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Dimecres, 04 de desembre de 2013

Arrenca el comitè de seguiment i gestió del projecte Medacc

Una de les principals accions incloses al projecte LIFE MEDACC contempla la creació d’un comitè de

seguiment i gestió constituït pels actors interessats i els socis del projecte. La vulnerabilitat dels

sistemes naturals i dels sectors socioeconòmics als impactes del canvi climàtic no només depèn de

factors físics, sinó també socials.

Ahir dia 3 de desembre, a la Sala d’Actes de la Secretaria de Medi Ambient i

Sostenibilitat, es constituí el Comitè de Seguiment i Gestió del projecte Life

MEDACC (Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic). El projecte s’inicià el dia

25 de juliol de 2013 i els socis beneficiaris són l’Oficina Catalana del Canvi

Climàtic (OCCC) –que actua com a coordinador del projecte-, el Centre de

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l’Institut de Recerca i

Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i l’Instituto Pirenaico de Ecología (IPE,

CSIC). Trobareu més informació del Life MEDACC al díptic adjunt.

El Comitè de Seguiment i Gestió del projecte Life MEDACC és una peça

indispensable en el bon funcionament del projecte. La seva finalitat és la d’integrar els actors interessats

(stakeholders) en el desenvolupament de les accions: diagnosi, prognosi, cens de mesures, seguiment de les

proves pilot, avaluació dels resultats i difusió del projecte. El Comitè és on els actors, des del seu coneixement i

experiència, poden i han de contrastar, discutir, observar i proposar les accions i mesures aportades pels quatre

socis del projecte.

Al llarg de les darreres setmanes, prop de 50 possibles actors, pertanyents al món agrícola, forestal, de l’aigua,

del medi natural, universitari i empresarial, han confirmat el seu compromís en el projecte. Es considera molt

positivament la resposta dels actors així com les propostes de millora que ja, ahir mateix, varen plantejar-se.

I és que el projecte Life MEDACC neix amb l’objectiu de provar solucions innovadores orientades a adaptar els

nostres sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic. El projecte seria un fracàs si aquestes

solucions no són compartides pels actors del territori que les hauran d’aplicar; lluny de voler ser un exercici teòric,

Life MEDACC vol ser un instrument útil i pràctic amb l’objectiu de reduir la vulnerabilitat física i social dels nostres

sistemes.

A partir del primer trimestre de l’any vinent, els socis del projecte mantindran visites i reunions amb els diversos

actors de les tres conques analitzades (Muga, Ter i Segre) per tal d’avaluar la fase de diagnosi.
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