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Ordre del dia: 
 
10.00-10.15 Benvinguda i cafè d’acollida 
 
10.15-10.30 Presentació i objectius de la jornada 
 
10.30-11.00 Presentació del treball “Adaptació al canvi climàtic del sector agrícola de l’Alt Pirineu i Aran: riscos i  
  oportunitats”, a càrrec d’en Jordi Puig (l’Espigall) 
   
11.00.12.00 Resultats definitius presentats per cadascun dels 4 socis del projecte: CREAF, IPE, IRTA i OCCC 
 
12.00-12.30 Recomanacions del projecte LIFE MEDACC 
 
12.30-13.30 Debat en plenari sobre les recomanacions 
 
13.30-14.00 Pròximes trobades i comiat 
 



 

Resultats assolits fins ara 
 
 
Balanç del projecte OCCC 
  



Resultats del projecte 

Disponible aquí 

http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/item.aspx?ListItemId=28627&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB


Resultats del projecte 

La necessària participació dels actors del territori per a una eficaç 

política d’adaptació als impactes del canvi climàtic (acords i desacords): 

 

• Comunitat d’Usuaris de la plana litoral de la Muga 

• Pla d’Acció Gavarres 2025 (Consorci de les Gavarres) 

• Taula per al Delta de la Tordera (ISACC TorDelta) 

• Meses sectorials i territorials Life Clinomics 

• Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 



Resultats del projecte 



Resultats del projecte 

 

“El canvi climàtic és una realitat contrastada sense cap 

mena de dubte, i no fa sinó incrementar encara més la 

pressió ja existent sobre els territoris, els sistemes 

agroforestals i la gestió de l’aigua. Així, els impactes del 

canvi climàtic a La Muga, al Segre i al Ter incrementen el 

nivell de vulnerabilitat actual a totes tres conques. La 

reducció de cabals circulants en el darrer sexenni i les 

projeccions dels escenaris futurs conclouen en una 

evident reducció en la disponibilitat d’aigua per als 

ecosistemes i les activitats humanes que en depenen”.  



Resultats del projecte 
 
Deliverables  

• Deliverable 15: Tres plans d'acció per a l'adaptació al canvi climàtic de les 
conques d'estudi del projecte LIFE MEDACC 

 Aquest document resumeix les contribucions principals de socis i actors del 

 projecte per a la definició dels plans d'acció per a l'adaptació al canvi climàtic de les 
 conques d'estudi. Aquests plans d'acció presenten tres capítols:  

(1) Una revisió dels principals reptes per a l'adaptació de les conques d'estudi,  

(2) Una recopilació i avaluació de les mesures d'adaptació existents o plantejades durant 
el desenvolupament del projecte (incloent les proves pilot del Life MEDACC), i 

(3) Una recopilació i avaluació de noves mesures d'adaptació.  

Els capítols 2 i 3 no haguessin estat possibles sense la participació dels actors 
d’aquest Comitè. 



Activitats de difusió del projecte 

Web 

www.medacc-life.eu 

 

Twitter 

• @LifeMedacc 

• Ja tenim 603 
seguidors!! 



Activitats de difusió del projecte 

Participació en jornades 2017 

• II Congrés de l'aigua a Catalunya: L'aigua com a recurs sostenible 
(BARCELONA, 22-23 de març de 2017). OCCC 

• Workshop sobre adaptació al canvi climàtic del projecte Life MASTER 
ADAPT (MILÀ, 20 d’abril de 2017). OCCC 

• Jornada de Sobirania alimentària (NAVÀS, 21 de maig de 2017). OCCC 

• Workshop on Climate Action in Agriculture and Forestry (BRUSSELES, 
1 de juny de 2017). CREAF 

• 3rd European Climate Change Adaptation Conference (GLASGOW, 5-9 
de juny de 2017). OCCC 

• Impacte de l'ús de l'aigua en l'agricultura (Jornada tècnica BARCELONA, 
3 de juliol de 2017). IRTA 



Activitats de difusió del projecte 

Participació en jornades 2017 

• 37ª Fira de l'avellana. Canvi climàtic i agricultura (Jornada tècnica 
RIUDOMS, 11 d'agost de 2017). IRTA 

• Jornada final del projecte LIFE+DEMORGEST: La gestió 
multifuncional del bosc mediterrani, a la pràctica (SANT FRUITÓS DE 
BAGES, 7 de novembre de 2017). CREAF 



Activitats de difusió del projecte 

Difusió en els medis de comunicació 

 

 

Articles de premsa i publicacions a webs 
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Difusió en els medis de comunicació 

 

 

Articles científics 



Activitats de difusió del projecte 

Difusió en els medis de comunicació 

 

 

Articles científics 



Gestió del projecte 

Amendment 

El passat mes de novembre es va demanar un Amendment (esmena) a la UE 
per tal de poder redistribuir les partides del pressupost. L’objectiu era poder 
optimitzar els recursos i així millorar al màxim els resultats obtinguts en els 5 
anys de duració del projecte. 

Actualment som a l’espera de què la UE l’accepti. 


