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Antecedents
Projectes previs de detall 
en l’àmbit dels impactes del 
canvi global i l’adaptació

Voluntat d’avançar, més 
enllà d’una anàlisi teòrica

Assumir un major grau de 
complexitat

Oportunitat en el context de 
les polítiques ambientals

Abast territorial rellevant

La Mediterrània com a 
àmbit prioritari d’actuació



MEDACC neix amb l’objectiu de provar solucions innovadores orientades a
adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi
climàtic. Ho farà, especialment, a partir de la posada en marxa d’activitats
demostratives (proves pilot) en tres conques representatives de Catalunya (la
Muga, el Ter i el Segre).

MEDACC és un projecte de 5 anys de durada (2013-2018), cofinançat pel
Programa LIFE+ (Polítiques Ambientals i Governança) de la UE i compta amb la

participació de 4 institucions diferents. Pressupost: 2,54M€ (aportació UE:
1,27M€)

El projecte



Aquestes són les principals accions de MEDACC:

Participació d’actors en diferents fases del projecte, aportant el seu
coneixement i experiència.
Avaluació dels principals impactes del canvi climàtic i les vulnerabilitats
territorials de les tres conques.
Identificació d’aquelles àrees, sistemes i sectors econòmics més sensibles al
canvi climàtic.
Diagnosi de quines mesures d’adaptació s’han aplicat prèviament a les
conques d’estudi i quin efecte han tingut.
Definició de noves mesures d’adaptació (gestió de l’aigua, conreus i boscos) i
algunes d’elles s’implementaran en proves pilot (agrícola i forestal).
Seguiment dels efectes de les proves pilot a les tres conques.
Difusió dels resultats a diferents xarxes i plataformes.



Les accions
Proves pilot



Boscos

A través de proves de gestió forestal en boscos d’especial interès:

Fer més resistent el bosc als episodis d’eixut, a partir d’estructures menys denses i
més madures. Mantenir els nivells actuals de mortalitat
Menys combustibilitat

Farem un seguiment de:
L’estructura
La mortalitat i defoliació
El creixement i estat hídric
La regeneració



Conreus

A través de proves de diferents tècniques agronòmiques en conreus representatius:

Reduir el consum d’aigua un 5-10%, mantenint la producció actual

Farem un seguiment de:
El creixement i la productivitat
L’estat de salut
El consum d’aigua
L’ús de fertilitzants
L’ús d’energia i de personal



Escenaris de gestió de l’aigua

A través de l’anàlisi d’alternatives de gestió a les tres conques:

Reduir les situacions d'estrès sobre els recursos hídrics

Farem un avaluació de:
L'evolució dels cabals circulants a les 3 conques (1950-2013)
Els factors de canvi global que expliquin aquesta evolució
La projecció dels cabals a l'horitzó 2050 d'acord amb diversos escenaris
Les alternatives de present i futur per garantir l'abastament i els cabals ambientals



Demandes d’aigua/pressions

Els conreus representen el 75% de la demanda d’aigua de la conca, mentre els usuaris urbans
consumeixen el 20%, amb una població de 140.000 habitants. Les extraccions d’aigua per reg
afecten la recàrrega de l’aqüífer al·luvial i els cabals de manteniment del riu.





Possibles mesures adaptatives a la Muga

•Contenir la falca salina augmentant l'arribada d'aigua dolça al litoral mitjançant l'increment de la
superfície de reg agrícola, la implementació de sistemes i pràctiques de reg eficient en conreus extensius,
la restauració hidrològica del rec del Molí d'en Dorra, la recuperació de la canonada dels antics pous que
abastien Roses, etc
•Millorar la recàrrega del Manol des de la depuradora / terciari de Figueres.
•Controlar la descompressió dels aqüífers sorgents.
•Establir mecanismes de retenció d'aigües salobroses en cursos d'aigua de comportament estuarí.
•Implementar un pla específic de gestió de l'aigua del sector agrícola litoral, de forma integrada amb la
preservació ambiental.



• Gestió adaptativa de l'aigua

• Ajut tècnic per a la constitució d'una Comunitat d'Usuaris 
de l'Aigua a versemblança de la del Baix Ter



• Gestió adaptativa de l'aigua

• Ajut tècnic per a la constitució d'una Comunitat d'Usuaris



• Gestió adaptativa de l'aigua

Col�laboració amb Life Pletera per a la construcció d'un model hidrològic-hidràulic



• Gestió adaptativa de l'aigua

Col�laboració CCAE-Universitat de Montpeller-Life MEDACC

• Aquesta col�laboració ha donat com a resultat aquest informe:



Nº Àmbit Entitat / Persona proposta

1 Espais Naturals Parc Natural dels Aiguamolls de l’ 

Empordà (Sergi Romero)

2 Administració Consell Comarcal Alt Empordà (Alicia 

Herrera)

3 Universitat Universitat de Girona (David Pavón)

4 Conservacionista / 

Ambientalista

IAEDEN (Salvem l’Empordà) (Xavier 

Vizcaíno)

5 Agricultura Cooperativa Agrícola de Castelló d’ 

Empúries (Joan Dalmau)

6 Comunitat de 

Regants

Comunitat de Regants de la Muga (Pere 

Planes i Pere Salleres)

7 Usos i demandes. Ajuntament de Peralada (Joan Itxart)

8 Serveis /Turisme Consorci Salines-Bassegoda (Estel 

Turbau)

Gestió adaptativa de l'aigua

Grup de discussió de la Muga



Eduard Pla
(Eduard.Pla@uab.cat)

Diana Pascual 
Javier Retana

Anabel Sánchez 



Als boscos mediterranis, 
l’evapotranspiració anual 
de la vegetació pot ser de 
fins a un 80-90% de la 
precipitació. Són 
vulnerables!

Dades de l’alzinar de 
Prades (Gracia et al. 
1999)

Data from PRADES: Quercus ilex forest (Gracia et al. 2008) 

Actual Evapotranspiration (AET) 
represents a 80-90% of annual 
rainfall 

Pluja
560 mm

Intercepció
28 mm

Transpiració
476 mm

ETR = 504 mm

Escolament cortical
50 mmTrascol

482 mm Escolament 
superficial
28 mm

Reserva d’aigua al 
sòl

Drenatge 28 mm



El canvi climàtic i l’absència de gestió forestal a ugmenten la 
vulnerabilitat dels boscos mediterranis a patir sequeres i grans 
incendis 

BOSCOS

Sequeres Grans incendis

Canvi climàtic:
temperatura

pluja

Gestió :
gestió forestal
abandonament 

rural



La sequera fa augmentar els episodis de mortalitat als nostres 
boscos (alzinars de la Garrotxa, setembre de 2012)



Els grans incendis tenen un fort impacte sobre els boscos, el 
paisatge i la societat (Alt Empordà a l’estiu de 20 12)



Experiment de gestió forestal a les 
muntanyes de Prades a l’any 1992. 
Les parcel·les de pi blanc gestionades 
van resistir millor l'eixut de l'any 1994

Font: Gracia et al. 1997 

La gestió forestal pot fer més resistent el bosc a l’eixut



Les proves pilot al bosc de Requesens tenen per objectiu reduir 
el risc d’incendi i la vulnerabilitat a la sequera a través de dos 
tractaments diferenciats de gestió





Sergio Vicente
(svicen@ipe.csic.es)

Teodoro Lasanta 
Juan Ignacio López
Javier Zabalza 



Localització



Dades climàtiques

• SMC – AEMET

• Anàlisi històrica

LA MUGA Precipitacions
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LA MUGA Temperatures màximes
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Dades climàtiques
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Resum de canvis de les variables:
Cabals, Precipitació i Evapotranspiració de referència

1951-2013                  1973-2013

Caudal Boadella (estación) Boadella (estación) Castelló
Boadella(entrada 

embalse)

Anual -48.9% -16.6% 39.1% -19.6%

Invierno -54.4% -35.8% -15.0% -34.1%

Primavera -55.0% 8.3% 83.2% 7.9%

Verano 63.6% 5.5% 13.4% -66.9%

Otoño -95.2% -57.4% 95.0% -0.4%

Precipitación

Anual -12.0% -1.6% 4.5%

Invierno 29.4% 22.8% 33.2%

Primavera -7.4% 4.0% 11.0%

Verano -46.7% -57.7% -60.5%

Otoño -11.0% 38.8% 44.3%

ETo

Anual 9.4% 8.8% 8.6%

Invierno 10.4% 7.1% 7.1%

Primavera 8.3% 12.0% 12.1%

Verano 10.9% 8.4% 8.1%

Otoño 7.5% 6.0% 5.5%



Evolució del Ràtio anual Cabals-Precipitació* 
[Embassament Boadella i estacions aforament de Boadella i Castelló d’Empúries] (1950-2013)

* Determina la quantitat d'aigua mesurada al riu en relació a tota l'aigua recollida a la conca
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Demandas mensuales en la cuenca
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Usos del Sòl 1970
Mapa de conreus i aprofitaments del sòl



Usos del Sòl 2005
Sistema d'Informació sobre Ocupació del Sòl



+ 9.5%

- 6.7%

-1.7%

-3.1%

Els canvis observats en les cobertes del sòl entre 1970 i 2005 mostren 
processos d’aforestació, abandonament agrícola i expansió urbana

La Muga

Font: 
MCA, Mapa de Conreus i 
Aprofitaments  
SIOSE, Sistema d’Informació 
d’Ocupació del Sòl

+ 5.2% +0.3%

-2.2%

El Segre

+ 6.0%

- 1.6%
-0.6%

-3.9%

El Ter



Robert Savé
(robert.save@irta.cat)

Carmen Biel 
Inma Funes

Felicidad de Herralde 
Xavier Aranda 
Àlex Ubach



LA MUGA
Implementació de mesures demostratives d’adaptació a través d'experiències 
pilot, desenvolupades sota la supervisió i l'assessorament de la Fundació Mas 

Badia i IRTA.

810 ha de blat de moro, distribuïdes en diferents finques, a la dreta i l’esquerra 
de la Muga.

El plantejament és ajudar a la presa de decisions dels pagesos respecte 
la quantitat d'aigua a aplicar en el reg del blat de moro.

Com ho fem? Mitjançat suggeriments de dosis (m3/ha), calculades 
d’acord amb un balanç hídric, que té en compte les entrades (pluja i 

reg), l'emmagatzematge d'aigua en el sòl i l’estadi fenològic del conreu. 



Distribució tipologia conreus a la conca de la Muga 



0

100

200

300

400

500

600

Alfals Blat de 
moro

Blat Civada Conreus 
farratgers

Gira-sol Olivera Ordi Pomeres Raigràs Horta

m
m

/a
n

y

Necessitats Hídriques Netes
Subconca 9

Període 2003-2011

Necessitats hídriques netes per a cada tipologia de
conreu i per a cada subconca a la conca de la
Muga



Àrea de Reg Canal de la dreta:
Estimacions Necessitats Hídriques Netes (NHN): 2.7 hm3/any
A nivell de parcel�la (66% eficiència; reg a manta, per gravetat): 3.62 hm3

A nivell de captació (83% de eficiència): 4.24 hm3/any                 NH Brutes

Aforaments (2003-2011)*: 7.8 hm3/any
*Mitjana anual aforaments mensuals

Conca Muga. Període 2003-2011



LA MUGA: Treball experimental i demostratiu

Assajos d'eficiència en el reg en diferents finques col�laboradores 
sota la supervisió tècnica de la Fundació Mas Badia-IRTA



Resultats en la Muga: un estalvi del 38% i del 15% en el reg en 2014 i 2015



FENOLOGIA: EFECTES DE LA TEMPERATURA I LA RADIACIÓ

El cas de la vinya



EL PAPER DE L'AGRICULTURA EN LA MITIGACIÓ

• Els cultius llenyosos, com la vinya, l’olivera, poden arribar a emmagatzemar carboni (C)
en rangs similars o superiors als boscos secundaris de pi blanc i pinassa, entre altres.

• Així, després de l'abandonament agrícola d'una vinya o un camp d'oliveres, apareixen
masses arbòries secundàries amb una capacitat d'emmagatzematge de carboni només una
quarta part superior a una vinya de secà però inferior a un camp d’oliveres, i amb un major
risc d'incendi, un escàs valor econòmic i, per tant, una baixíssima productivitat de l'aigua.



Activitats de difusió del projecte


