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INTRODUCCIÓ
•

Actualment ja s’estan observant evidències
directes del canvi climàtic a la costa mediterrània

•

Diverses AMP mediterrànies ja s’enfronten a
importants alteracions de la biodiversitat i de les
seves funcions

•

No obstant, el canvi climàtic no s’incorpora
explícitament en la majoria de plans de gestió
d’AMP, i la informació per ajudar a la presa de
decisions d’aquestes àrees és limitada i
fragmentada
Foto: Federico Burgalassi

INTRODUCCIÓ
•

D’aquí la importància d’elaborar plans d’acció
que continguin mesures per abordar el gran
repte climàtic i intentar així minimitzar els
impactes negatius

•

Urgeix mitigar els riscos generats pel CC i
considerar mesures d’adaptació en col·laboració
amb comunitats locals, administració, ONGs,
centres de recerca i altres actors socioeconòmics

Foto: Federico Burgalassi

INTRODUCCIÓ
MPA Engage té com a objectiu donar suport a les
AMP mediterrànies per adaptar-se i mitigar els
efectes del canvi climàtic
Mitjançant un enfocament participatiu es pretén:
→

→
→

Investigar els impactes del canvi climàtic en
diverses AMP
Elaborar Avaluacions de Vulnerabilitat
Desenvolupar Plans d’acció d’adaptació al canvi
climàtic

Foto: Calanques NP

Pla d’adaptació
Els Plans d’adaptació al canvi climàtic contindran
mesures i accions que ens ajudaran a planificar el
futur de l’AMP, amb l’objectiu d’aconseguir que
aquestes àrees siguin més resilients al CC
El Pla contribuirà a configurar el futur de l’AMP i
per tant, la seva futura gestió i planificació d’usos
L’elaboració d’aquests plans (i futura implementació)
és crucial per minimitzar les múltiples pressions
antropogèniques sobre ecosistemes afectats pel CC
Foto: EFE Enric Fontcubierta

Procés de planificació
Establiment

Establir la Visió

• Construir la base científica (ex. evidències sobre impactes
i vulnerabilitats)
• Identificar possibles opcions de mitigació i adaptació
• Estudiar la viabilitat i les implicacions de les accions
proposades

• Generar consens i seleccionar les opcions d’adaptació i
mitigació
• Identificar problemes i qüestions clau a tractar
• Establir el rumb del pla i la seva implementació

Planificar el futur

• Formular el pla local de mitigació i adaptació
• Aprovar el pla d’acció
• Establir l’estructura de gestió

Realitzar la Visió

• Implementació del pla
• Seguiment de l’eficàcia del pla
• Revisió del pla

RETORN

INTEGRACIÓ

Analisis i escenaris

• Definir el propòsit i abast del procés
• Establir mecanismes de coordinació
• Dissenyar el procés de participació dels grups d'interès

Pla d’adaptació
Exemple de mesures:
Garantir la protecció de la posidònia oceànica
mitjançant una sèrie d’accions encaminades a reduir les
pressions antròpiques que pateix, i poder així
incrementar la seva capacitat adaptativa:
→

Incrementar el control i el monitoratge

→

Senyalitzar i fer tasques de sensibilització

→

Prohibir l’ancoratge i augmentar la vigilància

→

Implementar mesures per reduir l’arribada de
contaminació orgànica d’origen humà

→

Posar en marxa programes de restauració o
transplantament

Pla d’adaptació
Exemple de mesures:
→

Adequar la regulació de les activitats antròpiques a la
capacitat de càrrega que el medi pot suportar

→

Reduir progressivament les emissions de gasos
d’efecte d'hivernacle de les activitats que es
desenvolupen en l’AMP

→

Ampliar la sensibilització i la conscienciació ciutadana
per a millorar la comprensió pública sobre l'estat de
la mar i els impactes que pateix

Pla d’adaptació
Contingut del pla
→

Objectius i metes del pla local

→

Descripció del procés seguit

→

Context derivat de l’anàlisi i de l’Avaluació de la
Vulnerabilitat

→

Governança i marc institucional per a la seva
implementació

→

Mesures d’adaptació prioritàries (acordades pels
diferents grups d’interès)

→

Full de ruta per a la seva implementació

Foto: Ernesto Azzurro

Pla d’adaptació
No hi ha un enfocament únic per a la preparació
d’un pla
Els contextos locals varien en funció de les
amenaces, l’estat dels recursos, la gestió, les
activitats socioeconòmiques, etc.
Necessitem coneixement a nivell local i la
participació activa de les parts interessades. Per
això, la vostra participació és clau

Foto: Alberto Barisani
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