Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic
Els impactes del canvi climàtic són una amenaça per al benestar i la salut de les persones, el
patrimoni, l’activitat econòmica, els sistemes urbans i els sistemes naturals.
L’estratègia europea d’adaptació al canvi climàtic palesa que els països mediterranis del sud
d’Europa són en una zona calenta (hot spot) pel que fa a la vulnerabilitat als impactes del canvi
climàtic, amb un increment de la temperatura i una reducció de la pluviometria superiors als
que tenen i tindran a altres zones d’Europa 1.
Actualment, els territoris, els teixits productius i els teixits socials no reuneixen les condicions
adequades per mantenir llurs funcions davant la nova situació climàtica. Alhora que la
vulnerabilitat dels serveis públics i de les activitats econòmiques i socials que s’hi
desenvolupen és molt elevada.
La societat ha de fer front a una alerta climàtica d’abast global:
‐ Augment de les temperatures tant mínimes com màximes i mitjanes, de la insolació i
de les onades de calor i nits tropicals.
‐ Sequeres cada vegada més intenses i freqüents.
‐ Increment en el risc de grans incendis forestals.
‐ Pujada del nivell del mar, amenaçant zones costaneres i deltaiques.
‐ Pèrdua de biodiversitat i d’integritat biològica.
‐ Fenòmens pluviomètrics extrems.
‐ Aparició de noves malalties o ressorgiment d’altres que ja estaven eliminades.
L’adaptació és el principal recurs que tenen els agents que actuen en un territori per disminuir
la vulnerabilitat; es concreta en les estratègies, els plans d’acció i els processos de governança.
Tots els agents ‐administracions públiques, empreses de béns i serveis, treballadors, pagesos i
la ciutadania‐ que comparteixen un territori amb capacitat de gestió tenen el potencial
d’afrontar els riscos del canvi climàtic a través d’accions concertades d’adaptació.
El projecte Life Clinomics posa en marxa nous processos d’inversió d’entitats públiques, així
com d’empreses privades, per disminuir la vulnerabilitat, anticipar‐se als impactes climàtics i
augmentar la resiliència en tres territoris, reserva de la biosfera del Montseny, comarca de
l’Alt Penedès i reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre i en tres sectors econòmics,
pesquer, agroforestal i turístic.
Els resultats, l’experiència i la metodologia participativa que aporta LIFE CLINOMICS són
transferibles i replicables a l’àrea climàtica del Sud d’Europa.
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The EU Strategy on adaptation to climate change (2013)

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/eu_strategy_en.pdf

Amb la firma del Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic, les entitats del Sud d’Europa
adquirim el compromís de promoure les actuacions proposades des del Life Clinomics per tal
d’augmentar la resiliència dels països del mediterrani europeu.
Orientats per/Inspirats en les línies que es recullen a l’estratègia per a l’adaptació al canvi
climàtic del LifeClinomics: Coneixement dels riscos i vulnerabilitats; Impuls a l’acció dels
agents; Governança i capacitació,
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, des del nostre àmbit d’actuació, ens
comprometem a:
‐

CONTRIBUIR EN LA IDENTIFICACIÓ DELS FACTORS QUE DETERMINEN LA
VULNERABILITAT de les activitats econòmiques i dels territoris on es duen a terme.

‐

ESTABLIR/AUGMENTAR ELS NOSTRES COMPROMISOS D’ADAPTACIÓ AL CANVI
CLIMÀTIC, amb la revisió/elaboració de plans d’acció d’adaptació al canvi climàtic, amb
la identificació de totes aquelles mesures, accions i projectes a l’abast de la nostra
entitat i amb la cerca de la concertació amb la resta d’agents del territori.

‐

PROMOURE LA PLANIFICACIÓ I LA CREACIÓ D’INSTRUMENTS FINANCERS per adaptar
i transformar les activitats econòmiques més sensibles als efectes produïts pel canvi
climàtic, desenvolupant els conceptes de transició justa i de treball decent.

‐

FOMENTAR UNA AGRICULTURA I RAMADERIA MÉS RESILIENT d’acord amb els nous
escenaris del canvi climàtic per a mantenir la qualitat de la producció i la seguretat
alimentària.

‐

FOMENTAR UNA GESTIÓ DELS BOSCOS que augmenti la resistència i resiliència de les
masses forestals al canvi climàtic, n’incrementi el seu paper en el cicle de l’aigua i
contribueixi a la prevenció d’incendis forestals, alhora que fomenti l’ús dels productes
forestals.

‐

PROMOURE UNA GESTIÓ DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA QUE ADEQÜI les seves
instal∙lacions, el consum de recursos i l’oferta als nous escenaris climàtics.

‐

FOMENTAR LA INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ DE LA PESCA I L’AQÜICULTURA per a
mantenir la seva sostenibilitat, la qualitat i la seguretat de la producció en els nous
escenaris climàtics.

‐

FOMENTAR LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS (aigua, energia, sòl, etc.) d‘acord
amb el principi de solidaritat i sostenibilitat ambiental i econòmica, i una renda justa
pel sector. Impulsar sistemes eficients de distribució, apostar per noves tecnologies
que permetin ajustar els consums a les necessitats reals.

‐

CREAR ÒRGANS DE GOVERN O INCORPORAR L’ACC A ÒRGANS JA EXISTENTS, amb
l’assignació de les funcions de promoció d’actuacions d’ACC, de concertació dels
agents del territori, de manteniment de les meses territorials i sectorials i de
seguiment dels resultats.

‐

INCORPORAR L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN LES ESTRUCTURES DE LA NOSTRA
ENTITAT, per donar eficàcia i estabilitat orgànica a l’acció en favor del clima.

‐

ADAPTAR/ADEQUAR LES CONDICIONS DELS LLOCS DE TREBALL als nous escenaris del
canvi climàtic per a disminuir els riscos laborals (adequació horaris, equips,....) i
mantenir el nivell d’ocupació.

‐

FORMAR I CAPACITAR A LES PERSONES EN MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI
CLIMÀTIC, amb la incorporació de continguts sobre l’adaptació a les activitats
formatives de les organitzacions socials, econòmiques i les administracions públiques.

‐

REALITZAR CAMPANYES INFORMATIVES I DE SENSIBILITZACIÓ PER A INVOLUCRAR
LA CIUTADANIA EN L’ACCIÓ NECESSÀRIA PER A ESDEVENIR TERRITORIS MÉS
RESILIENTS, a través de l’augment del coneixement i l’afavoriment de la incorporació
d’accions que contribueixen a l’adaptació al canvi climàtic en la vida quotidiana i en les
activitats productives de la societat.

‐

PROTEGIR LA SALUT DE LES PERSONES davant els nous riscos que suposaran les
onades de calor que es preveuen més intenses, més freqüents i més llargues amb el
foment d’eines, protocols i mesures que s’estableixin per fer‐hi front i amb l’adequació
dels espais públics a les noves circumstàncies climàtiques.

‐

COMPARTIR LES NOSTRES ACCIONS I LES BONES PRÀCTIQUES sempre que sigui
possible i en connexió amb els nostres sectors d’arreu d’Europa, especialment de la
zona mediterrània.

Barcelona, febrer de 2019

