
Serveis climàtics per al nexe 
aigua-energia-sòl-alimentació 

Climate services for the 
water-energy-land-food Nexus

El projecte CLISWELN forma part de l’ERA4CS, un ERA-NET iniciat pel JPI Climate i que està
finançat pel BMBF (DE), UEFISCDI (RO), BMBWF i FFG (AT) i MINECO (ES) amb cofinançament

de la Unió Europea (subvenció 690462).
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El CLISWELN produeix eines per a la planificació urbana i 
la informació per als que prenen decisions en l’agricultura, 
la silvicultura i les ciutats perquè puguin entendre les 
implicacions de les decisions de gestió en els escenaris del 
canvi climàtic.

Els 3 casos d’estudi representen la varietat de zones amb alta 
vulnerabilitat a les sequeres a Europa i on el WELFN és molt 
rellevant. Es vol demostrar la importància dels nous productes 
de serveis climàtics en aquests casos:

• Cas d’estudi sobre una regió urbana turística (Marina Baixa, 
Espanya)

• Cas d’estudi sobre una regió agrícola (Seewinkel, 
Burgenland, Àustria)

• Cas d’estudi sobre una conca hidrogràfica (conca del riu 
Tărlung, Romania)

Expansió urbana en un centre turístic vulnerable a sequeres. 
Implicació económica de dessalació i abandonament 
activitats agrícoles.

Amb objectiu d’informar els responsables polítics sobre 
l’aigua i la gestió del sòl i les decisions sobre infraestructures, 
costos i el seu impacte en els riscos relacionats amb la 
sequera i les emissions de de gasos d’efecte hivernacle.

Demanda d’aigua de reg per a la producció d’aliments i altres 
serveis agrícoles, amb augment de bombament d’aigües 
subterrànies i per tant  increment d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle GEH i restriccions d’aigua degudes a 
una reserva natural adjacent.

Bosc i gestió de sòl no forestal condicionant la infiltració i 
l’erosió i les seves  conseqüències sobre el subministrament 
d’aigua urbana, la sedimentació de les preses i el 
bombament d’aigua subterrània i de emissió de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) en períodes de sequera.

És important entendre quins són els factors 
socio econòmics que afecten juntament 

amb el canvi climàtic a un sector o àmbit específic per 
tal de transformar les dades dels escenaris climàtics en 
informació útil per a la planificació i la presa de decisions 
per als actors interessats.

Aquest projecte pretén proporcionar serveis climàtics per 
als sectors afectats per la sequera, com l’agricultura, la 
silvicultura i les ciutats, utilitzant dades de projecció del 
canvi climàtic en models integrats i eines de presa de 
decisions (serveis climàtics) per tal d’analitzar el complex 
nexe entre aigua-energia-sòl-alimentació incloses les 
interaccions i necessitat d’arribar a compromisos entre 
ells. 

Els principals productes del projecte són la informació 
adaptada a les necessitats dels actors en una regió agrícola 
i una conca hidrogràfica, i una eina integrada de suport a la 
presa de decisions de gestió urbana per al sector de l’aigua.
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