Resum executiu

GUIA PRÀCTICA
“Com planificar els projectes de
custòdia per adaptarse al canvi
climàtic a les regions vulnerables
d’Espanya”
El canvi climàtic és ja una realitat que s’està manifestant de diferents maneres i a la qual s’haurà de
fer front al llarg del segle xxi. Les projeccions climàtiques preveuen un increment de les temperatures mitjanes anuals, una major duració, freqüència i intensitat dels períodes de sequera, així com
un increment del nivell del mar, entre d’altres.
El canvi climàtic es considera una de les cinc pressions principals que impulsen la pèrdua de la
biodiversitat en el món, i alguns dels seus impactes en la biodiversitat inclouen canvis en la distribució i el cicle vital d’espècies, tant animals com vegetals, reduccions en el creixement d’espècies
forestals o propagació de plagues i espècies invasores.
A Espanya, un dels instruments amb l’objectiu de conservar els recursos naturals i la biodiversitat
és la custòdia del territori, i entre les seves actuacions s’hi troben accions directament relacionades amb l’adaptació al canvi climàtic, com millorar la connectivitat ecològica, regular la problemàtica de les espècies invasores que poblen alguns espais valuosos i generar hàbitats favorables per a
les espècies més afectades, entre moltes altres.
Així doncs, atès el paper potencial de la custòdia del territori en la lluita contra el canvi climàtic i
l’adaptació d’aquest, és important que els projectes de custòdia en el territori espanyol s’adaptin
prenent mesures per adaptar els seus projectes al canvi climàtic.
Aquesta guia té com a objectius principals incentivar les entitats de custòdia a adoptar mesures
per adaptar els seus projectes al canvi climàtic i donar les pautes i la informació necessària per tal
que es pugui realitzar correctament i s’obtinguin resultats satisfactoris.
La Guia consta d’un primer capítol on es facilita informació bàsica sobre el canvi climàtic i els seus
principals impactes en la biodiversitat a les zones més vulnerables de l’estat espanyol. Es presenten
unes matrius on es resumeixen els principals impactes segons les zones més vulnerables: regió
mediterrània i regió muntanyosa, i segons els principals àmbits dels espais de custòdia, agrícoles,
espais forestals (inclosa la superfície poblada d’arbres amb espècies forestals, prats, pastures, matollars), riberes i aiguamolls i espais marins i litorals.
A partir d’aquesta informació prèvia i d’un benchmarking d’accions realitzat a escala internacional,
nacional i local es desenvolupen 14 fitxes d’acció susceptibles de ser aplicades en projectes de
custòdia.

En el tercer capítol s’explica com incorporar l’adaptació al canvi climàtic en els plans de gestió dels
projectes de custòdia. Es proposa el desglossament del contingut d’un document de planificació i
com s’ha de tractar i incorporar el canvi climàtic i l’adaptació en aquest document.
En el quart capítol s’analitzen 5 casos pràctics de projectes de custòdia a l’estat espanyol on s’ha
incorporat l’adaptació al canvi climàtic. Primer es descriuen els objectius del projecte en qüestió,
els agents implicats, el cost, com s’ha finançat, entre altra informació general del projecte, i per
una altra banda s’analitza en detall a quina fase o fases del projecte s’han incorporat elements
d’adaptació al canvi climàtic. Concretament s’analitzen els següents projectes:
- Adopción del río Congost y de la riera de la Carbonell en les Franqueses del Vallès y Canovelles. Projecte d’Associació Hàbitats.
- Reserva Ornitológica San Miguel. Un projecte de SEO BirdLife.
- LIFE Montserrat. Un projecte de Fundació Catalunya La Pedrera.
- LIFE + Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico. Un projecte de Fundación Naturaleza y Hombre.
- Recuperando nuestros bosques autóctonos cantábricos. Un projecte de Fundación Lurgaia.
Finalment en el cinquè capítol es presenten 4 proves pilot en què s’han redactat nous plans de
gestió o s’han adaptat versions anteriors per incloure accions d’adaptació al canvi climàtic. Els
plans de gestió que formen part de les proves pilot són:
- Campo de Lamas. Un projecte de la Comunidad de Froján (La Coruña, Galicia).
- Vulnerabilidad del galápago europeo ante el cambio climático: custodia del territorio como
estrategia conservacionista. Un projecte del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y
su Hábitat, GREFA).
- La Reserva Biológica de Ariant, una finca de montaña en la Serra de Tramuntana de Mallorca. Un projecte de la Fundació Vida Silvestre Mediterránea (FVSM).
- Llagostera de Dalt. Un projecte de l’Asociació Paisatges Vius.
Podeu descarregar la Guia completa en el següent enllaç: https://bit.ly/2N0g4zD
Podeu consultar el Webinar de presentació de la Guia, realitzat el passat 26 de juny, en el següent enllaç, on tècnics dels casos pràctics i de les proves pilot expliquen la seva experiència:
Veure webinar (Youtube) - https://bit.ly/2Kw2MZN
Consultar programa del webinar - https://bit.ly/2lqAncF
Aquesta Guia s’emmarca en el projecte “Adaptación al cambio climático en los proyectos de custodia del
territorio”, que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad,
del Ministerio para la Transición Ecológica.
Les opinions i documentació aportades en aquesta publicació són d’exclusiva responsabilitat de l’autor o
autors del mateix, i no reflecteixen necessàriament el punt de vista de les entitats que
recolzen econòmicament el projecte.
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