió forestal
multifuncional amb la creació d’un mercat local de crèdits climàtics.
La gestió forestal es fonamenta en tres eixos:
✓ Millora de la regulació climàtica, promovent una major fixació del carboni i reduint
les emissions en la prevenció de grans incendis forestal
✓ Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua i major disponibilitat hídrica en els cabals
✓ Millora de la biodiversitat

Implementació a Catalunya i
la regió italiana del Vèneto

Zones i masses seleccionades a Catalunya
Un total de 42 rodals en 7 Unitats de Paisatge:
• 25 rodals (104 ha) amb actuacions silvícoles
• 17 rodals de seguiment
Regenerats post-incendi

Masses adultes

Plantacions

Zones seleccionades a les Serres d’Ancosa
4 rodals en una superfície total de 18,6ha

2 rodals de masses adultes
pinedes de pi blanc
Rodal 1: Can Marimon (9,3ha)
Rodal 2: Can Vich (3,8ha)

2 rodals amb plantacions
d’enriquiment
Rodal 1: Can Sabater (4ha)
Rodal 2: Clos Costela (1,5ha)

Can Marimon

OBJECTIUS DE LA GESTIÓ FORESTAL
•
•
•
•

Augmentar els recursos hídrics aigües avall
Incrementar la taxa de fixació carboni
Mantenir i millorar la biodiversitat
Reduir la vulnerabilitat de la massa als GIF

Índex Biodiversitat Potencial inicial (IBP) 26

Índex Biodiversitat Potencial final (IBP) 29

Carboni en estoc inicial 53 t/ha

Carboni en estoc final 34 t/ha + restes + CV producte

Reducció 35-40% de l’AB
Reducció del 47-61% d’arbres

Manteniment d’elements singulars
Generació de fusta morta

Can Marimon

Zona
Actuada

Zona
Control

OBJECTIUS DE LA PLANTACIÓ D’ENRIQUIMENT
•
•

Incrementar la taxa de fixació carboni
Mantenir i millorar la biodiversitat

Can Sabater

Plantació de 200 peus/ha (800 plàntules/rodal)
cirerer, servera, noguera, perera, magraner,
lledoner, freixe, auró

AB de la pineda 11 m2/ha
Carboni en estoc 22 t/ha
Índex Biodiversitat Potencial (IBP) 21

European Forest Institute
EFI

Baixa rendibilitat
Reduïda gestió forestal

Font: EFI I IIASA 2008

Mercat de crèdits climàtics

Planificació individual (25%) i aprofitaments forestals 2013-2016 (2-4% anual)

PTGMF_Conjunt

LIFE CLIMARK – Acció A4
Identificació d’empreses locals amb
necessitats de compensació
Orpí, 8 d’octubre de 2019

LIFE CLIMARK
CRÈDIT CLIMÀTIC

Amb l’adquisició del crèdit
climàtic, el comprador:
• Contribueix a la gestió
forestal multifuncional a
Catalunya
• Es posiciona davant el
sector i la societat

La gestió forestal
multifuncional integra 4
variables:

El crèdit climàtic va més enllà de la
compensació tradicional mitjançant
l’adquisició de crèdits de carboni

LIFE CLIMARK
ACCIÓ C6: DISSENY DEL MERCAT DE CRÈDITS CLIMÀTICS
•

•

El disseny del CRÈDIT CLIMÀTIC i de la mecànica del sistema de compra-venda és quelcom
MOLT INNOVADOR.

Es plantegen diversos
ASPECTES a considerar en un
projecte de gestió forestal
multifuncional que generi
CRÈDITS CLIMÀTICS

•

Addicionalitat: beneficis van més enllà de la
normativa

•

Temporalitat: moment en que es generen
beneficis reals vs moment en que es vol vendre el
crèdit

•

Permanència: mecanismes per fer front el risc
de que els beneficis del projecte desapareguin

•

Monitoratge i verificació: mecanismes de
seguiment de l’evolució del projecte

•

Integració de les 4 variables: ponderació de
variables quantitatives i qualitatives

Aspectes d’interès de potencials compradors
•

La compensació en projectes locals aporta més o menys valor

•

La compensació en temes forestals aporta més o menys valor

•

És necessària una verificació externa? Una certificació de l’actuació o
un monitoratge d’expert pot ser suficient?

➢ EQUILIBRI entre rigor i realisme en la configuració del CRÈDIT CLIMÀTIC:
ROBUSTESA
PREU

TEMES A COMENTAR I DEBATRE
Aspectes d’interès de potencials compradors
•

Quins aspectes del crèdit climàtic desperten més interès?
o Que el preu sigui econòmic
o La difusió entre la ciutadania dels compradors del crèdits
o El reconeixement de l’administració al projecte i als compradors
o El rigor científic i la demostració que el que s’ha fet funciona
o L’accessibilitat de la gent a les zones on s’ha actuat

PROCESSOSD’ADAPTACIÓAL
CANVI CLIMÀTIC DESDELLIFE
CLINOMICS
Marta Salamé (Consell Comarcal de l’Alt Penedès)

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
Mireia Baqué /CREAF

Agricultura
Forestal
Turisme
Pesca

ACN

INGREDIENTS PER
L’ADAPTACIÓ
CONEIXEMENT

GOVERNANÇA

• Estudis de

vulnerabilitat

• M eTACCs

SUPORT PER
L’ACCIÓ

• Formació
• Estratègia i

plans d’acció
• Finançament
accions pilot

CONEIXEMENT

CONEIXEMENT
>Tº

<P

+1,4ºC

-8,3%

20312050

20312050

>Nivell
del
mar
-+2555cm.

CONEIXEMENT

PROCÉSDEGOVERNANÇA

DIAGNOSI TÈCNICA
Impactes i vulnerabilitats

DOCUMENTS TÈCNICS
Estratègia i plad’acció

ACTORS

MeTACCR.B.
Montseny

ADMINISTRACIONS
(municipis, consells
comarcals, Diputació
de Barcelona,
consorcis, DARPA Generalitat Cat.)

ÒRGANS DE GESTIÓ I
PARTICIPACIÓ DEL
TERRITORI (Ex.Parc
Natural del Montseny )

ENTITATS DEL SECTOR
AGRARI
Sindicats, cooperatives,
comunitats de regants,
DOPs, IGPs, empreses
agràries, ADVs., IRTA

ALTRES RELLEVANTS:
entitats bancàries,
asseguradores,
fundacions,
associacions
(ecologistes, de dones,
etc.), investigadores,
ciutadania

MeTACCAlt
Penedès
MeTACCR.B.
Terres de
l’Ebre

SUPORTPERL’ACCIÓ
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 recursos hídrics
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

SUPORTPERL’ACCIÓ
R.B. Montseny
• Identificar els boscos més vulnerables al CCi 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 la prevenció d’incendis

R.B. Terres de l’Ebre
• Creació d’un observatori de la sequera
• Instal·lar un hatchery local de bivalves

AVANÇANT ENL’ADAPTACIÓ
CONEIXEMENT

GOVERNANÇA
XARXES locals
per l’adaptació
SUPORT PER
L’ACCIÓ

GESTOR/A
DIVULGADOR/A
de l’adaptació

TERITORIS I
SECTORS
< vulnerables
> resilients

Marta Salamé
life.clinomics@diba.cat
@ClinomicsLife

http://lifeclinomics.eu/
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AELCLIC WP4. SOUTH-WESTERN EUROPE

ACTIVACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DEL PAISAJE DE
LA SERRES D´ANCOSA
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INTRODUCCIÓN
AELCLIC (Adaptation of European Landscapes to Climate Change).
El paisaje piloto de Serres D´Ancosa, uno de 16 paisajes europeos
del Proyecto AELCLIC-Pathfinder
Serres D´Ancosa incluye paisajes de alta calidad en las cadenas
montañosas bajas de la Serra d 'Ancosa, la Serra de Queralt-Miralles
y la Serra de la Nou, junto con los amplios valles entre ellas. Esta
unidad de paisaje conecta la cordillera prelitoral catalana y la
cuenca central catalana, y combina densos bosques de Pinus
halepensis, una red de cursos de agua bien estructurada y
agricultura de secano en las llanuras.

AELCLIC_P A T H F I N D E R
ADAPTATION OF EUROPEAN LANDSCAPES TO
CLIMATE CHANGE

AELCLIC_Pathfinder
Project
AELCLIC_P
ATHFINDER
. S OUTH -W ESTERN _E UROPA
Pilot
Landscape
of
Terres
PAISAJE P ILOTO DE LA SD´Ancosa
ERRES D ´A NCOSA
AELCLIC partners
Academic
Regions / Cities
NGOS
Business

EUROPEAN NETWORKS
-

UNISCAPE (UNIVERSITIES)

MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: TORNIO RIVER VALLEY (FI-SE))

-

CIVILSCAPE (CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS (NGOs)

REGIONAL THIRD PARTY: LANDSCAPE OBSERVATORY OF
FINLAND
MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: HYYPÄNJOKI CULTURAL LANDSCAPE (FI)
REGIONAL THIRD PARTY: LANDSCAPE OBSERVATORY OF FINLAND

PARTNERS: AALTO UNIVERSITY + CITY OF HELSINKI
LEADING PILOT LANDSCAPE: SITE IN THE METROPOLITAN AREA OF HELSINKI
(PIHLAJAMÄKI DISTRICT)

AELCLIC third parties
Academic
Regions / Cities
NGOS
Business

MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: BERTRA BEACH DUNE SYSTEM, COUNTY MAYO (IR)
REGIONAL THIRD PARTY: NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND-GALWAY
MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: TONDER MARSHLANDS (DK)

AELCLIC Leading Pilot Landscapes
AELCLIC Multiplier Pilot

PARTNERS: WAGENINGEN UNIVERSITY + PROVINCE OF ZUID-HOLLAND
LEADING PILOT LANDSCAPE: LOWLAND PEAT AND POLDER LANDSCAPE OF
Landscapes HOLLAND
REGIONAL THIRD PARTNER: LANDSCAPE OBSERVATORY OF THE NETHERLANDS

MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: MOUNT SAINT MICHEL (FR)

MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: MER DE GLACE AND ALPINE GLACIERS (FR)

MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: PN DEL ALT PIRINEU (ES) REGIONAL THIRD PARTY: GENERALITAT DE CATALUNYA

MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: TOWN AND VALLEY OF IVREA(IT))
REGIONAL THIRD PARTY: UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: URBAN FRINGE BUCHAREST

MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: SERRES D´ANCOSA (ES)
REGIONAL THIRD PARTY: GEN. DE CATALONYA (CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL Y UNIVERSITAT DE LLEIDA) (ES)
MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: RIU BESÒS (METROPOLITAN AREA OF BARCELONA); REGIONAL THIRD PARTY: CONSORCI DEL BÈSOS Y BARCELONA REGIONAL) (ES).

PARTNERS: POLYTECHNIC UNIV VALENCIA + LAS NAVES (CITY OF VALENCIA)
LEADING PILOT LANDSCAPE: HUERTA DE VALENCIA-ALBORAYA (ES)

MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: LA MATA-TORREVIEJA (ES)
REGIONAL THIRD PARTY: CITY OF TORREVIEJA (ES)

REGIONAL THIRD PARTY: EURODITE_BUCHAREST (RO)

PARTNERS: UNIVERSITY OF BOLOGNA + CITY OF BOLOGNA +
FONDAZIONE PER L’INNOVAZIONE URBANA
LEADING PILOT LANDSCAPE: FRINGE AREAS OF BOLOGNA

MULTIPLIER PILOT LANDSCAPE: AGRICULTURAL LANDSCAPES IN THE SICILY REGION (IT)
REGIONAL THIRD PARTY: PIANTE FARO
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Área de trabajo (WP4) o implementación en el área Suroeste de Europa que coordinan la Universitat
Politècnica de València y Las Naves/Ayuntamiento de Valencia:
• Paisaje de la Huerta de Valencia-Alboraya (proyecto piloto líder)
• PAISAJE DE INTERIOR DE SERRES D´ANCOSA (PROYECTO MULTIPLICADOR; CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL Y UNIVERSITAT
DE LLEIDA).

• Riu Besòs (Area Metropolitana de Barcelona) (proyecto multiplicador; Consorci del Bèsos y Barcelona
Regional).
• Paisaje de la Mata -Torrevieja (proyecto multiplicador; Ayuntamiento de Torrevieja).
• Paisaje del Parc Natural de L’Alt Pirineu (proyecto multiplicador, Junta Rectora del PN y Generalitat de
Catalunya).
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OBJETIVO
Definir y poner a prueba modelos para la configuración de redes de trabajo con actores locales y
regionales, con la capacidad social, financiera, administrativa y técnica para co-definir Planes de
Adaptación del Paisaje al Cambio Climático (LACAP).
Esos planes incluirían políticas, estrategias, acciones piloto e iniciativas a nivel local y regional
para promover la adaptación al Cambio Climático.

RESULTADO
El resultado final del AELCLIC-PATHFINDER será un grupo de redes de trabajo regionales y locales
en 16 Paisajes Piloto Europeos, seleccionados para cubrir la diversidad climática, socioeconómica, cultural y biogeográfica de Europa, y para producir resultados marcadamente
transferibles y escalables.
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LOCALIZACIÓN
Unidad de Paisaje Nº 25
Del Catálogo de Paisaje de las
Comarcas Centrales.
Paisaje de Serres D´Ancosa
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RESULTADOS ESPERADOS.
-

Un diagnóstico de los efectos del cambio climático en la economía local, el modo de vida, el medioambiente, el
patrimonio cultural y el nivel de bienestar (identificación conjunta de los efectos del cambio climático, por
medio de los actores de interés en el área y según los estudios e informes de ámbito nacional y regional
disponibles).

-

Una definición conjunta en un documento con objetivos, estructura y contenidos principales de un futuro
“plan de adaptación del paisaje al cambio climático” (acordado colectivamente por todos los actores que
constituyen la red de trabajo local).

-

Una declaración de acuerdo o carta de compromiso conjunta en la que todos los miembros de la red de
trabajo local expresen su deseo de avanzar en la preparación de un Plan de Adaptación del Paisaje al Cambio
Climático.

Para este proyecto se entiende el paisaje como el sistema o medio que nos permite integrar los diferentes factores
socio-culturales, medioambientales y económicos que intervienen en el territorio.
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WORKSHOP1 ”Who” Local
Network & Work-Plan

WORKSHOP2 ”What for” Co-identification of impacts and
opportunities

WORKSHOP3 ”How” Co-definition of key
contents for a LACAP

MALMI (HELSINKI)

10.5.2019 (REPORTED)

12.6.2019 (REPORTED)

29.8.2019

HYYPPÄJOKI VALLEY

26.4.2019 (REPORTED)

14.6.2019 (REPORTED)

6.9.2019

TORNIO RIVER VALLEY

24.5.2019 (REPORTED)

30.8.2019

8.10.2019

TØNDER MARSHLANDS
Lowland Peat and Polder
Landscape of Holland
BERTRA DUNE SYSTEM

7.5.2019 (REPORTED)

1.10.2019

HAUTE TARENTAISE

8.10.2019

21.10.2019

17.6.2019 ( REPORTED)

17.10.2019

2.10.2019

30.10.2019

MONT SAINT MICHEL
HUERTA DE VALENCIA
RIVER BESÒS (METROPOLITAN
AREA OF BARCELONA)
SERRES D´ANCOSA

8.10.2019

29.10.2019 (to be confirmed)

PARC NATURAL ALT PIRINEU

4.10.2019

8. 11. 2019

PARQUE NATURAL LAGUNAS DE LA
MATA Y TORREVIEJA?

25.9.2019

23.10.2019

URBAN FRINGE CITY OF BOLOGNA

16.5.2019 (REPORTED)

18.9.2019 (REPORTED)

CITY OF MANTOVA

13.5.2019 (REPORTED)

16.7.2019 (REPORTED)

Carol Park and the Filaret-Rahova
neighborhood (Bucharest)

4.7.2019 (REPORTED)

ETNA LANDSCAPES

14.7.2109 (REPORTED)

AELCLIC_PATHFINDER . S OUTH -W ESTERN _E UROPA
PAISAJE P ILOTO DE LA S ERRES D ´A NCOSA

USUARIOS
Los usuarios finales de los modelos y resultados serán la comunidad regional y local donde se define la red
de trabajo como resultado del proyecto.
AELCLIC-PATHFINDER está principalmente orientado a las administraciones, grupos de la sociedad civil, y
actores económicos a nivel regional y local, cuyo trabajo será apoyado por instituciones académicas y de
investigación.
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https://aelclicpathfinder.com/
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PLAN DE TRABAJO. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y PAISAJES PARA EL PROYECTO AELCLIC.
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PLAN DE TRABAJO. FASES Y CONTENIDOS PARA ESTE PROYECTO PATHFINDER.
15n FEBRUARY Kick-off

15 MARCH

15 APRIL

15 MAY

15 JULY

15 AUGUST

15 SEPTEMBER

15 OCTOBER

15 NOVEMBER

PHASE 2

PHASE 1
PREPARATION

15 JUNE

IDENTIFICATION OF STAKEHOLDERS IN EACH
PILOT AREA + DEFINITION OF WORKING PLAN

Sub-Phase 2.2
JOINT WORK OF EACH LOCAL GROUP: DEFINITION OF CLIMATE CHANGE
IMPACTS, GOALS, AGENDAS, STRUCTURE & RESOURCES FOR A LACAP

END

PHASE 3

CREATION OF REGIONAL/LOCAL CONSORTIA AND CO-DEFINITION OF STRUCTURE, METHODS AND RESOURCES FOR THE PRODUCTION OF A LACAP

Sub-Phase 2.1

15 DECEMBER

FINAL OUTPUTS & REPORTING

Sub-Phase 2.3
2.1
REGIONAL/LOCAL
OUTPUTS & AGREEMENTS

FASE 1_preparación (4.2019).
FASE 2_implementación
SUB-FASE 2.1. Establecimiento de una red de trabajo y definición conjunta de un programa de trabajo (5-9.2019).
SUB-FASE 2.2. Propuesta de los contenidos de un Plan de Adaptación del Paisaje al Cambio Climático local:
−

PARTE 2.2.1. Identificación de los efectos del cambio climático, por los agentes o actores implicados, sobre las actividades económicas,
ambientales y socio culturales (10.2019). TALLER 1.

−

PARTE 2.2.2. Definición conjunta de los contenidos de un Plan de Adaptación del paisaje al Cambio Climático (10.2019). TALLER 2:
Definición de los objetivos, ajuste de las agendas, contenidos y recursos económicos para el desarrollo del LACAP, con el objetivo de
desarrollar un plan posterior (DEEP DEMONSTRATOR financiado al 50 % por CLIMATE KIC).

−

PARTE 2.2.3. Propuesta final de los contenidos de un Plan de Adaptación al Cambio Climático y una declaración de acuerdo o carta de
compromiso conjunta, para abordar el siguiente proyecto piloto demostrativo (11.2019).

FASE 3. Producción y redacción de los resultados y memorias finales del proyecto (11.2019-12.2019).
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PLAN DE TRABAJO. PROPUESTAS DE MÉTODOS, DURACIÓN Y FECHAS DE LOS TALLERES
PARTE 2.2.2. Definición conjunta de los contenidos de un Plan de Adaptación del paisaje al Cambio Climático
(10.2019). TALLER 2: Definición de los objetivos, ajuste de las agendas, contenidos y recursos económicos para el
desarrollo del LACAP, con el objetivo de desarrollar un plan posterior.
Contenido:
• Presentación de resultados taller 1
• Estructura y contenidos del LACAP
• Ajuste y alineación de agendas
• Recursos y financiación para el desarrollo del LACAP
Duración: 3,0 a 3,5 horas
Localización: A determinar por la red de trabajo local
Fecha: 29 de octubre por la tarde, de 16:00 – 19:30.
PARTE 2.2.3. Propuesta final de los contenidos de un Plan de Adaptación al Cambio Climático y una declaración de
acuerdo o carta de compromiso conjunta, para abordar el siguiente proyecto piloto demostrativo (11.2019).
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PROJECTE AELCLIC
TALLER SOBRE MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A LES SERRES D’ANCOSA
OBJETIVOS

 Identificación y percepción conjunta de los efectos del cambio climático en la
economía local, en el modo de vida, en el medioambiente, patrimonio cultural y el
nivel de bienestar de la población.
 Discusión del posible papel del Proyecto AELCLIC en la adaptación del paisaje de
Serres d’Ancosa al Cambio Climático.
 Propuesta de agenda de trabajo con un segundo taller AELCLIC para la definición de
los posibles contenidos de un LACAP para Serres d’Ancosa

AELCLIC–PATHFINDER. SOUTH-WESTERN EUROPE
TALLER D’IDENTIFICACIÓ DE MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A LES SERRES D’ANCOSA.

PROGRAMA

11:50-14:15

Actividades en grupo.
Co-identificación de valores clave del paisaje de las Serres d’Ancosa,
potenciales efectos del cambio climático y
posibles oportunidades y amenazas para la adaptación. Posible papel
del Proyecto AELCLIC

14:15-14:30

Conclusiones, posible plan de trabajo y cierre de la jornada.

Dinamización: Francisco Galiana, Emilio Servera. Universitat Politècnica de València
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Metodología Taller 1 AELCLIC
DURACIÓN: aprox. 2,5 horas
Horario → 11:50-14:15
Objetivos del taller:
1. Identificación de valores del paisaje de la U.P Serres d’Ancosa.
2. Identificación de los efectos o impactos del Cambio Climático sobre el paisaje de Serres d’Ancosa.
3. Identificación de oportunidades de solución para los efectos identificados e impedimentos a esas oportunidades
4. Identificación del posible papel del Proyecto AELCLIC en la adaptación al Cambio Climático del paisaje de Serres
d’Ancosa
Metodología:
Se trabajará en un solo grupo, de manera individual, pero se fomentará el diálogo y debate entre las personas que
forman el grupo.
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DURACIÓN ACTIVIDAD 1

PARTICIPACIÓN

5 min

Presentación de la dinámica del taller

Facilitación

20 min

Obj. 1. Identificación de los valores del Paisaje para la Unitat de Facilitación + participantes
• Cada persona escribirá los
Paisatge “Serres d’Ancosa”.

¿Cuáles son los valores que mejor representan el espacio
territorial de la Serra d’Ancosa, la Serra de Queralt - Miralles y •
la Serra de la Nou?
Áreas predefinidas:
- Ambiental
- Social
- Cultural-paisajista
- Económica
- Otros
5 min

Obj. 1. Comentarios globales a los resultados

•

paisaje según
/organizacional.

su

valores del
opinión personal

UN VALOR RESUMIDO POR POST-IT. Se
pueden repetir ideas (se valorará el peso de
cada uno por el número de veces que se
repita en el conjunto del grupo).
Se pegarán en el papelógrafo 1. El
papelógrafo estará dividido por áreas y
ámbitos predefinidos

Facilitación
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Actividad 1. Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals

Instrument per a la
introducció d’objectius
paisatgístics en el
planejament territorial a
Catalunya, així com en
les polítiques sectorials

http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_C.php
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Actividad 1. Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals

UP 25
Serres d'Ancosa

http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_C.php
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Actividad 1. Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals
Mapa 25.1. Valors estètics

Mapa 25.2.
Valors històrics, simbòlics i socials, i miradors i itineraris

http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_C.php
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DURACIÓN ACTIVIDAD 1

PARTICIPACIÓN

5 min

Presentación de la dinámica del taller

Facilitación

20 min

Obj. 1. Identificación de los valores del Paisaje para la Unitat de Facilitación + participantes
• Cada persona escribirá los
Paisatge “Serres d’Ancosa”.

¿Cuáles son los valores que mejor representan el espacio
territorial de la Serra d’Ancosa, la Serra de Queralt - Miralles y •
la Serra de la Nou?
Áreas predefinidas:
- Ambiental
- Social
- Cultural-paisajista
- Económica
- Otros
5 min

Obj. 1. Comentarios globales a los resultados

•

paisaje según
/organizacional.

su

valores del
opinión personal

UN VALOR RESUMIDO POR POST-IT. Se
pueden repetir ideas (se valorará el peso de
cada uno por el número de veces que se
repita en el conjunto del grupo).
Se pegarán en el papelógrafo 1. El
papelógrafo estará dividido por áreas y
ámbitos predefinidos

Facilitación
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DURACIÓN ACTIVIDAD 2
PARTICIPACIÓN
20 min Obj. 2. Identificar efectos o impactos del CC en la Unitat de Paisatge Facilitación + participantes
• A nivel individual o por grupos pequeños
“Serres d’Ancosa”
•
•

¿Cuáles son los efectos o impactos del CC sobre el Paisaje de la
Serra d’Ancosa, la Serra de Queralt - Miralles y la Serra de la •
Nou?
15 min

formados espontáneamente
Una idea por post-it
Se pegarán en el papelógrafo con una
clasificación de causas y ámbitos previa
Si se identifican otras causas por los
participantes, se añadirán en el momento.

Temperatura
Precipitaciones
Variación del riesgo de inundaciones
Variación del riesgo de incendios forestales
Otros

Obj. 2. Se comentan los efectos identificados en asamblea, se Facilitación
reagrupan en aspectos relevantes y se consensuan con los • Posibles aspectos relevantes: sequías, olas
de calor, marco regulatorio, acceso a la
participantes.
tierra, acceso a recursos, acceso a
formación, lluvias torrenciales...
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Duración Actividad 3
30 min Obj. 3. Identificación de oportunidades de solución posibles para
los efectos de CC identificados.

Participación

Facilitación + participantes

¿Cuáles son las oportunidades para la solución de los efectos
del CC identificados?

•
•
•

En grupos pequeños o individuales
Una idea por post-it.
Se pegarán en el papelógrafo con una
clasificación de ámbitos previa

¿Cuáles son las amenazas o debilidades que podrían impedir
la puesta en práctica de estas oportunidades?.

•

En otro color de post-it se pondrán las
amenazas o debilidades.
Se pegarán en el papelógrafo con una
clasificación de ámbitos previa
Se identifican oportunidades por grupos de
efectos del Obj. 2.
Siempre se podrá añadir grupos nuevos.

•
•
•

15 min

Obj. 3. Discusión o comentarios sobre los resultados en asamblea. Facilitación
•

Se puede ir reestructurando en función de los
comentarios.
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Duración Actividad 4
20 min Obj. 4. Identificación del posible papel del Proyecto AELCLIC en la
adaptación al Cambio Climático del paisaje de Serres d’Ancosa.

¿Cómo cree que el proyecto AELCLIC puede contribuir a la
adaptación al Cambio Climático en la Serra d’Ancosa, la Serra
de Queralt - Miralles y la Serra de la Nou?

15 min

Participación

Facilitación + participantes
•
•

En grupos pequeños o individuales
Una idea por post-it.

Obj. 4. Discusión o comentarios sobre los resultados en asamblea. Facilitación
•

Se puede ir reestructurando en función de los
comentarios.

AELCLIC–PATHFINDER. SOUTH-WESTERN EUROPE
TALLER D’IDENTIFICACIÓ DE MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A LES SERRES D’ANCOSA.

http://sig.gencat.cat/visors/enaturals.html

AELCLIC–PATHFINDER. SOUTH-WESTERN EUROPE
TALLER D’IDENTIFICACIÓ DE MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A LES SERRES D’ANCOSA.

Gestión y Conservación de Espacios Red Natura 2000

Gestió
preventiva

Adquisició de
drets
d’aprofitament

Aprofitament
sostenible
forestal

Recuperació
d’espécies
amenaçades

Etc…

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/xarxa_natura_2000/
xarxa_natura_2000_a_catalunya/mapes_1_50000/fitxes_zec/bcn/ZEC_ES5110015.pdf

AELCLIC–PATHFINDER. SOUTH-WESTERN EUROPE
TALLER D’IDENTIFICACIÓ DE MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A LES SERRES D’ANCOSA.

¿Cómo abordar el CC en Serres d’Ancosa?
Gestión ZEC
Adaptación
Adaptación

Adaptación
Mitigación/Adaptación

Gestión
Forestal
Gestión Agrícola

AELCLIC–PATHFINDER. SOUTH-WESTERN EUROPE
TALLER D’IDENTIFICACIÓ DE MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A LES SERRES D’ANCOSA.

Duración Actividad 4
20 min Obj. 4. Identificación del posible papel del Proyecto AELCLIC en la
adaptación al Cambio Climático del paisaje de Serres d’Ancosa.

¿Cómo cree que el proyecto AELCLIC puede contribuir a la
adaptación al Cambio Climático en la Serra d’Ancosa, la Serra
de Queralt - Miralles y la Serra de la Nou?

15 min

Participación

Facilitación + participantes
•
•

En grupos pequeños o individuales
Una idea por post-it.

Obj. 4. Discusión o comentarios sobre los resultados en asamblea. Facilitación
•

Se puede ir reestructurando en función de los
comentarios.

