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1. INTRODUCCIÓ 

El canvi climàtic és un repte pels ajuntaments i una oportunitat per a la gestió municipal. Els 
seus impactes (sequeres i escassetat d’aigua, onades de calor i de fred, precipitació extrema, 
pujada del nivell de mar, canvis en el patró de nivació, etc.) ja tenen conseqüències en els 
nostres municipis. Altrament, l’entorn mediterrani està reconegut com un dels més sensibles 
al dessobre climàtic. I és que cada cop hi ha menys disponibilitat d’aigua, més risc d’incendi, 
menys neu, més erosió a les platges, més plagues, més inundacions, menys producció agrícola, 
més problemes de salut, etc. Pel que mereix la pena ampliar la discussió i treballar a escala de 
territori català transfronterer, amb una situació climàtica similar a ambdós costats de la 
frontera, per tal de reduir aquesta vulnerabilitat i intentar trobar respostes comunes per a 
l’adaptació al canvi climàtic. 

En el marc del projecte ECTAdapt: contribució a l’adaptació de l’espai català transfronterer 
(ECT) als efectes esperats del canvi climàtic s’han dut a terme un seguit de sessions de 
participació per crear xarxa entre actors locals de l’ECT implicats en l’adaptació al canvi 
climàtic, especialment en tres àmbits (gestió forestal, gestió litoral i gestió del turisme), per tal 
de sensibilitzar-los, implicar-los i animar-los a passar a l’acció. 

Al llarg de 7 mesos s’han organitzat 3 sessions transfrontereres amb l’objectiu de generar 
espais per compartir, intercanviar i transmetre coneixements, experiències i bones pràctiques 
entre experts i actors locals. Alhora que es preveia ser un espai per l’escolta i recull d’opinions, 
neguits i propostes.  

El present document és, doncs, un resum del desenvolupament de les diferents sessions dutes 
a terme i més concretament dels continguts tractats, de les metodologies de participació 
emprades, de les aportacions realitzades i una valoració. Un document que complementa 
cadascuna de les actes de les jornades dutes a terme per cada àmbit. 
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2. REUNIONS DE SEGUIMENT 

Per donar el tret de sortida al projecte es va dur a terme una reunió d’inici de treball el 16 de 
juliol de 2018 a la Diputació de Girona. En ella hi van ser presents els 3 socis del projecte 
(Diputació de Girona, Departament dels Pirineus Orientals i CILMA) i l’empresa adjudicatària 
(Audifilm Consulting). Va ser una reunió de presentació de les persones implicades així com 
per conèixer, de primera mà i per part dels socis del projecte, les necessitats i objectius del 
contracte així com de les sessions participatives a portar a terme, marcar cronograma i 
planificar treballs. 

A partir d’aleshores, les següents reunions dutes a terme, han estat reunions de seguiment per 
analitzar, contribuir i aprovar les propostes presentades en quan al format, metodologia 
participativa i contingut de les sessions. I d’altres reunions, post-sessions, per avaluar i valorar 
el funcionament i resultats d’aquestes. 

Entre reunions, les tasques dutes a terme han estat diverses segons la fase del projecte: 

- Dissenyar les sessions participatives 
o definir metodologia: funcionament i desenvolupament de les sessions, 

activitats, etc. 
o preparar programa: cercar contingut (projectes, accions i casos d’èxit i 

d’interès entorn a la temàtica que ens ocupa), proposar ponents, etc. 
- Dinamitzar la xarxa d’actors 

o Fer difusió entre les xarxes socials de les sessions i de bones pràctiques 
realitzades a banda i banda de la frontera 

o Facilitar l’accés i l’ús de la plataforma del civiciti, nodrint de contingut i donant 
respostes en cas d’haver-hi sol·licituds.  

o Invitació i gestió de l’assistència dels participants 
o Recollir i tenir en compte les aportacions dels actors de la xarxa 

 

A continuació es presenta un quadre-resum de les reunions de seguiment dutes a terme: 

 

    
16/07/2018 

 

Diputació 
de Girona 

Anna Pibernat (CILMA) 
Marc Marí (DdGI) 
Francesc Alemany (Audifilm) 
Anna Crous (Audifilm) 

Presentacions i tret de sortida al 
projecte. Definició d’objectius. 

27/09/2018 
 

 

CILMA Anna Pibernat (CILMA) 
Marc Marí (DdGI) 
Marjorie Boyer (CD66) 
Florent Martiche (CD66) 
Jordi Torallas (Audifilm) 
Adrià Vila (Audifilm) 
Anna Crous (Audifilm) 
 

Presentació, anàlisi i valoració de la 
proposta elaborada per l’empresa per la 
1a jornada tècnica. 
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30/10/2018 

 

Diputació 
de Girona 

Anna Pibernat (CILMA) 
Marc Marí (DdGI) 
Ma Teresa Egea (CILMA) 
Jordi Torallas (Audifilm) 
Adrià Vila (Audifilm) 
Anna Crous (Audifilm) 
Marjorie Boyer (CD66) 
Florent Martiche (CD66) 

Concretar la proposta de continguts 
després de la presentació de les 
modificacions realitzades a la proposta 
presentada en la reunió anterior. 

16/11/2018 

 

CILMA Anna Pibernat (CILMA) 
Marc Marí (DdGI) 
Adrià Vila (Audifilm) 
Anna Crous (Audifilm) 

Ultimar el programa de la jornada 
(ponències i ponents). 

17/Gener/2019 - 1a Jornada tècnica (Torroella de Montgrí) 

 
25/02/2019 

 

Diputació 
de Girona 

Anna Pibernat (CILMA) 
Marc Marí (DdGI) 
Francesc Alemany (Audifilm) 
Anna Crous (Audifilm) 

Valoració conjunta del funcionament i 
resultats de la 1a Jornada. Establir nous 
criteris de funcionament i organització 
per garantir el bon funcionament de la 
continuïtat del projecte. 
Presentació de la proposta metodològica 
participativa per la segona jornada. 

28/02/2019 

 

Perpinyà Marjorie Boyer (CD66) 
Florent Martiche (CD66) 
Arnaud Fanlou (CD66) 
Ma Teresa Egea (CILMA) 
Anna Pibernat (CILMA) 
Marc Marí (DdGI) 
Jordi Torallas (Audifilm) 
Adrià Vila (Audifilm) 
Anna Crous (Audifilm) 

Presentació, anàlisi i valoració de la 
proposta elaborada per l’empresa per la 
2a jornada de participació. 
Concretar la proposta de continguts 
després de la presentació de les 
modificacions realitzades a la proposta 
presentada en la reunió anterior. 

21/Març/2019 - 2a Jornada de participació (Girona) 
 
 
 
 

2/04/2019 

 

Diputació 
de Girona 

Anna Pibernat (CILMA) 
Ma Teresa Egea (CILMA) 
Jordi Torallas (Audifilm) 
Anna Crous (Audifilm) 
Arnaud Fanlou (CD66) 
Serge Peyre (CD66) 
Aurélie Marti (CD66) 
Chistine Bousquet (CD66) 
Chistrine Figuères (CD66) 

Presentar proposta i debatre, valorar i 
consensuar el contingut i ponents de la 
darrera jornada. 

28/05/2019 Perpinyà Joëlle RUMEAU (CD66) 
Laurent Metivier (CD66) 
Jordi Torallas (Audifilm) 
Raül Molero (Audifilm) 

Visita tècnica a l’edifici on estava 
prevista la jornada. Veure les 
instal·lacions, fer proves amb PC i 
projectors, provar videoconferència, etc. 
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Anna Crous (Audifilm) 

7/Juny/2019 - 3a Jornada tècnica (Perpinyà) 
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3. PRIMERA SESSIÓ 

a. Treballs previs 

Les reunions de seguiment prèvies a la primera jornada tècnica van servir per definir 
objectius, compartir un seguit d’informacions diverses (contactes, experiències, projectes, 
etc.), avaluar les propostes presentades i consensuar una data i lloc per dur a terme 
l’esdeveniment, així com l’estructura, metodologia de funcionament i uns continguts.  

Aprovat un programa, i en data 12 de desembre, es va enviar el primer email de 
convocatòria, obrint així, el període d’inscripció dels assistents. L’endemà mateix ja es van 
rebre les primeres inscripcions, d’un termini que finalitzava el dia 8 de gener de 2019 (i 
que va haver d’allargar-se fins el dia 10). 

Per inscriure’s, les persones interessades van haver d’omplir un formulari online: 

 
En les reunions de seguiment es va pactar que el primer email d’invitació s’enviava des de 
les institucions vinculades al projecte (CILMA, DdGI i CD66) i l’empresa AUDIFILM es 
responsabilitzava de la seva redacció, així com dels recordatoris posteriors (redactar i 
enviar). Aquests es van fer en les següents dates: 07/01/2019 i 08/01/2019. D’altra banda, 
Audifilm Consulting, com empresa que treballa pel sector públic  i en l’àmbit ambiental va 
fer difusió, també, a tots els contactes de clients que disposa vinculats a l’àmbit i la 
temàtica del projecte.  

El total de persones inscrites a la primera jornada van ser 81. 
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Una cinquena part dels 
inscrits era procedent del 
costat nord de la frontera i la 
resta, la major part, del costat 
sud.  

Pel que fa a la tipologia 
d’organització a la qual 
pertanyen els inscrits, la 
major part d’ells, casi el 60%, 
ve de l’administració pública, 
majoritàriament ajuntaments 
però també Consell 
Comarcals o altres 
administracions de caràcter 
superior. Tot seguit de la 
Universitat, amb casi un 20%, 
i del món empresarial 
(consultories, especialment) 
amb un 17%. I un 5% 
procedents d’entitats, 
associacions o activistes que 
van assistir a títol personal.  

En els dies previs a  la 
jornada, però, alguns dels 
inscrits van avisar que no els 
seria possible finalment 
assistir. En total hi van haver-
hi 8 baixes informades amb 
anterioritat. 
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Part de la jornada es 
distribuïa en àmbits 
temàtics, separant els 
assistents segons les 
ponències a les que 
estiguessin interessats en 
assistir. En la inscripció es 
sol·licitava que indiquessin 
en quines voldrien acudir, 
per un tema logístic de les 
sales i material de traducció 
simultània. També es 
sol·licitava que indiquessin 
en quina sortida de camp 
assistirien.  

Els àmbits temàtics que més 
èxit han tingut entre els 
inscrits, tant pel que fa a les 
ponències com a les visites 
de camp, han estat els 
vinculats a la gestió forestal 
i a la gestió del litoral. 
L’àmbit del turisme ha estat 
el que menor interès ha 
generat. 

Les ponències de l’àmbit 
forestal van mantenir el 
mateix volum d’inscrits en 
les 3 ponències. Les 
ponències d’àmbit litoral 
van tenir major èxit les dues primeres, al contrari que les de turisme que la darrera va 
generar major interès que les dues primeres.  

Pel que fa les sortides de camp, un xic més d’una quarta part dels inscrits només van 
inscriure’s al matí i no van assistir a cap de les sortides programades per la tarda.  
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b. Dades de l’esdeveniment 

 

17 de gener de 2019 

 

Museu de la Mediterrània 

Torroella de Montgrí 

 

9 membres de l’organització 

19 ponents 

59 assistents 

L’assistència definitiva per part dels inscrits va ser de 59 persones, 21 
menys de les inscrites. Algunes d’elles havien informat amb anterioritat, la 
resta no es van presentar. 

Els blocs de ponències sobre temàtica forestal i litoral van ser les més 
exitoses, amb un percentatge d’assistència del 44% cadascuna d’elles. I un 
12% a turisme, tot i que la darrera ponència va passar a un 28% 
d’assistència en detriment del bloc de litoral (30%). El bloc de forestal va 
mantenir el seu volum d’assistència al llarg de la jornada.  

L’assistència a la tarda va baixar, tal i com es preveia segons les 
inscripcions, amb aproximadament unes 25% dels assistents. En que el 80 
van assistir a les visites de litoral i forestal, a parts iguales, i la resta a la de 
turisme. 

 

Català 

Francès 

Serveis de traducció simultània 

  

 

c. Metodologia de funcionament 

Aquesta primera jornada es va plantejar com una oportunitat per donar a conèixer 
experiències diverses en els diferents àmbits (forestal, litoral i turisme). L’objectiu era, 
seguint el plec de clàusules, sensibilitzar i transmetre el màxim de coneixements d’escala 
regional a escala local, tant de dades, com estudis i cassos d’èxit.  

Per tal de poder exposar el màxim d’experiències possibles en cadascun dels àmbits es va 
proposar que al llarg de la jornada s’oferís l’opció simultània de ponències en diferents 



 

   

CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DE XARXES D’ACTORS IMPLICATS EN L’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC DE L’ESPAI CATALÀ TRASFRONTERER 

INFORME FINALS D’ACTIVITATS LOT 3. ADAPTACIÓ DEL TURISME I 
DELS MUNICIPIS TURÍSTICS 

 

 

 11 

espais segons les temàtiques a tractar. D’altra banda, però, en ser la primera de les 
sessions de la xarxa d’actors de l’ECT es va decidir començar amb una part comuna inicial 
que oferís coneixements i informació d’interès general per tots els assistents. D’aquesta 
manera, en aquesta primera part es presentava el projecte ECTAdapt, els PAESC, la 
plataforma CIVICITI (que es plantejava com a eina per mantenir el contacte durant el 
projecte però alhora també per participar durant la jornada) i una ponència d’interès per 
tots els públics que tenia per objectiu sensibilitzar de la necessitat de dur a terme accions 
d’adaptació a partir de veure el cost econòmic, principalment, de no actuar. I finalment, a 
la tarda, aprofitant el desplaçament dels assistents, es van organitzar visites a camp per 
veure in situ accions concretes de projectes d’adaptació de l’àmbit forestal, litoral i 
turisme. 

Així doncs, l’estructura de funcionament de la jornada es va establir de la següent manera: 

1. Recepció d’inscrits.  
2. Part comuna de ponències. Tots els inscrits en una sala. 
3. Ponències paral·leles per àmbit. 3 aules: forestal, turisme i litoral 
4. Visites a camp. 1 per àmbit. 

 

Pel que fa la participació dels assistents es van plantejar dues modalitats: 

1. En finalitzar cadascuna de les ponències es donava un temps per donar la paraula als 
oients, els quals podien preguntar o comentar directament al ponent qualsevol dubte,  
qüestió o comentari en relació a lo exposat. 

2. La plataforma civiciti. Es va donar l’opció que els assistents fessin ús de la plataforma 
comentant les ponències que es realitzaven (a mesura que anaven succeint-se), fent-hi 
preguntes, comentaris, etc. Aquest tipus d’aportacions es podien anar fent al llarg de 
la jornada i l’objectiu era que quedés constància de l’interès, dubtes, comentaris, etc. 
que generaven les diferents ponències. 
 

 

d. Resum de continguts1 

La jornada es va estructurar en una part comuna per tots els assistents en que s’exposaven 
temes d’interès general dirigits a tots els públics i una part del temps amb presentacions 
específiques per cadascun dels àmbits del projecte (gestió forestal, gestió del litoral i 
gestió del turisme).  

A continuació es fa una taula-resum de les presentacions que es van realitzar: 

 
Ponència / Ponent Resum 

Benvinguda  
Josep Ma. Rufí, alcalde de Torroella 
de Montgrí 
Sergi Mir, president del CILMA 

Benvinguda als assistents per part de representants polítics 
vinculats a l’espai físic on es realitza la jornada i a un dels socis 
del projecte 

                                                           
1 En els annexos del present document es troba el programa de la jornada 
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Projecte ECTAdapt 
Anna Pibernat, CILMA 
Arnaud Fanlou, CD66 

Després d’una breu introducció al canvi climàtic per emmarcar 
els objectius del projecte s’han presentat les línies de treballs i 
les diferents actuacions que es duien a terme en el marc del 
projecte ECTAdapt 

Del PAES al PAESC 
Anna Pibernat, CILMA 

Es mostra l’evolució del pacte d’alcaldes des de 2008 fins 
l’actualitat fent èmfasi en els darrers canvis succeïts, 
especialment amb el document PAESC, els nous objectius de 
compromís i els recursos existents. A banda, de presentar 
resultats sobre la feina feta en mitigació.  

Plataforma CIVICITI 
Anna Crous, Audifilm 

Es presenta l’eina que s’ha previst per tal de mantenir en 
contacte els actors de la xarxa al llarg del projecte. Una espai 
on compartir, opinar, explicar, informar, etc. S’explica de forma 
breu el funcionament de l’eina (donar-se d’alta, entrar 
informació, fer comentaris, etc.). 

El cost de no actuar 
Carme Melcion, DIBA 

S’ensenya una eina que ha elaborat la Diputació de Barcelona 
per obtenir una primera aproximació, a la baixa, dels costos 
que pot suposar per un ajuntament no adaptar-se al canvi 
climàtic. Una eina per a tots els municipis independentment de 
les seves dimensions, fàcil d’usar i d’actualitzar, que té per 
objectiu, també, conscienciar i ajudar a la priorització d’accions 
per fer front a determinats riscos. 

Projecte “Cooperem” 
Serge Peyre, CD66 

El projecte COOPEREM treballa per la prevenció i gestió del risc 
d’incendi a la zona transfronterera. Un projecte on hi 
participen 6 administracions diferents on cadascun d’ells lidera 
una part amb l’objectiu de facilitar la cooperació en la gestió 
d’emergència de l’operatiu enfront els incendis, .  

Projecte “Ramats de foc” 
Emma Soy, Fundació Pau Costa 
Silvia Aliu, Gremi de carnissers i 
xarcuters de comarques gironines 
Judit Nadal, explotació Pastura Bosc 

El projecte RAMATS DE FOC és una prova pilot de silvipastura 
que es presenta com una solució als incendis. Una experiència 
on bombers, ramaders i carnissers s’alien per netejar zones 
clau del bosc i així prevenir els risc d’incendi. L’experiència s’ha 
dut a terme amb 3 ramaders que han pasturat ovelles i cabres 
en diferents zones del Baix Empordà i que han venut varietat 
de productes a diversos carnissers i fins i tot un restaurant. 

Ordenació finca forestal del 
Matagalls 
Anna Sanitjas, DdGI 

S’exposen els criteris per dur a terme una gestió forestal 
adaptativa i es mostra quines accions s’han dut a terme en una 
finca del Parc Natural del Montseny, concretament a Matagalls. 
Aquesta experiència ha estat premiada per l'organització 
estatal d'institucions implicades en la planificació i gestió 
d'espais protegits EUROPARC-Espanya.   

Projecte “Playa+” 
Rafa Sardà, CEAB-CSIC 

Després d’un recorregut des de 1900 fins l’actualitat sobre els 
coneixements i la visió que té la humanitat dels recursos i del 
medi natural al llarg de la història, planteja la necessitat d’un 
nou model de gestió d’aquests, i entre ells la sorra de les 
platges. I s’exposa els objectius, enfocament i criteris que cal 
dur a terme per realitzar una gestió integrada de zones 
costaneres la qual es basa en la gestió per ecosistemes. 

Projecte “ISACC TorDelta” 
Annelies Brokeman, CREAF 

S’exposà la problemàtica de la conca i del delta de la Tordera 
(manca de cabals, erosió de platges, inundacions, etc.) i el 
plantejament dels reptes existents i la seva interrelació així 
com la de les solucions. Seguidament es presentà la iniciativa 
que van tenir els ajuntament del Delta, amb el suport de 
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científics, associacions i sectors econòmics locals, per crear una 
taula de treball per buscar solucions conjuntes als impactes 
que pateix el delta. El projecte ISACC TorDelta planteja la 
necessitat i posa en pràctica la planificació integral i estratègica 
desenvolupada de manera transparent i participada. 

Gestió de la sorra de les platges en 
el context de canvi climàtic 
Provence Lanzellotti, AURCA 

S’exposen els treballs duts a terme per l’Observatori de la costa 
sorrenca catalana que mostren els diferents models de gestió 
del litoral per tal de dur a terme una gestió local raonada de la 
sorra. Es donen diferents recomanacions per guiar als serveis 
tècnics que desitgin cuidar el turisme de platja respectant els 
equilibris naturals d’aquesta. 

Resiliència de les estacions d’esquí 
catalanes 
Carles Barriocanal, UB 

Es presenta un estudi dut a terme per la universitat de 10 
estacions d’esquí catalanes de les quals s’analitza l’evolució del 
nombre de pistes, de remuntadors oberts, gruixos màxims i 
mínims de neu, generació de neu artificial, etc. Seguidament 
s’exposen els resultats que mostren la inviabilitat d’aquests 
ressorts d’esquí en un futur i es realitza una proposta d’accions 
d’adaptació les quals es centren en dos aspectes: adaptació 
tecnològica (trasllat a més alçada, neu artificial, etc.) o canvi 
d’actitud (nous models de negoci, diversificació d’activitats, 
etc.) 

L’Adaptació del turisme a l’Alt 
Empordà 
Olga Sabater, Consell Comarcal Alt 
Empordà 

L’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha 
incorporat en el seu Pla d’Acció Sectorial de l’Àmbit de 
Desenvolupament Turístic les accions d’adaptació que van 
sorgir del Pla d’Adaptació del Canvi Climàtic, dut a terme per 
l’Àrea de Medi Ambient del mateix Consell Comarcal. 
S’exposen les línies estratègiques del Pla,  dos projectes 
concrets de l’Àrea enfocats en un model de turisme social i 
ambientalment sostenible que té en compte l’adaptació i les 
mesures d’adaptació en l’àmbit del turisme. 

 

A la tarda es van fer tres visites a camp, una per cadascuna dels àmbits d’actuació: 

 
Ponència / Ponent Resum 

Projecte LIFE+ SUBER 
Roser Mundet, Consorci 
Forestal del Catalunya 

L’objectiu del projecte és la implementació i transferència de 
tècniques innovadores de gestió forestal en suredes per promoure 
l’adaptació al canvi climàtic i incrementar la resiliència dels sistemes 
forestals dominats per Quercus suber. Per aconseguir-ho s’han fet 
diverses accions en diferent rodals demostratius a les quatre 
principals àrees de distribució de la sureda a Catalunya.  
En aquest cas es va visitar la finca de FITOR (a les Gavarres) on 
s’havien dut a terme accions per la millora de la vitalitat i producció 
de les masses de suro.  

Projecte LIFE+ PLETERA  
Xavier Quintana, director del 
projecte 
Àgata Colomer, coordinadora 
del projecte  

El projecte LIFE PLETERA tenia com a primer objectiu la restauració 
integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la zona, 
amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecològica, la qual 
havia estat alterada a conseqüència de la urbanització parcial de 
l’espai.  
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Es va visitar aquesta zona, la Pletera el que va permetre observar els 
resultats de les accions realitzades.  

Camping LES MEDES 
Joan Francesc Recio Barrero, 
responsable de medi ambient i 
qualitat del càmping 

En l’àmbit del turisme es va visitar un càmping (Les Medes) on han 
dut a terme diverses accions per adaptar-se al canvi climàtic, 
especialment amb temes d’aigua i energia (punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics, estalvi d’aigua, etc.).  

 

 

e. Aportacions participants 

La participació via plataforma CIVICITI, que va ser una dels canals opcionals per participar 
al llarg de la jornada per deixar constància de comentaris, dubtes, opinions o altres 
aportacions, no va ser la via escollida per fer-ho. Els assistents van preferir comentar, 
preguntar, interactuar amb el ponent i altres assistents directament de tu a tu. I així ho 
van fer al final de cada ponència, en la pausa cafè, en l’estona del migdia que es va fer un 
dinar conjunt i fins i tot en les sortides a camp de la tarda. 

El detall de les aportacions i comentaris duts a terme en cadascun de les ponències es 
troben en l’acta de la jornada.  

 

 

f. Valoració de la sessió 

La jornada va ser, en general, àgil i dinàmica, gràcies a la col·laboració de totes les 
persones assistents, des dels inscrits fins els que presentaven ponència, passant per tots 
els membres de l’organització, de l’equipament i del personal del sistema de traducció 
simultània. Tot i així, el tema temps va ser un handicap a superar al llarg de tota la jornada. 
L’elevat nombre de ponències previstes i els temps de dedicació molt ajustats van generar 
algun que altra retard. Malgrat tot, la valoració de la jornada és bona, valorada2 amb un 4 
sobre 5 per part dels assistents. 

 

L’ESPAI 

L’estructura del programa en que es dividia part de la jornada en 3 sessions paral·leles de 
ponències sumat a la necessitat de proximitat de les visites a camp condicionava l’espai on 
realitzar la jornada. El Museu de la Mediterrània, a Torroella de Montgrí, va ser finalment 
l’escollit el qual disposa de diferents sales i espais, i sobretot d’un gran auditori amb 
cabuda per l’elevat nombre d’inscrits i espai per la cabina de traducció. 

Un espai preparat per realitzar-hi actes, especialment en dues de les sales, el que va 
permetre dur a terme les sessions sense gaires imprevistos. Per la tercera sala, i gràcies als 
contactes previs per conèixer millor l’espai, equips, etc. va permetre que s’anés equipat de 
materials (ordinadors, pantalles, sistema de traducció diversos, etc.) per tal de donar 

                                                           
2 En les actes de les jornades hi ha els resultats de l’enquesta de valoració realitzada pels assistents. 
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resposta a les petites mancances de l’espai i donar cobertura a les necessitats de la 
jornada de disposar de 3 espais.  

L’AUDITORI L’AULA ZONA EXPOSICIONS 

   
 

GESTIÓ DEL TEMPS 

La jornada va iniciar-se amb 15 minuts de retard donat l’elevat nombre d’inscrits i el temps 
ajustat destinat a la seva rebuda, malgrat va iniciar-se l’atenció amb antelació. Temps que 
no es va recuperar del tot degut a que les primeres ponències del matí es van allargar en 
relació al temps previst en el programa. En ser, però, les ponències de presentació del 
projecte i d’interès comú no es va limitar el temps permeten que els ponents poguessin 
exposar tot el preparat. 

En la segona part de la jornada, en que es desenvolupaven en paral·lel 3 sessions, estava 
prevista iniciar-se a les 11:30h i va fer-se a les 12h. Es va reduir un xic el temps previst en 
el programa, tant d’exposició com, sobretot, d’intervencions per part dels assistents, 
perquè no s’acabés exageradament tard ja que hi havia un dinar pactat i unes sortides a la 
tarda amb un horari també a complir. Així doncs es va pactar destinar 15 minuts a les 
intervencions, en comptes de 20 i 5 minuts torn de paraules, i eliminar pràcticament el 
debat i torn obert de paraules al final de tot el bloc temàtic que estava previst de mitja 
hora. El control del temps dedicat a l’exposició del ponent i també dels participants va 
haver de ser més exigent ja que els assistents podien canviar de sala en el canvi de 
ponència i per tant calia anar molt més cronometrats. Malgrat un petit incident per 
problemes tècnics en una de les sales que va generar un petit retard, la resta va quadrar-
se en temps i es van acabar totes a la mateixa hora 13:35h, 5 minuts més tard de l’hora 
prevista en el programa (13:30h). El reajustament de temps va permetre remuntar el 
temps de retard acumulat. Tot plegat, però, en detriment del temps destinat a la 
participació dels assistents els quals afecten a part dels resultats d’aportacions d’aquesta 
primera jornada. 

Les sortides a camp van iniciar-se amb retard, per un tema logístic del dinar malgrat van 
ser molt ràpids, i van acabar-se una hora més tard del previst. 

Cal esmentar que aquest aspecte va ser, en la valoració realitzada per part dels assistents, 
un tema destacat per varies persones a millorar. El retard inicial amb la rebuda de les 
inscripcions sumat a la benvinguda oficial i primeres ponències que van allargar-se, va 
obligar a part dels ponents posteriors a accelerar el ritme de la presentació, per poder 
remuntar un xic horari, fet que els assistents van percebre i van tenir la sensació de 
rapidesa. D’altra banda, aquest fet va provocar l’escorçament del temps de dedicació al 
torn de paraules dels assistents el qual també ha estat un tema destacat a millorar. 
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Aquest tema va ser clau, en les següents jornades, i es va tenir present tant pel tema de 
distribució essent més generosos amb els temps disponible per l’exposició i intervenció, i 
per altra més estrictes en el compliment dels temps marcats pels ponents i els 
participants. 

 

CONTINGUT 

El volum de ponències i la diversitat de temes i experiències tractades ha estat elevat i 
interessant i així ho han valorat els mateixos assistents. Al igual que la possibilitat de sortir 
a camp a trepitjar i veure accions i casos d’èxit duts a la pràctica. Observar in situ i disposar 
dels tècnics i responsables dels projectes pròxims va permetre que els assistents 
preguntessin i coneguessin amb molt de detall les accions. 
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4. SEGONA SESSIÓ 

a. Treballs previs 

Novament es van fer reunions de seguiment prèvies a la segona jornada per tal de 
presentar la proposta metodològica, tipologia de sessió, continguts, etc. 

Aprovada la proposta de sessió presentada per l’empresa, en data 4 de març, es va enviar 
el primer email de convocatòria, obrint així, el període d’inscripció dels assistents. 
L’endemà mateix ja es van rebre les primeres inscripcions, d’un termini que finalitzava el 
dia 18 de març de 2019.  

Per inscriure’s, les persones interessades van haver d’omplir un formulari online: 

 
 

Al igual que en la primera jornada el primer email d’invitació es va realitzar des de les 
institucions vinculades al projecte (CILMA, DdGI i CD66) i l’empresa AUDIFILM es 
responsabilitzà de la seva redacció, així com dels recordatoris posteriors (redactar i 
enviar). Aquests es van fer en les següents dates: 15/03/2019 i 18/03/2019. D’altra banda, 
Audifilm Consulting, com empresa que treballa pel sector públic  i en l’àmbit ambiental va 
fer difusió, també, a tots els contactes de clients que disposa vinculats a l’àmbit i la 
temàtica del projecte.  

El total de persones inscrites a la segona jornada van ser 34. 
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En aquesta segona sessió 
la participació entre el 
costat nord i el sud va ser 
molt més equitativa que 
en la primera, malgrat dur-
se a terme, també, en el 
costat sud. 

Pel que fa a la tipologia 
d’organització a la qual 
pertanyen els inscrits, la 
major part d’ells, en 
aquest cas amb molta més 
diferència (un 80%), 
procedia  de l’administra-
ció pública, majoritària-
ment ajuntaments però 
també Consell Comarcals 
o altres administracions de 
caràcter superior. Tot 
seguit de la Universitat, 
amb casi un 12%, i del 
món empresarial 
(consultories, especial-
ment) amb un 6%.  

 

 

 



 

   

CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DE XARXES D’ACTORS IMPLICATS EN L’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC DE L’ESPAI CATALÀ TRASFRONTERER 

INFORME FINALS D’ACTIVITATS LOT 3. ADAPTACIÓ DEL TURISME I 
DELS MUNICIPIS TURÍSTICS 

 

 

 19 

En aquest cas la sessió era 
una jornada participativa 
en que es va dividir en 
tres grups temàtics 
(forestal, litoral i turisme). 
I cada inscrit només podia 
participar en una d’elles. 
Així que en la inscripció es 
sol·licitava que indique-
ssin en quin grup estaven 
interessats en assistir.  

L’àmbit temàtic que més 
èxit va tenir entre els 

inscrits va ser la taula de gestió forestal, amb un total de 15 inscrits, seguida de la del 
turisme, amb 12 inscrits, i finalment la del litoral, amb 8 inscrits.  

 

 

b. Dades de l’esdeveniment 

 

21 de març de 2019 

 

Casa de la Cultura 

 Girona 

 

10 membres de l’organització 

34 assistents 

L’assistència definitiva per part dels inscrits va ser de 29 persones, 5 menys 
de les inscrites.  

A la sessió de gestió forestal és en la que van assistir un major nombre de 
persones, total de 13. Es van fer tres grups, un de 5 i dos de 4. Turisme i 
litoral van igualar-se en nombre d’assistents on van participar 8 persones 
en cada àmbit. Així, van organitzar-se dos grups de quatre participants a 
turisme, i dos més a litoral.  

 

Català 

Francès 

Grups de treball bilingües o monolingües d’una mateixa llengua.  Personal  
de l’organització bilingüe feia de suport. 
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c. Metodologia de funcionament 

Malgrat la bona acollida de la primera sessió en que es va valorar molt positivament la 
trobada, les experiències presentades i les visites a camps, calia dur a terme un altre tipus 
de sessió, on els inscrits i participants tinguessin majors oportunitats per dir la seva, i que 
complís amb altres objectius del projecte. Per aquests motius es va plantejar i idear una 
sessió totalment participativa en que l’objectiu principal fos la de copsar les aportacions 
dels actors locals. Recollir problemàtiques, impactes, dubtes, neguits, en relació a la gestió 
forestal, litoral i el turisme i també perquè aportessin solucions d’accions possibles a la 
resolució de les problemàtiques que sorgissin. 

En aquesta sessió de participació els tres àmbits eren totalment separats els uns dels 
altres. La metodologia de funcionament era exactament la mateixa només que canviava la 
temàtica. Aquesta estava centrada en el tema de la gestió de l’aigua (en els tres àmbits), ja 
que havia estat un tema que els actors de la xarxa havien destacat, en les diverses 
ocasions que havien tingut opció a dir-hi la seva, com a prioritari i amb alt nivell de 
preocupació. 

Es van rebre els assistents a l’entrada de l’edifici i van reunir-se en una sala d’exposicions 
on se’ls va donar, a peu dret, la benvinguda i se’ls va dirigir a les diferents aules 
preparades per les sessions (concretament 3) segons la temàtica en la que s’havien inscrit 
(forestal, litoral i turisme).  

A continuació s’exposa l’estructura i funcionament de la sessió a l’interior de cada aula: 

 

PRIMERA PART DE LA SESSIÓ: 

PROBLEMÀTIQUES DEL CANVI CLIMÀTIC 

 

 

Explicació de l’activitat (objectius, metodologia, tasques, etc.) i 
funcionament de l’administració del temps. 
Elaboració dels petits grups de treball i mini-presentacions individuals 
entre els assistents 
Repartiment de sobres amb el material de treball 

 Cada taula de treball: PLUJA D’IDEES de PROBLEMÀTIQUES 
Els participants havien de llistar en uns fulls problemàtiques diverses 
vinculades a l’aigua i la gestió de l’àmbit en el que es trobaven (forestal, 
litoral o turisme). I un cop llistades les diverses problemàtiques calia 
escollir aquella, entre tots els membres del petit grup, que més interès 
generés per poder-la treballar amb profunditat. 

 

Discussió, debat i definició, en petit grup, de la problemàtica escollida. 
Definició de diferents aspectes: origen de la problemàtica, a qui afecte, 
com pot evolucionar, com afecta, etc. 
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Posada en comú entre tots de la problemàtica escollida i breu explicació de 
la problemàtica. Finalment es penjava el material elaborat en un plafó 
penjats a les parets de l’aula 

 

 

SEGONA PART DE LA SESSIÓ: 

SOLUCIONS POSSIBLES A LES PROBLEMÀTIQUES DEL CANVI CLIMÀTIC 

 

 

Cada petit grup: PLUJA D’IDEES de SOLUCIONS 
Proposar diverses solucions possibles a la problemàtica escollida en el 
primer torn. Però a la problemàtica escollida per un dels altres petits 
grups. 
Escollir-ne una. 

 

Discussió, debat i definició, en petit grup, de la solució escollida. Definició 
de diferents aspectes: en què consisteix, que és necessari per aplicar-la, 
qui l’ha d’aplicar, quin cost té, qui se’n beneficia, etc.  

 

Posada en comú de les solucions a les problemàtiques escollides. 
Després de cada presentació de solució, un portaveu de cada grup indicava 
avantatges i inconvenients de la solució proposada.  

 

 

d. Resum de continguts3 

Aquesta va ser una jornada de caràcter totalment pràctic en que no es va dur a terme cap 
tipus de ponència per part de cap ponent. Els continguts, doncs, van ser els que els 
participants van anar generant al llarg de la sessió de participació. 

 

e. Aportacions participants 

El format de sessió plantejada tenia per objectiu recollir les aportacions dels participants 
en relació a les problemàtiques vinculades al canvi climàtic en els tres àmbits del projecte i 
a solucions per tals problemàtiques.  

A continuació s’exposa un resum breu de les aportacions i resultats de la sessió. El detall 
d’aquestes es troben en l’acta de la jornada.  

 

 

 

                                                           
3 En els annexos del present document es troba el programa de la jornada 
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 ÀMBIT FORESTAL 
PROBLEMÀTIQUES 

Manca d’humitat als boscos 
Increment risc d’incendi 
Mortalitat arbrat 
Pèrdua de bosc 
Erosió del sòl 
Canvi de distribució d'espècies 
Afectacions per plagues 
Disminució de ramats 
Proliferació d’invasores 
Pèrdua i canvis en la biodiversitat 
Manca d’una gestió forestal sostenible 
Disminució capacitat embornal CO2 

SOLUCIONS 
Necessitat d’una gestió forestal adaptativa al canvi climàtic 
Neteja de sota bosc i manteniment a partir del pasturatge de ramats 
Identificació de zones sensibles 
Treure major rendiment de la biomassa 
Incentivar la correcta planificació del sòl privat 
Gestió administrativa sostenible, tutelada per la Generalitat que marqui unes directrius 

 

 ÀMBIT LITORAL 
PROBLEMÀTIQUES 

Urbanització del litoral 
Regressió de la costa 
Pujada del nivell del mar i risc de pèrdua de platges 
Gestió del risc d’inundació del litoral 
Repercussió de l’economia turística 
Proliferació d’invasores 

SOLUCIONS 
Gestió integral de les zones litorals: trobar un equilibri entre economia i ecologia, 
restaurar les dunes, canviar les modalitats de gestió de les platges, prohibir la construcció 
de complexos turístics en espais litorals i sensibilització pública per mantenir la 
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biodiversitat de les platges 
Sensibilització i formació de polítics i tècnics 

 

 ÀMBIT TURISME 
PROBLEMÀTIQUES 

Manca de sensibilització (població, turistes, empreses turístiques, etc.) 
Manca de coordinació entre gestió pública de l’aigua i la gestió privada del turisme 
Excessiu consum d’aigua (piscines, parcs aquàtics, cànons de neu, etc.) 
La gestió de l’aigua, tant a muntanya com al litoral, es fa segons les necessitats de la 
temporada. No hi ha planificació 
El  preu de l’aigua no inclou els costos ambientals. Es considera gratuïta pel sector turístic i 
al CD66 el preu de l’aigua no és igual a totes les regions. 
Impacte en les zones sensibles del territori: recàrrega d’aqüífers interiors i costaners 
L’escala del problema. Ja que és regional i a nivell de conca (qui consumeix més aigua no és 
qui en rep les conseqüències, si un ajuntament estalvia aigua o la potabilitza té 
conseqüències positives pel municipi veí). 

SOLUCIONS 
Turisme de qualitat tot l’any i respectuós amb els medi ambient: turisme de 4 estacions, 
diversificació de les activitats, sensibilització, etc. 
Suport i promoció de la sensibilització de turistes 
Integrar el pensament de la necessitat d’un turisme sostenible arreu 
Promocionar productes locals 
Deduccions d’aigua al hivern 
Inundar terres per alimentar els mantells freàtics 
Regular el consum d’aigua agrícola 
Equipar les estacions d’esquí amb canons de neu 
Crear dipòsits d’aigua de pluja o bé per regar vinyes o qualsevol altre ús 
Incorporar un impost/taxa sobre d’aigua 
Sensibilització dels turistes, en especial els nens 
Valorar les bones pràctiques entre establiments del mateix sector d’activitat 
Trobar les solucions més senzilles d’economia de l’aigua (eco-certificat dels establiments 
turístics) 
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f. Valoració de la sessió 

La jornada va ser molt exitosa per l’elevat grau d’implicació i el gran nombre d’aportacions 
dels assistents. Una sessió totalment participativa, dinàmica, àgil, enriquidora que va 
transcórrer en el temps previst.  

Els assistents van valorar4 molt positivament el canvi de format en relació a la primera 
jornada, ja que van trobar molt enriquidor i gratificant l’oportunitat d’intercanviar 
experiències, coneixements, opinió, etc. amb diferents actors, i especialment amb altres 
persones de l’altra costat de la frontera. D’altra banda, segueix agradant més i reclamant-
se la presència d’experts de les diverses temàtiques per tal que aportin nou coneixements, 
continguts, etc.  

 

L’ESPAI 

La Casa de la Cultura és un lloc excel·lent per poder dur a terme diverses sessions alhora ja 
que disposa de diferents sales i aules. Així doncs, ni l’edifici ni les aules on es va realitzar la 
sessió no van generar cap tipus d’impediment ni dificultat pel bon funcionament de la 
jornada. D’altra banda, per la tipologia de sessió en que no era necessari tot un seguit 
d’infraestructura tècnica com ara ordinadors, projectors, equip de so, etc. era més fàcil 
trobar un espai adequat i que no es presentessin incidències. 

  

GESTIÓ DEL TEMPS 

La jornada va iniciar-se amb 30 minuts de retard degut que calia tota una preparació de la 
sala (penjar plafons, organitzar taules i cadires, etc.) material i no va ser possible accedir a 
l’edifici abans de l’hora d’inici del mateix dia ni el dia anterior. Malgrat aquest retard en 
l’inici es va recuperar al llarg de la sessió i va finalitzar-se dins del termini previst en el 
programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 En les actes de les jornades hi ha els resultats de l’enquesta de valoració realitzada pels assistents. 
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5. TERCERA SESSIÓ 

a. Treballs previs 

Per a l’organització de la darrera sessió, i tal i com s’havia dut a terme les anterior 
vegades, es van realitzar un seguit de reunions de seguiment per consensuar i definir 
aspectes diversos de la jornada (data, horaris, temàtiques, ponents, metodologia, de 
funcionament, etc.).  

Donada alguna dificultat per tancar algunes de les ponències i per no allargar la primera 
notificació a la xarxa d’actors, es va enviar un primer email per informar de la jornada i de 
la data en que tindria lloc. Aquest email es va enviar el 7 de maig i malgrat no adjuntar el 
programa de la jornada ja es va obrir el període d’inscripcions i aquell mateix dia ja es van 
rebre les primeres inscripcions. El termini finalitzava el dia 3 de juny de gener de 2019. 

Per inscriure’s, les persones interessades van haver d’omplir un formulari online: 

 
 

Dies següents es va fer l’enviament del programa i dels recordatoris. Com en les sessions 
anteriors el primer email d’invitació s’enviava des de les institucions vinculades al projecte 
(CILMA, DdGI i CD66) i l’empresa AUDIFILM es responsabilitzava de la seva redacció, així 
com dels recordatoris posteriors (redactar i enviar). Els següents enviaments van ser en les 
següents dates: 17/05/2019, 20/05/2019, 24/05/2019 i 31/05/2019. D’altra banda, 
Audifilm Consulting, com empresa que treballa pel sector públic  i en l’àmbit ambiental va 
fer difusió, també, a tots els contactes de clients que disposa vinculats a l’àmbit i la 
temàtica del projecte.  
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El total de persones inscrites a la tercera jornada van ser 32. 

 
 

La gran majoria dels 
inscrits era procedent del 
costat nord de la frontera 
(casi 70%) i la resta del 
costat sud.  

Pel que fa a la tipologia 
d’organització a la qual 
treballen els inscrits, la 
major part d’ells, casi el 
90%, ho fa a l’administra-
ció pública, majorità-
riament ajuntaments 
però també altres 
administracions de 
caràcter superior. Tot 
seguit de la Universitat, 
amb un 10%, i nomes un 
3% d’altres entitats i 
associacions vinculades 
al territori. En aquesta 
jornada no hi van assistir, 
com en les anteriors 
sessions, persones 
provinents del món 
empresarial i la 
consultoria. 
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Part de la jornada es 
distribuïa en àmbits 
temàtics, separant els 
assistents segons les 
ponències a les que 
estiguessin interessats 
en assistir. En la 
inscripció es sol·licitava 
que indiquessin en 
quin àmbit de 
ponències voldrien 
acudir, per un tema 
logístic de les sales i 
material de traducció 
simultània.  

L’àmbit temàtic que més èxit ha tingut entre els inscrits ha estat el vinculat a la gestió 
forestal. I la gestió del litoral i l’àmbit del turisme han tingut el mateix nombre d’inscrits. 

  

 

b. Dades de l’esdeveniment 

 

7 de juny de 2019 

 

Edifici Departamental de les persones amb discapacitat dels Pirineus 

Orientals 

 Perpinyà 

 

10 membres de l’organització 

13 ponents 

17 assistents 

L’assistència definitiva per part dels inscrits va ser de 17 persones, 15 
menys de les inscrites. El bloc de ponències sobre temàtica forestal va ser 
la més exitosa, amb un percentatge d’assistència del 44%. I amb un 28% la 
de litoral i turisme  

 

Català 

Francès 

Serveis de traducció simultània 
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c. Metodologia de funcionament 

Aquesta tercera jornada es va plantejar, tenint en compte les avaluacions realitzades en 
les anteriors dues sessions, com una nova oportunitat per seguir coneixent noves 
experiències en els diferents àmbits (forestal, litoral i turisme).  

Al igual que en la primera sessió i amb l’objectiu de poder exposar el màxim d’experiències 
possibles en cadascun dels àmbits es va organitzar una primera part de conferències de 
temàtica d’interès general i comunes per a tots els assistents i una segona part amb 
ponències simultànies en diferents espais segons les temàtiques a tractar. 

Així doncs, l’estructura de funcionament de la jornada es va establir de la següent manera: 

1. Recepció d’inscrits.  
2. Part comuna de ponències. Tots els inscrits en una sala. 
3. Ponències paral·leles per àmbit. Tres aules: forestal, turisme i litoral. 
4. Clausura de la jornada amb ponència i taula rodona comuna per tots. Tots en una 

sola sala. 

Pel que fa la participació dels assistents, en aquesta tercera sessió i tenint en compte les 
opinions dels assistents de les anteriors sessions, es va preveure reservar major temps per 
un cop finalitzat el ponent, donar la paraula als oients per tal de poder preguntar o 
comentar qualsevol dubte,  qüestió o observació en relació allò exposat. 

 

 

d. Resum de continguts5 

Com ja s’ha esmentat anteriorment la jornada es va estructurar en una part comuna per 
tots els assistents en que s’exposaven temes d’interès general dirigits a tots els públics i 
una part del temps amb presentacions específiques per cadascun dels àmbits del projecte 
(gestió forestal, gestió del litoral i gestió del turisme).  

A continuació es fa una taula-resum de les presentacions que es van realitzar: 

 
Ponència / Ponent Resum 

Benvinguda  
Arnaud Fanlou, tècnic del 
Departament dels Pirineus Orientals 

Benvinguda als assistents per part d’un representant del soci 
francès del projecte 

Presentació i resultats del projecte 
ECTAdapt 
Arnaud Fanlou, CD66 
 Anna Pibernat, CILMA 

A diferència de la primera jornada que va servir per emmarcar 
els objectius del projecte ECTAdapt així com les línies de treball 
i les diferents actuacions previstes a dur a terme, en aquesta 
ocasió, ja al final del projecte, es van presentar els resultats de 
les actuacions realitzades.  

Els PAESC: l’eina dels ajuntaments 
per a una gestió adaptativa del 

Es presenta una comparativa entre PAES i PAESC a nivell de 
continguts i objectius. I s’exposa metodologia i recursos (estudi 

                                                           
5 En els annexos del present document es troba el programa de la jornada 
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municipi 
Anna Pibernat, CILMA 

de vulnerabilitat per municipis, guia d’accions, etc.) per tirar 
endavant els PAESC.  
 
 

Problemàtiques i solucions en la 
gestió de l’aigua a les comarques 
gironines 
Salvador Sosa, Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) 

S’inicia la presentació fent visibles un seguit d’observacions 
realitzades a l’entorn de l’evapotranspiració, pluviometria, 
canvis en el règim de vents, radiació, entre d’altres i exposant 
els efectes del canvi climàtic en l’àmbit i recurs que ens ocupa. 
Seguidament s’exposa l’estat i evolució de les masses d’aigua 
així com les mesures programades i en desenvolupament que 
des de l’ACA s’estan duent a terme en relació abastament, 
sanejament i gestió del medi.    

Mesures d’adaptació al canvi 
climàtic i 11è programes 
d’intervenció de l’Agence de l’eau 
Anahi Barrera, Agence de l’eua 
Rhöne – Méditerranée – Corse  
 

Des del costat nord de la frontera es presenta una estratègia  
de 60 mesures per adaptar-se al canvi climàtic.  Una estratègia 
que es centra en 3 eixos principals: retenir aigua en el sòl, 
lluitar contra el malbaratament d’aigua i restaurar espais pel 
bon funcionament de les aigües subterrànies. I exposa els 
principals problemes de l’11è Programa “Save the Water 2019-
2024”. 

Gestionant els boscos mediterranis 
per fer front al canvi climàtic. Les 
proves pilot del projecte LIFE 
MEDACC 
Eduard Pla, CREAF-UAB 

Plantejats els canvis que han portat a la situació actual del bosc 
i els impactes que pateix degut el canvi climàtic, el projecte 
LIFE MEDACC ha estat realitzant proves pilot per intentar 
definir com i quina gestió cal fer per adaptar als boscos al canvi 
climàtic. Es presenta la gestió forestal com la mesura 
d’adaptació clau pels boscos.  Una gestió que ha de fer més 
resistent el bosc al foc, reduir l’estrès hídric de la vegetació, 
augmentar la capacitat d’embornal de carboni i la 
productivitat, i millorar l’estat de salut del bosc. Es presenten 
les diferents proves realitzades en diversos boscos de 
Catalunya (conca de la Muga, del Ter i del Segre) i els resultats i 
conclusions obtingudes.  

L’adaptació dels Quercus i les 
fagedes 
Sylvain Delzon, INRA 
Videoconferència 
 

Aquesta presentació, mitjançant videoconferència, va exposar 
diversos estudis que s’havien realitzat per determinar la 
capacitat adaptativa de diverses poblacions així com conèixer 
el comportament (desplaçaments) en altitud de les espècies 
per adaptar-se. 

Projecte de desurbanització del 
litoral de Lacanau 
Eléonore Geneau, Cap de l’àrea de 
desenvolupament sostenible de 
Lacanau (Gironde) 
Videoconferència 

Presentació realitzada per videoconferència. L’exposició es va 
entrar en donar a conèixer el cas de regressió de la costa en el 
municipi atlàntic, molt més important que al litoral mediterrani 
i amb solucions en procés de desenvolupament en matèria 
d’urbanisme, arquitectura efímera, deconstrucció, limitació 
temporal d’activitats, planificació a diferents escenaris (30 i 80 
anys).  

LIFE+ EBROADMICLIM. Mesures 
d’adaptació al canvi climàtic en 
zones d’alta vulnerabilitat a la 
pujada del nivell del mar 
Gabriel Borràs, Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic.  

El projecte LIFE+ EBROADMICLIM planteja accions pilot de 
mitigació però també d’adaptació al canvi climàtic en el Delta 
de l’Ebre, com a zona molt vulnerable a la pujada del nivell del 
mar i a la subsidència. Es presenta l’enfocament del projecte de 
dur a terme una gestió integrada de l’aigua, els sediments i els 
hàbitats (arrossars i zones humides) amb l’objectiu d’adaptar-
se al canvi climàtic. I concretament s’aposta per augmentar els 
cabals i l’aportació de sediments al delta, així com un canvi 
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socioeconòmic basat en la qualitat dels productes oferts enlloc 
de la quantitat. Tot això a través d’un nou model de 
governança que faciliti la concertació de les mesures a 
emprendre. 

Turisme de 4 estacions, diversificar 
per adaptar-se al canvi climàtic 
Vicent Vles i Teddy Maignan, Parc 
Natural Régional des Pyrénées 
Catalanes 
 

Una presentació compartida amb una primera vessant més 
teòrica-científica i una de més pràctica-operativa. En que 
s’exposen, per una banda, les problemàtiques que actualment 
pateixen les estacions d’esquí com a conseqüència del canvi 
climàtic i, per altra, es realitzen un seguit de propostes per 
adaptar-se als canvis i impactes generats pel canvi climàtic.  

Adaptació i diversificació a l’estació 
d’esquí de La Molina 
Marta Viver, Cap comercial i de 
màrqueting de l’estació de la Molina 

S’exposa la situació concreta d’una estació d’esquí 
determinada  que té la peculiaritat de ser de titularitat pública. 
S’expliquen els estàndards de qualitat i mediambientals que 
segueixen així com el funcionament de l’estació i sobretot les 
activitats de cares a la diversificació de l’estació, com a mesura 
d’adaptació al canvi climàtic.  

Problemàtiques i solucions a 
l’adaptació del canvi climàtic en 
l’espai català transfronterer . 
Conclusions i retorn de les jornades 
celebrades amb la xarxa d’actors 
transfronterer del projecte 
ECTAdapt 
Anna Crous, Audifilm-Consulting 
 

Prèvia a la clausura de la jornada es presenta un resum, a 
mode de conclusions, del que han estat les diferires sessions 
realitzades amb la xarxa d’actors. Així doncs, es presenten les 
principals dades que s’han obtingut de les anterior sessions 
realitzades fent especial èmfasi a les problemàtiques i impactes 
que pateixen els territoris degut al canvi climàtic i les possible 
solucions d’adaptació dutes a terme, en alguns casos, o 
propostes d’adaptació aportades pels actors de la xarxa. 

Taula rodona de Clausura: 
reflexions i debat a l’entorn dels 
resultats assolits i reptes de futur 
en l’adaptació al canvi climàtic a 
l’ECT 
Gabriel Borràs, Oficina Catalana del 
Canvic Climàtic 
Myriam Ducasse, Direction régionale 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement.  

Com a finalització de la sessió i també com a tancament del 
cicle de jornades es va plantejar una taula rodona amb un 
representant de cada costat de la frontera vinculats a una 
administració d’àmbit superior al municipal que treballa per 
l’adaptació del territori a gran escala. Concretament van 
formar part de la taula rodona el Sr. Gabriel Borràs de l’Oficina 
del canvi climàtic i la Sra. Myriam Ducasse de la Direcció 
Regional de Medi Ambient, Planificació i Habitatge de la regió 
d’Occitània. Ambdós van dur a terme una primera intervenció 
en el van exposar la seva experiència al capdavant de la 
definició de polítiques i redacció de plans regionals d’adaptació 
al canvi climàtic. I tot seguir van realitzar un seguit 
d’intervencions comparant les formes, continguts, estratègies a 
costat i costat de la frontera per encarar l’adaptació al canvi 
climàtic. 

 

e. Aportacions participants 

Després de cada experiència presentada, en cada àmbit, els assistents van preguntar i 
comentar dubtes, opinions i tot el que van considerar en relació a les ponències dutes a 
terme. D’altra banda també es van aprofitar les estones de pausa-cafè i el dinar a peu 
ofert per l’organització per fer contactes, establir conversa i comentar tot allò que no 
hagués donat temps en l’estona reservada per a les intervencions.  
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El detall de les aportacions i comentaris duts a terme en cadascun de les ponències es 
troben en l’acta de la jornada.  

 

 

f. Valoració de la sessió 

Al igual que les dues sessions anteriors, la jornada va transcórrer de forma àgil i dinàmica, 
gràcies a la col·laboració de totes les persones assistents, des dels inscrits fins els que 
presentaven ponència, passant per tots els membres de l’organització, de l’equipament i 
del personal del sistema de traducció simultània. En aquesta ocasió, i amb l’experiència de 
les dues anteriors sessions, el tema temps no va ser en aquesta ocasió cap dificultat. La 
valoració de la jornada és bona, valorada6 amb un 67% dels inscrits que van respondre 
l’enquesta de valoració, amb un 4 sobre 5. 

 

L’ESPAI 

Al igual que en la primera sessió, l’estructura del programa en que es dividia part de la 
jornada en 3 sessions paral·leles de ponències condicionava l’espai on realitzar la jornada.  

En aquesta ocasió, donat que s’havien dut a terme dues sessions transfronterers al costat 
sud de la frontera, la sessió s’havia de realitzar al costat nord. Perpinyà va ser la ciutat on 
es trobava l’Edifici Departament de les persones amb discapacitat dels Pirineus Orientals, 
el qual va ser el lloc on es va celebrar la jornada. Aquest edifici disposa de diferents espais, 
aules i sales amb possibilitat per desdoblar les sessions. I sobretot d’una sala-auditori amb 
cabuda per tots els inscrits que disposava d’una cabina de traducció.  

Un espai preparat per realitzar-hi actes, el qual va ser visitat amb dies d’antelació per 
preparar i provar els aparells, les videoconferències i altres aspectes tècnics i logístic per 
assegurar el bon funcionament de la jornada i així evitar imprevistos el dia de la sessió.  

SALA CANIGOU SALA PRÉSIDENTE SALA CARLIT 

   
 

GESTIÓ DEL TEMPS 

La jornada va iniciar-se sobre l’hora prevista i es va poder complir amb força exactitud el 
programa previst. En les experiències per àmbits hi va haver temps, reclamat en els 
formularis d’avaluació de les sessions anteriors, per intervenir els assistents i poder 

                                                           
6 En les actes de les jornades hi ha els resultats de l’enquesta de valoració realitzada pels assistents. 
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plantejar dubtes, preguntes i generar debat amb els ponents. En aquest cas els assistents 
han indicat, en els formularis d’avaluació, major dedicació a l’exposició dels cassos.  

 

CONTINGUT 

El volum de ponències i la diversitat de temes i experiències tractades ha estat elevat i 
interessant i així ho han valorat els mateixos assistents. La transmissió de coneixement, la 
qualitat dels ponents, la possibilitat d’intercanviar experiències de costat i costat de la 
frontera, han estat aspectes valorats molt positivament pels assistents. 
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6. PLATAFORMA CIVICITI 

CIVICITI és una plataforma que facilita la relació entre persones per establir comunicacions 
fluides i fomentar la participació ciutadana, garantint la protecció de les dades personals. És 
per aquest motiu que es va proposar la utilització d’aquesta plataforma com eina bàsica per 
mantenir les relacions, el contacte i la comunicació viva entre els diferents actors al llarg del 
projecte.  

La plataforma CIVICITI compte amb un entorn web que treballa de forma adaptada, ja que tant 
el menú com el seu contingut s’adapta als diferents dispositius, configurant les seves 
dimensions a les diferents pantalles. Permet tenir un espai visible i un espai on només s’hi pot 
accedir amb un compte d’usuari. Per la dinamització de la xarxa es va utilitzar un entorn visible 
on tothom pot accedir als continguts per tal de llegir-los, però per a la realització 
d’aportacions, comentaris, dubtes, participació en fòrums i enquestes calia registrar-se.  

En total s’han donat d’alta de la plataforma 97 usuaris. En el registre es va convenir que no fos 
obligatori proporcionar un seguit de dades personals pel que l’anàlisi estadístic que podria 
realitzar-se amb els usuaris no té massa sentit en aquesta ocasió. 

 

 
 

L’objectiu d’utilitzar aquesta plataforma era que fos un punt de trobada entre els diferents 
actors de la xarxa. Un espai on poguessin coincidir, connectar, entrar en contacte, per una 
banda, i per altra un espai de participació, un espai virtual on opinar, explicar, compartir, 
mostrar, informar, aportar, votar, etc. Una plataforma que permet la comunicació en 
qualsevol lloc i moment perquè està sempre oberta.  

Aquesta havia de ser, doncs, l’eina principal, una eina innovadora, de fàcil maneig, que 
garantís, aproximés i facilités la participació. El principal avantatge de la seva utilització era 
el que des del minut u es disposava d’un espai on començar a recollir informació, opinions 
i altres aportacions d’una manera ràpida i eficient.  
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Les funcionalitats que ofereix la plataforma i que s’han utilitzat en el procés de creació i 
dinamització de les xarxes són les següents: 

- Formularis d’inscripcions: l’aplicació ha permès realitzar i gestionar les inscripcions a les 
sessions. D’aquesta manera hi ha un registre digital organitzat que ha estat de gran utilitat 
pel control i gestió de les inscripcions així com per fer un anàlisi dels inscrits (nombre, 
distribució per temàtiques, evolució dels inscrits en el temps, etc.).  

 
 

- Enquestes de valoració: per a la valoració de les sessions realitzades s’han dut a terme un 
seguit d’enquestes de valoració. Aquestes han permès mesurar i analitzar l’opinió dels 
actors i participants de les sessions, pel que s’ha tingut en compte en l’organització i 
formulació de les següents sessions. 
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- Fòrums: la proposta de CIVICITI és redefinir els fòrums tradicionals per convertir-los en un 
espai d’intercanvi d’opinions més dinàmic on la informació es presenta en targetes que 
permeten compartir de manera més simple i intuïtiva el contingut, enllaços, fotos, etc.  

Tant des de l’organització com des dels usuaris s’han anat presentant projectes per tal 
d’iniciar debat a l’entorn d’una temàtica determinada. En la plataforma es van analitzar 
nous temes i aquests van ser comentats públicament.  

L’espai FÒRUM, on aportar, debatre, opinar, etc. es trobava disposat per les tres 
temàtiques que han regit el projecte: gestió forestal, gestió litoral i turisme.  
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I dins de cadascun dels àmbits temàtics les aportacions que es podien dur a terme eren: o 
bé problemàtiques vinculades al canvi climàtic o bé possibles solucions d’adaptació al 
canvi climàtic. En ambdós espais es permetia publicar-hi notícies, exposar un cas concret, 
donar a conèixer estudis, etc. En tot moment es podien publicar noves propostes o bé 
comentar les propostes ja existents generant, així, un debat sobre un determinat problema 
o solució.  

 
 

El nombre recollit d’aportacions no ha estat l’esperat en l’inici del projecte. La plataforma 
civiciti, malgrat el seu potencial, ha esdevingut una eina per la gestió i realització de les 
inscripcions i avaluacions de les sessions i no pas un espai d’intercanvi d’opinió. Tot i així, 
s’han realitzat aportacions, especialment en l’àmbit de forestal i de litoral.  
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7. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

El mitjà de comunicació utilitzat per convidar, donar a conèixer i proporcionar informació, de 
les diverses sessions realitzades ha estat sempre el correu electrònic. Els socis del projecte 
(Diputació de Girona, CILMA i Consell Departamental dels Pirineus Orientals), així com també 
l’empresa responsable de l’organització de les sessions, disposen d’extenses bases de dades de 
contactes d’actors del territori (tècnics municipals, comarcals, polítics, tècnics de parcs 
naturals, etc.).  

D’altra banda, abans, durant i després de les sessions s’ha fet difusió a les xarxes socials, 
especialment al Twitter, mitjançant els perfils dels ens implicats. A continuació es fa un recull 
dels tuïts duts a terme al llarg del projecte pel CILMA, AUDIFILM CONSULTING i fins i tot LA 
CARABA (empresa contractada pel servei de traducció simultània de les sessions).  

 
1a SESSIÓ – 17 GENER DE 2019 – TORROELLA DE MONTGRÍ 
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2a SESSIÓ – 21 MARÇ DE 2019 – GIRONA 
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3a SESSIÓ – 7 JUNY DE 2019 – PERPINYÀ 
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8. CONCLUSIONS I APRENANTATGES 

Cal destacar la bona acollida de les sessions realitzades, concretament 3, totes elles 
transfrontereres, que s’han realitzat d’acord amb el contracte establert.  Les sessions s’han dut 
a terme amb un bon ritme i en espais adequats a les necessitats de les diferents sessions. Tot 
plegat gràcies a la col·laboració de totes les persones que han participat, tant des de 
l’organització, com els ponents i els assistents. L’assistència ha sigut nombrosa inicialment, 
malgrat no s’ha mantingut l’elevat nombre d’inscrits en totes elles.  

Per properes sessions seria adient plantejar-se, tenint en compte l’àmbit territorial del 
projecte i el volum de persones interessades, fer-les, a més de presencials, amb 
videoconferència. Aquest fet permetria el seguiment de les ponències per un volum més 
elevat de persones, a banda que s’estaria contribuint a la no generació d’emissió de CO2 a 
l’atmosfera per mobilitat.  

Les sessions realitzades han tingut diferents formats i metodologies de funcionament segons 
els objectius a complir que s’han plantejat en cada moment i en funció de les valoracions, 
interessos i necessitats dels actors. La diferència en la tipologia ha permès adquirir informació 
diversa en cada fase sobre problemàtiques patides en els diferents territoris així com possibles 
solucions d’adaptació dutes a terme. 

Tenint en compte les valoracions realitzades pels assistents en els formularis de valoració de 
les sessions es pot concloure que s’ha complert amb els objectius proposats i que la qualitat de 
les sessions dutes a terme han estat elevada. Els assistents han valorat molt positivament les 
experiències presentades, la qualitat i bona preparació tècnics dels ponents, la distribució en 
taules temàtiques i les visites guiades a camp, el que genera un estat de satisfacció per haver 
pogut oferir un seguit de ponències i experiències de gran interès pels actors de la xarxa.  

D’altra banda, un altre aspecte valorat com a molt enriquidor en totes les sessions ha estat la 
possibilitat d’intercanviar experiències entre actors de costat i costat de la frontera i poder fer 
contactes. Així doncs, es confirma novament la bona resposta de les sessions, contingut i 
format, així com el compliment de l’objectiu del projecte de crear xarxa.  

Pels assistents que han avaluat les sessions els semblaria interessant cercar un model de sessió 
que compaginés la presència d’experts en la matèria, ponències sobre experiències exitoses i 
alhora participatiu, amb temps pel treball en grup, per compartir problemes comuns o similars.  

En relació als resultats obtinguts poden fer-se diferents observacions: 

- Elevat nombre de problemàtiques arreu del territori. Més de 122 aportacions que es 
resumeixen en unes 25 problemàtiques d’àmbits ben diferents (aigua, biodiversitat, 
productivitat, energia, forestal, clima, litoral, etc.).   

- Existeixen unes problemàtiques que afecten i/o preocupen a gran part dels actors. 
Aquestes problemàtiques prioritàries són: risc d’incendi, regressió de les platges, 
escassetat d’aigua/sequera, inundacions i onades de calor. 

- Es fa palès l’enorme treball dut a terme en l’àmbit municipal en relació a accions de 
mitigació al canvi climàtic i alhora les dificultats per tirar endavant accions d’adaptació. 
Ja comencen a ser vàries i exitoses les accions que es duen a terme en el marc, 
sobretot, de projectes europeus (LIFE, Poctefa, etc.) i cada cop els actors locals estan 
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més conscienciats de la necessitat d’actuar i engrescats i interessats per conèixer què 
cal fer i com. 

- Més de 45 accions, tant de mitigació com d’adaptació, aportades pels actors. 
Vinculades a diferents àmbits però sobretot en el camp de l’energia i sensibilització pel 
que fa a les accions de mitigació.  

- En el territori ja s’han dut a terme varies accions d’adaptació a les problemàtiques que 
més s’ha identificat que més preocupen: reconstrucció i manteniment de cordons 
dunars, adaptació dels models de gestió forestal, franges perimetrals, aprofitament 
aigües regenerades, implantació reg per goteig a jardineria pública, etc. 

Per mantenir viu el contacte entre actors, la possibilitat de seguir intercanviant coneixement, 
experiències, opinions, així com per seguir sensibilitzant i implicant els actors en l’adaptació al 
canvi climàtic, seria molt interessant poder disposar i dinamitzar un espai de trobada virtual 
transfronterer malgrat finalitzat el contracte i el projecte. 
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9. ANNEXES 

 

Annex I. Material de difusió elaborats 

- Primer email de convocatòria 1a sessió 
- Darrer email recordatori de la 1a sessió 
- Primer email de convocatòria 2a sessió 
- Darrer email recordatori de 2a 1a sessió 
- Primer email de convocatòria 3a sessió 
- Darrer email recordatori de la 3a sessió 

 

Annex II. Programa de les 3 sessions 

- 17/01/2019 Torroella de Montgrí 
- 21/03/2019 Girona 
- 07/06/2019 Perpinyà 

 

Annex III. Enquestes de valoració 

 

Annex IV. Material elaborat pels participants 
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Annex I. Material de difusió elaborats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asunto
INVITACIÓ A LA JORNADA TÈCNICA: "L'ADAPTACIÓ DELS MUNICIPIS AL CANVI CLIMÀTIC:
EXPERIÈNCIES EN GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I TURISME"

De M. Teresa Egea <materesa@cilma.cat>
Destinatario Cilma <cilma@cilma.cat>
Fecha 12-12-2018 15:08
Prioridad La más alta

PROGRAMA_SESSIO_17_01_2019 CATALA.pdf (171 KB)
PROGRAMA_SESSIO_17_01_2019_FRANCES.pdf (172 KB)

 

 

 

 

 

Benvolguts/des,

 

En el marc del projecte ECTAdapt "Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic" ens plau convidar-los a
la primera jornada tècnica i participativa adreçada als ens locals (tècnics i electes) i als gestors del territori sobre:

 

 

L'ADAPTACIÓ DELS MUNICIPIS AL CANVI CLIMÀTIC: EXPERIÈNCIES EN GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I TURISME
 a TORROELLA DE MONTGRÍ el 17 de gener de 2019

 

El canvi climàtic és un repte pels ajuntaments i una oportunitat per a la gestió municipal. 

 

Els seus impactes (sequeres i escassetat d'aigua, onades de calor i de fred, precipitació extrema, pujada del nivell de mar, canvis en el patró de nivació, etc.) ja
tenen conseqüències en els nostres municipis. Cada cop hi ha menys disponibilitat d'aigua i més problemes d'abastament, més risc d'incendi, menys neu, més
erosió a les platges, més plagues, més inundacions, menys producció agrícola, més problemes de salut... Aquestes problemàtiques afecten a totes les àrees
d'un ajuntament.

 

Aquesta és la primera d'un seguit de jornades i té per objectius:

1) Donar a conèixer experiències locals concretes d'adaptació al canvi climàtic 

2) Recollir les aportacions dels assistents mitjançant el debat i la plataforma participativa CIVICITI

3) Anar a veure sobre el terreny experiències concretes d'adaptació (visites guiades a la tarda)

 

La jornada s'organitza entorn de tres temàtiques amb presentacions paral·leles a escollir: gestió forestal, litoral i turisme.  S'adjunta el programa al mail.

 

 

La inscripció és gratuïta i obligatòria, i cal fer-la abans del dia 08/01/2019 mitjançant el següent formulari: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHMwiwV9UXSEu5l1SIP9HxfY82NRttcLTOlbpWTNzkiVYMCw/viewform

 

 

Es recomana donar-se d'alta a la plataforma de participació CIVICITI abans de la jornada, mitjançant el següent
link: https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHMwiwV9UXSEu5l1SIP9HxfY82NRttcLTOlbpWTNzkiVYMCw/viewform
https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage


 

Hi haurà servei de traducció simultània, de càtering i de transport a les visites de camp.

 

 

La vostra participació és indispensable pels bons resultats del projecte ECTAdapt.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol informació complementaria.

 

Cordialment, 

 

 

Anna Pibernat Reixach

Tècnica del CILMA pel projecte ECTAdapt

Technique du CILMA pour le projet ECTAdapt 

apibernat@cilma.cat

Tel. 972 426 105 // 972 185 183

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

 

 

mailto:apibernat@cilma.cat
http://www.cilma.cat/
http://www.cilma.cat/?p=184653


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------

 

Monsieur, Madame,

 

Dans le cadre du projet ECTAdapt "Contribuer à l'adaptation de l'espace catalan  transfrontalier aux effets attendus du changement climatique", nous
avons le plaisir de vous inviter à la première conférence technique et participative à destination des autorités locales (élus et techniques) et des gestionnaires du
territoire sur:

 

 

L'ADAPTATION DES MUNICIPALITÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE: EXPÉRIENCES EN GESTION FORESTIÈRE,
LITTORAL ET TOURISME

à TORROELLA DE MONTGRÍ le 17 janvier 2019

 

 

Le changement climatique est un défi pour les administrations locales et une opportunité pour la gestion municipale.

 

Ses impacts (sécheresse et raréfaction de l'eau, vagues de chaleur et de froid, précipitations extrêmes, élévation du niveau de la mer, modification du nivellement,
etc.) ont déjà des conséquences sur nos municipalités. Il y a de moins en moins de disponibilité d'eau, plus de risques d'incendie, moins de neige, plus d'érosion
sur les plages, plus de pestes, plus d'inondations, moins de production agricole, plus de problèmes de santé, etc. Ces problèmes touchent tous les domaines
d'un conseil municipal.

 

Ceci est le premier d'une série de séminaires aux objectifs suivants:

1) Diffuser des expériences locales spécifiques en matière d'adaptation au changement climatique

2) Recueillir les contributions des participants à travers le débat et la plateforme participative appelé CIVICITI

3) Visiter sur le terrain des expériences concrètes d'adaptation (visites guidées l'après-midi)

 

 

La journée est organisée autour de trois thèmes avec des présentations parallèles au choix: gestion forestière, littoral et tourisme. Vous trouverez le programme
attaché au mail.

 

L'inscription est gratuite mais obligatoire et doit être effectuée avant le 08/01/2019 en utilisant le formulaire suivant:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsRIEy0YL9z-b3Su74lrmc9KXO1x0RmSFvsbkPooxrYmsdjA/viewform

 

 

Il est recommandé de s'inscrire sur la plateforme de participation CIVICITI avant la journée: https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage

 

L'organisation se chargera de la traduction simultanée, des repas et du transport pour les visites guidées.

 

Votre participation est indispensable pour les bons résultats du projet ECTAdapt.

 

Comptant par avance sur votre participation, nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.

 

 

Bien cordialement,

 

 

 

Marjorie BOYER 
Responsable de la Mission Départementale Développement Durable

Directrice Adjointe Ingénierie Territoriale et Relations aux communes

Le Département des Pyrénées-Orientales

 

Tél. 04 68 85 82 08 - Poste 5 82 08 

 Protégeons l'environnement : N'imprimez ce message que si nécessaire. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsRIEy0YL9z-b3Su74lrmc9KXO1x0RmSFvsbkPooxrYmsdjA/viewform
https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage


Asunto
Recordatori: INVITACIÓ A LA JORNADA TÈCNICA: "L'ADAPTACIÓ DELS MUNICIPIS AL CANVI
CLIMÀTIC: EXPERIÈNCIES EN GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I TURISME"

De M. Teresa Egea <materesa@cilma.cat>
Destinatario Cilma <cilma@cilma.cat>
Fecha 07-01-2019 09:59
Prioridad La más alta

PROGRAMA_SESSIO_17_01_2019 CATALA.pdf (171 KB)
PROGRAMA_SESSIO_17_01_2019_FRANCES.pdf (172 KB)

 

 

 

 

 

 

Benvolguts/des,

 

Us recordem que en el marc del projecte ECTAdapt "Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic" ens
plau convidar-los a la primera jornada tècnica i participativa adreçada als ens locals (tècnics i electes) i als gestors del territori sobre:

 

 

L'ADAPTACIÓ DELS MUNICIPIS AL CANVI CLIMÀTIC: EXPERIÈNCIES EN GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I TURISME
 a TORROELLA DE MONTGRÍ el 17 de gener de 2019

 

El canvi climàtic és un repte pels ajuntaments i una oportunitat per a la gestió municipal. 

 

Els seus impactes (sequeres i escassetat d'aigua, onades de calor i de fred, precipitació extrema, pujada del nivell de mar, canvis en el patró de nivació, etc.) ja
tenen conseqüències en els nostres municipis. Cada cop hi ha menys disponibilitat d'aigua i més problemes d'abastament, més risc d'incendi, menys neu, més
erosió a les platges, més plagues, més inundacions, menys producció agrícola, més problemes de salut... Aquestes problemàtiques afecten a totes les àrees
d'un ajuntament.

 

Aquesta és la primera d'un seguit de jornades i té per objectius:

1) Donar a conèixer experiències locals concretes d'adaptació al canvi climàtic 

2) Recollir les aportacions dels assistents mitjançant el debat i la plataforma participativa CIVICITI

3) Anar a veure sobre el terreny experiències concretes d'adaptació (visites guiades a la tarda)

 

La jornada s'organitza entorn de tres temàtiques amb presentacions paral·leles a escollir: gestió forestal, litoral i turisme.  S'adjunta el programa al mail.

 

 

La inscripció és gratuïta i obligatòria, i cal fer-la abans del dia 08/01/2019 mitjançant el següent formulari: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHMwiwV9UXSEu5l1SIP9HxfY82NRttcLTOlbpWTNzkiVYMCw/viewform

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHMwiwV9UXSEu5l1SIP9HxfY82NRttcLTOlbpWTNzkiVYMCw/viewform


Es recomana donar-se d'alta a la plataforma de participació CIVICITI abans de la jornada, mitjançant el següent
link: https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage

 

Hi haurà servei de traducció simultània, de càtering i de transport a les visites de camp.

 

 

La vostra participació és indispensable pels bons resultats del projecte ECTAdapt.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol informació complementaria.

 

Cordialment, 

 

 

Anna Pibernat Reixach

Tècnica del CILMA pel projecte ECTAdapt

Technique du CILMA pour le projet ECTAdapt 

apibernat@cilma.cat

Tel. 972 426 105 // 972 185 183

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage
mailto:apibernat@cilma.cat
http://www.cilma.cat/
http://www.cilma.cat/?p=184653


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------

 

Monsieur, Madame,

 

Dans le cadre du projet ECTAdapt "Contribuer à l'adaptation de l'espace catalan  transfrontalier aux effets attendus du changement climatique", nous
avons le plaisir de vous inviter à la première conférence technique et participative à destination des autorités locales (élus et techniques) et des gestionnaires du
territoire sur:

 

 

L'ADAPTATION DES MUNICIPALITÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE: EXPÉRIENCES EN GESTION FORESTIÈRE,
LITTORAL ET TOURISME

à TORROELLA DE MONTGRÍ le 17 janvier 2019

 

 

Le changement climatique est un défi pour les administrations locales et une opportunité pour la gestion municipale.

 

Ses impacts (sécheresse et raréfaction de l'eau, vagues de chaleur et de froid, précipitations extrêmes, élévation du niveau de la mer, modification du nivellement,
etc.) ont déjà des conséquences sur nos municipalités. Il y a de moins en moins de disponibilité d'eau, plus de risques d'incendie, moins de neige, plus d'érosion
sur les plages, plus de pestes, plus d'inondations, moins de production agricole, plus de problèmes de santé, etc. Ces problèmes touchent tous les domaines
d'un conseil municipal.

 

Ceci est le premier d'une série de séminaires aux objectifs suivants:

1) Diffuser des expériences locales spécifiques en matière d'adaptation au changement climatique

2) Recueillir les contributions des participants à travers le débat et la plateforme participative appelé CIVICITI

3) Visiter sur le terrain des expériences concrètes d'adaptation (visites guidées l'après-midi)

 

 

La journée est organisée autour de trois thèmes avec des présentations parallèles au choix: gestion forestière, littoral et tourisme. Vous trouverez le programme
attaché au mail.

 

L'inscription est gratuite mais obligatoire et doit être effectuée avant le 08/01/2019 en utilisant le formulaire suivant:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsRIEy0YL9z-b3Su74lrmc9KXO1x0RmSFvsbkPooxrYmsdjA/viewform

 

 

Il est recommandé de s'inscrire sur la plateforme de participation CIVICITI avant la journée: https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage

 

L'organisation se chargera de la traduction simultanée, des repas et du transport pour les visites guidées.

 

Votre participation est indispensable pour les bons résultats du projet ECTAdapt.

 

Comptant par avance sur votre participation, nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.

 

 

Bien cordialement,

 

 

 

Marjorie BOYER 
Responsable de la Mission Départementale Développement Durable

Directrice Adjointe Ingénierie Territoriale et Relations aux communes

Le Département des Pyrénées-Orientales

 

Tél. 04 68 85 82 08 - Poste 5 82 08 

 Protégeons l'environnement : N'imprimez ce message que si nécessaire. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsRIEy0YL9z-b3Su74lrmc9KXO1x0RmSFvsbkPooxrYmsdjA/viewform
https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage


Asunto

INVITACIÓ A LA SESSIÓ PARTICIPATIVA: "SOLUCIONS D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN
RELACIÓ AMB L'AIGUA PER LES TEMÀTIQUES: GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I TURISME" //
INVITATION À LA SESSION DE PARTICIPATION "SOLUTIONS D'ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE R

De M. Teresa Egea <materesa@cilma.cat>
Destinatario Cilma <cilma@cilma.cat>
Fecha 04-03-2019 14:18
Prioridad La más alta

 

 

 

Benvolguts/des,

En el marc del projecte ECTAdapt "Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic" s'ha creat una xarxa d'actors
transfronterera per a l'adaptació al canvi climàtic en relació amb les temàtiques: GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I TURISME.

Per aquest motiu, ens plau convidar-los a participar en la pròxima sessió participativa adreçada als ens locals (tècnics i electes) i als gestors del territori:

SOLUCIONS D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN RELACIÓ AMB L'AIGUA PER LES TEMÀTIQUES: GESTIÓ FORESTAL,
LITORAL I TURISME  

que tindrà lloc a GIRONA (Casa de Cultura) el dia 21 de març de 2019, de 08:30h a 14:00h

La sessió s'articularà entorn de la problemàtica de l'aigua en els àmbits de la gestió forestal, gestió litoral i el turisme.  

La inscripció és gratuïta i obligatòria, i cal fer-la abans del dilluns 18/03/2019 mitjançant el següent formulari:

 https://www.civiciti.com/poll/vote?key=636b9b04ca

Es recomana donar-se d'alta a la plataforma de participació CIVICITI, per tal d'integrar-se en la xarxa d'actors i poder rebre i compartir informacions, mitjançant el següent
enllaç: 

https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage 

Hi haurà servei de traducció i esmorzar.

La vostra participació és indispensable per als bons resultats del projecte ECTAdapt.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementaria.

Cordialment, 

 

 SECRETARIA TÈCNICA

 

 

Ha rebut aquest missatge perquè les seves dades figuren a la llista de receptors d'informació d'actes o altres iniciatives del CILMA. Si vol deixar de rebre aquesta informació cal que ens ho comuniqui al correu-e
 cilma@cilma.cat . Pot llegir més informació sobre la nostra política de protecció de dades des d'aquest enllaç: http://www.cilma.cat/cilma/portal-de-transparencia

 

Protegim el medi ambient: si no és del tot necessari evitem imprimir els correus-e.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.civiciti.com/poll/vote?key=636b9b04ca
https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage
mailto:cilma@cilma.cat
http://www.cilma.cat/cilma/portal-de-transparencia


Monsieur, Madame,

 

Dans le cadre du projet ECTAdapt "Contribuer à l'adaptation de l'Espace Catalan Transfrontalier aux effetes attendus du changement climatique", un réseau d'acteurs
transfrontaliers pour l'adaptation au changement climatique dans les filières de la GESTION FORESTIÈRE, LE LITTORAL ET LE TOURISME, a été conformé.

 

C'est pour ceci qu'il nous plaît de vous inviter à la nouvelle session de participation adressée aux les collectivités locales (élus et techniciens) et aux responsables du
territoire:

 

 

SOLUTIONS D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE RELIÉES À L'EAU DANS LES DOMAINES DE: LA GESTION DU
FORESTIÈRE, LE LITTORAL ET LE TOURISME

 

 qui tiendra lieu à Girona (Casa de Cultura) jeudi 21 mars 2019 de 8h30 à 14h

 

 

La session se déroulera autour de la problématique de l'eau dans les filières de la gestion forestière, de la gestion côtière et du tourisme. 

 

L'inscription est gratuite mais obligatoire, et doit être réalisée avant lundi 18/03/2019 moyennant le formulaire suivant:

 https://www.civiciti.com/poll/vote?key=801d845ef9

 

Il est recommandé de s'inscrire aussi sur la plate-forme de participation CIVICITI, pour l'intégrer le réseau d'acteurs, moyennant le lien suivant:

https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage

 

Un service de traduction et de petit déjeuner seront à votre disposition.

 

Votre participation est indispensable pour de bons résultats dans le projet ECTAdapt.

 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.

 

 

Cordialement,

  SECRETARIA TÈCNICA

 

 

Ha rebut aquest missatge perquè les seves dades figuren a la llista de receptors d'informació d'actes o altres iniciatives del CILMA. Si vol deixar de rebre aquesta informació cal que ens ho comuniqui al correu-e
 cilma@cilma.cat . Pot llegir més informació sobre la nostra política de protecció de dades des d'aquest enllaç: http://www.cilma.cat/cilma/portal-de-transparencia

 

Protegim el medi ambient: si no és del tot necessari evitem imprimir els correus-e.

 

 

 

 

https://www.civiciti.com/poll/vote?key=801d845ef9
https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage
mailto:cilma@cilma.cat
http://www.cilma.cat/cilma/portal-de-transparencia


Asunto
DARRER DIA D'INSCRIPCIÓ A LA SESSIÓ PARTICIPATIVA: "SOLUCIONS D'ADAPTACIÓ AL CANVI
CLIMÀTIC EN RELACIÓ AMB L'AIGUA PER LES TEMÀTIQUES: GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I
TURISME"

De mediambient <mediambient@atc-sig.com>
Cco <aodlturisme@angles.cat>
Fecha 18-03-2019 12:38
Prioridad La más alta

6a3b0e4e.gif (30 KB)
image001.jpg (26 KB)
PROGRAMA_SESSIO_21_03_2019 CAT.pdf (204 KB)

 

FINALITZA EL PERÍODE D'INSCRIPCIONS. AVUI DARRER DIA. T'HO PERDRÀS?

Benvolguts/des,

En el marc del projecte ECTAdapt "Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic" s'ha creat una xarxa d'actors
transfronterera per a l'adaptació al canvi climàtic en relació amb les temàtiques: GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I TURISME.

Per aquest motiu, ens plau convidar-los a participar en la pròxima sessió participativa adreçada als ens locals (tècnics i electes) i als gestors del territori:

SOLUCIONS D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN RELACIÓ AMB L'AIGUA PER LES TEMÀTIQUES: GESTIÓ FORESTAL,
LITORAL I TURISME  

que tindrà lloc a GIRONA (Casa de Cultura) el dia 21 de març de 2019, de 08:30h a 14:00h

La sessió s'articularà entorn de la problemàtica de l'aigua en els àmbits de la gestió forestal, gestió litoral i el turisme.  

La inscripció és gratuïta i obligatòria, i cal fer-la abans del dilluns 18/03/2019 mitjançant el següent formulari:

 https://www.civiciti.com/poll/vote?key=636b9b04ca

Es recomana donar-se d'alta a la plataforma de participació CIVICITI, per tal d'integrar-se en la xarxa d'actors i poder rebre i compartir informacions, mitjançant el següent
enllaç: 

https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage 

Hi haurà servei de traducció i esmorzar.

La vostra participació és indispensable per als bons resultats del projecte ECTAdapt.

Restem a la seva disposició per a qualsevol informació complementaria.

Cordialment, 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

6a3b0e4e.gif
30 KB

https://www.civiciti.com/poll/vote?key=636b9b04ca
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https://serviciodecorreo.es/?_task=mail&_action=get&_mbox=Sent&_uid=26792&_token=4cff6c53c4f7dc748e639c1416e66670&_part=2


Asunto
SESSIÓ DE TANCAMENT DE LA XARXA D'ACTORS TRANSFRONTARERA: L'ADAPTACIÓ LOCAL AL
CANVI CLIMÀTIC (07/06/2019)

De Anna Pibernat <apibernat@cilma.cat>
Fecha 07-05-2019 14:20
Prioridad La más alta

 

 

 

 

Benvolguts/des,

En el marc del projecte ECTAdapt “Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic" ens plau convidar-vos a la
tercera i última sessió de la Xarxa d’actors transfronterera sobre GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I TURISME adreçada als ens locals (tècnics i electes) i als
gestors del territori, i que tindrà lloc a Perpinyà al llarg del matí del divendres 7 de juny de 2019:

L’adaptació local al canvi climàtic: Experiències en gestió forestal, litoral i turisme
Data: 7/06/2019, de 09:00h a 14:00h

Lloc: a Perpinyà (C/ Pierre Bretonneau, 30; sala Canigó)

Ubicació google maps: https://goo.gl/maps/HSDtEhfkRe52

Hi haurà servei de traducció simultània, servei de càtering (esmorzar i dinar), i si el nombre d’inscrits és suficient servei de transport públic des de la Catalunya
sud.

La inscripció és gratuïta però obligatòria. En breu us enviarem el programa definitiu.

Us podeu inscriure mitjançant el següent formulari abans del dia 27/05/2019: https://www.civiciti.com/poll/vote?key=2d7ec2fea6

Podeu continuar participant en la plataforma CIVICITI, per formar part de la xarxa d'actors i poder rebre i compartir informacions, mitjançant el següent
enllaç: https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage 

La vostra participació és indispensable per als bons resultats del projecte ECTAdapt.

Restem a la seva disposició per a qualsevol informació complementaria.

 Cordialment,

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------

 

Bonjour,

Dans le cadre du projet de coopération ECTAdapt "Contribuer à l'adaptation de l'Espace Catalan Transfrontalier aux effets attendus du changement climatique",
mené conjointement par le Département des Pyrénées-Orientales, la Diputacio de Girona et le CILMA, nous avons le plaisir de vous inviter à la 3ème et dernière
session d'échanges et de retours d'expériences sur l'adaptation du territoire au changement climatique, à l'attention des collectivités locales (élus et techniciens).

Actions en faveur de l'adaptation au changement climatique. Retours d'expériences en matière de gestion forestière,
littoral et tourisme

Le Vendredi 7 juin 2019 de 9h à 14h

à Perpignan (Salle Canigou, Site Christian Bourquin, 30 rue Pierre Bretonneau)

Localisation google maps: https://goo.gl/maps/HSDtEhfkRe52

Afin de faciliter les échanges sera prévu un service de traduction simultanée. Les repas seront aussi inclus.

Pourra être prévu également un service de transport en commun venant de la Catalogne sud si le nombre de participants le permet.

L'inscription est gratuite mais obligatoire. Le programme définitif vous seront envoyés prochainement.

Vous pouvez vous inscrire en utilisant le formulaire suivant avant le 27/05/2019: https://www.civiciti.com/poll/vote?key=d6a350a58d

http://mailcube.cg66.fr/proxy/2/bWFyam9yaWUuYm95ZXJAY2Q2Ni5mcg%3D%3D/goo.gl/maps/HSDtEhfkRe52
https://www.civiciti.com/poll/vote?key=2d7ec2fea6
http://mailcube.cg66.fr/proxy/2/bWFyam9yaWUuYm95ZXJAY2Q2Ni5mcg%3D%3D/www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage
http://mailcube.cg66.fr/proxy/2/bWFyam9yaWUuYm95ZXJAY2Q2Ni5mcg%3D%3D/goo.gl/maps/HSDtEhfkRe52
https://www.civiciti.com/poll/vote?key=d6a350a58d


D'ici là, vous pouvez continuer à participer à la plateforme CIVICITI afin de recevoir et partager des informations, via le lien suivant:
https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage 

Vous remerciant par avance pour votre participation, nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Cordialement,

 

   

 

 

 

 

http://mailcube.cg66.fr/proxy/2/bWFyam9yaWUuYm95ZXJAY2Q2Ni5mcg%3D%3D/www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage


Asunto
FINALITZA EL PERÍODE D'INSCRIPCIONS PER LA SESSIÓ DE TANCAMENT DE LA XARXA D'ACTORS
TRANSFRONTARERA, L'ADAPTACIÓ LOCAL AL CANVI CLIMÀTIC (07/06/2019)

De ÀREA MEDI AMBIENT - AUDIFILM CONSULTING <mediambient@atc-sig.com>

Cco

Albert Cicres <mediambient@ajbanyoles.org>, Almudena Rescalvo <mediambient@porqueres.cat>, <avila@torroella-estartit.cat>,
Anna Agulló <museuguilleries@santhilari.cat>, Anna Aulet <aaulet@lloret.org>, Anna Pintu <apintu@ajarbucies.cat>, Anna Pla Illa
<apla@ddgi.cat>, Anna Puigdemont <serveistecnics@quart.cat>, Anna Serra <administrativa@aiguaviva.cat>, Carina Creixans
<energia@ripollesdesenvolupament.com> 62 más…

Fecha 31-05-2019 12:58
Prioridad La más alta

PROGRAMA_JORNADA_ECTADAPT_PERPINYA_CAT_def.pdf (752 KB)

  FINALITZA EL PERÍODE D'INSCRIPCIONS. DILLUNS DARRER DIA.

  

 

Benvolguts/des,

recordeu que el proper dilluns dia 3 finalitza el termini per inscriure's a la tercera i última sessió de la Xarxa d’actors transfronterera sobre GESTIÓ FORESTAL,
LITORAL I TURISME, en el marc del projecte ECTAdapt “Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic", que
està adreçada als ens locals (tècnics i electes) i als gestors del territori, i que tindrà lloc a Perpinyà al llarg del matí del divendres 7 de juny de 2019:

L’adaptació local al canvi climàtic: Experiències en gestió forestal, litoral i turisme
Data: 7/06/2019, de 09:00h a 14:00h

Lloc: a Perpinyà (C/ Pierre Bretonneau, 30; sala Canigó)

Ubicació google maps: https://goo.gl/maps/HSDtEhfkRe52

Hi haurà servei de traducció simultània, servei de càtering (esmorzar i dinar), i si el nombre d’inscrits és suficient servei de transport públic des de la Catalunya
sud.

La inscripció és gratuïta però obligatòria. Adjunt trobareu el programa definitiu. 

Us podeu inscriure mitjançant el següent formulari abans del dia 03/06/2019: https://www.civiciti.com/poll/vote?key=2d7ec2fea6

Podeu continuar participant en la plataforma CIVICITI, per formar part de la xarxa d'actors i poder rebre i compartir informacions, mitjançant el següent
enllaç: https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage 

La vostra participació és indispensable per als bons resultats del projecte ECTAdapt.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementaria.

 Cordialment,

 

Anna

   

 

 

 

 

http://mailcube.cg66.fr/proxy/2/bWFyam9yaWUuYm95ZXJAY2Q2Ni5mcg%3D%3D/goo.gl/maps/HSDtEhfkRe52
https://www.civiciti.com/poll/vote?key=2d7ec2fea6
http://mailcube.cg66.fr/proxy/2/bWFyam9yaWUuYm95ZXJAY2Q2Ni5mcg%3D%3D/www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage


 
   

CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DE XARXES D’ACTORS IMPLICATS EN L’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC DE L’ESPAI CATALÀ TRASFRONTERER 

INFORME FINALS D’ACTIVITATS LOT 1, 2 i 3 

 

 

 

 

Annex II. Programa de les 3 sessions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’adaptació dels municipis al canvi climàtic: 
Experiències en gestió forestal, litoral i turisme
1a Jornada tècnica adreçada als ens locals i gestors del territori

TORROELLA DE MONTGRÍ, 17 de gener de 2019

PRESENTACIÓ

El canvi climàtic és un repte pels ajuntaments i
una oportunitat per a la gestió municipal.

Els seus impactes (sequeres i escassetat
d’aigua, onades de calor i de fred, precipitació
extrema, pujada del nivell de mar, canvis en el
patró de nivació, etc.) ja tenen conseqüències
en els nostres municipis.

Cada cop hi ha menys disponibilitat d’aigua,
més risc d’incendi, menys neu, més erosió a les
platges, més plagues, més inundacions, menys
producció agrícola, més problemes de salut,
etc. Aquestes problemàtiques afecten a totes
les àrees d’un ajuntament.

En el marc del projecte transfronterer
ECTAdapt “Contribuir a l’adaptació de l’Espai
Català Transfronterer” s’organitzen 3 jornades
de participació, en les que es volen difondre
experiències locals que siguin replicables, però
també en les que es recolliran les aportacions
dels ens locals.

TAULES TEMÀTIQUES PARAL·LELES: experiències i casos pràctics d’adaptació en l’àmbit local

GESTIÓ FORESTAL LITORAL TURISME

11:30

Com gestionar el risc d’incendi?

Projecte Cooperem: prevenció i 
gestió del risc d'incendis a la zona 
transfronterera

Serge Peyre (Chargé de mission "Forêt-
DFCI" CD66)

Com gestionar les platges en el 
context de canvi climàtic?

Projecte Playa+, Gestió integral 
de les platges 

Rafa Sardà (CEAB – CSIC)

Com reconvertir una estació d’esquí 
en una estació de muntanya? 
Experiència al costat francès

Estació d’esquí del Puigmal 

Isidore Peyrato (tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Err, Cerdanya)

11:55

Com articular producció i consum de 
productes de ramats per a gestionar 
incendis?

Projecte “Ramats de Foc”: prova pilot 
de silvopastura i gestió d’incendis

Emma Soy (Fundació Pau Costa), Sílvia 
Aliu (Gremi de Carnissers i Xarcuters de 
Comarques Gironines), Judit Nadal 
(Explotació Pastura Bosc)

Com adaptar un delta al canvi 
climàtic? 

Projecte ISACC TorDelta

Annelies Brokeman (CREAF)

Resiliència de les estacions d’esquí 
catalanes front el canvi climàtic

Diversificació de l’oferta turística a les 
estacions d’esquí catalanes

Carles Barriocanal (professor del 
Departament de Geografia de la Universitat 
de Barcelona)

12:20

Com ordenar una finca forestal 
aplicant criteris d’adaptació?

Projecte d’ordenació forestal del 
Matagalls

Anna Sanitjas (enginyera forestal de la 
Diputació de Girona)

Com gestionar la sorra de les 
platges en el context de canvi 
climàtic?

Observatori de la costa sorrenca 
catalana

Provence Lanzellotti (AURCA)

Com adaptar el turisme de costa a 
escala comarcal?

Accions d’adaptació en la planificació 
del turisme a l’Alt Empordà

Olga Sabater (Àrea de Turisme del CCAE) 

12:45 DEBAT I TORN OBERT DE PARAULES

13:15 DINAR A CÀRREC DE L’ORGANITZACIÓ

PROGRAMA MATÍ

9:30 – 9:45  Recepció dels assistents 

9:45 – 10:00

Benvinguda i presentació del projecte ECTAdapt

Josep Maria Rufí, Alcalde de Torroella de Montgrí

Anna Pibernat (CILMA), Arnaud Fanlou (CD66)

10:00 – 10:15

Del PAES al PAESC: El nou pacte d’alcaldes a comarques 
gironines (metodologia, tràmits, subvencions, recursos tècnics, 
dubtes)

Anna Pibernat (CILMA) 

10:15 – 10:45

Explicació de la plataforma CIVICITI: participació amb el 
mòbil durant la jornada

Anna Crous (Audifilm Consulting)

10:45 – 11:15

El cost de no actuar en l’adaptació al canvi climàtic

Josep Garriga (Economista expert en canvi climàtic)

Carme Melción (Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat,  
Diputació de Barcelona)

11:15 – 11:30 PAUSA (Esmorzar i canvi de sala)



LLOC DE LA JORNADA

Museu de la Mediterrània - Can Quintana

Carrer Ullà, núm. 27-31 - 17257 Torroella de Montgrí (Girona)

https://goo.gl/maps/hpB9YnHjPFS2

INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA I OBLIGATÒRIA ABANS DEL DIA 08/01/2019, MITJANÇANT EL SEGÜENT FORMULARI: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHMwiwV9UXSEu5l1SIP9HxfY82NRttcLTOlbpWTNzkiVYMCw/viewform

ES RECOMANA DONAR-SE D’ALTA A LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓ CIVICITI ABANS DE LA JORNADA: 
https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage

HI HAURÀ SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA, DE CÀTERING I TRANSPORT A LES SORTIDES DE CAMP.

PROGRAMA TARDA

Es tracta de tres sortides de camp simultànies on es visitaran casos pràctics d’adaptació.

Transport facilitat per l’organització:

VISITES GUIADES A ESCOLLIR

GESTIÓ FORESTAL LITORAL TURISME

14:30

16:30

Mesures d’adaptació de la surera 
(Quercus suber) a Fitor

LIFE+ SUBER

Roser Mundet (Enginyera forestal  del 
Consorci Forestal de Catalunya)

Mesures d’adaptació i restauració 
de les platges i dunes litorals a 
Torroella de Montgrí

LIFE + PLETERA

Xavier Quintana (Director del projecte 
Life+ Pletera) i Àgata Colomer (Tècnica 
de l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí)

Mesures d’adaptació en un càmping 
litoral

CÀMPING LES MEDES

Joan Francesc Recio Barrero 
(Responsable de Medi ambient i 
Qualitat)

L’adaptació dels municipis al canvi climàtic: 
Experiències en gestió forestal, litoral i turisme
1a Jornada tècnica adreçada als ens locals i gestors del territori

TORROELLA DE MONTGRÍ, 17 de gener de 2019

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) / Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)            



PRESENTACIÓ

Taller participatiu:

Solucions d’adaptació al canvi climàtic en relació amb 
l’AIGUA per les temàtiques: gestió forestal, litoral i turisme

2a Jornada participativa adreçada als ens locals i gestors del territori

GIRONA, 21 de març de 2019

PROGRAMA

08.30 – 09.00 Recepció dels assistents

09.00 – 14.00

Taller participatiu per taules temàtiques: Problemàtiques i solucions d’adaptació en la gestió de l’aigua

GESTIÓ FORESTAL LITORAL TURISME

PAUSA-CAFÈ

GESTIÓ FORESTAL LITORAL TURISME

El canvi climàtic és un repte pels ajuntaments i alhora una oportunitat per a la gestió municipal. Els seus impactes (sequeres i
escassetat d’aigua, onades de calor i de fred, precipitació extrema, pujada del nivell de mar, canvis en el patró de nivació,
increment del risc incendi, augment de danys produïts per l’aparició de malalties i plagues, major concentració de contaminants
tant als aqüífers com als rius, etc.) ja tenen conseqüències en els nostres municipis i continuaran creixent en un futur.
La disminució de la disponibilitat d’aigua és un dels efectes del canvi climàtic que genera més preocupació i que té una major
afectació a tots els àmbits (ecosistemes forestals, producció agrícola, abastament d’aigua a la ciutadania, demanda d’aigua en
zones turístiques, etc.). Cada cop hi ha menys disponibilitat d’aigua i l’abastament municipal és una competència directa dels
ajuntaments. És necessari doncs el debat i el treball plegats (experts, gestors, sectors econòmics, etc.) per trobar solucions
conjuntes que facin possible l’adaptació al canvi climàtic.
En el marc del projecte transfronterer ECTAdapt “Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer”, s’organitza la
segona sessió de participació, un espai per la reflexió entorn als reptes de l’adaptació en el cas de l’aigua, i que té per objectiu
cercar solucions conjuntes per una gestió adaptativa de l’aigua en l’àmbit forestal, litoral i turístic.



INSCRIPCIÓ

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) / Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)            

LLOC DE LA JORNADA

Casa de Cultura de Girona

Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona

https://goo.gl/maps/Z2uGqfS133s

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA I OBLIGATÒRIA ABANS DEL DIA 18/03/2019, MITJANÇANT EL SEGÜENT FORMULARI: 

https://www.civiciti.com/poll/vote?key=636b9b04ca

ES RECOMANA DONAR-SE D’ALTA A LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓ CIVICITI PER FORMAR PART DE LA XARXA 
D’ACTORS: https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage

HI HAURÀ SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA I ESMORZAR

Taller participatiu:

Solucions d’adaptació al canvi climàtic en relació amb 
l’AIGUA per les temàtiques: gestió forestal, litoral i turisme

2a Jornada participativa adreçada als ens locals i gestors del territori

GIRONA, 21 de març de 2019



L’adaptació local al canvi climàtic: Experiències 
en gestió forestal, litoral i turisme
3a Jornada tècnica adreçada als ens locals i gestors del territori
PERPINYÀ, 7 de juny de 2019

PRESENTACIÓ

TAULES TEMÀTIQUES PARAL·LELES: experiències i casos pràctics d’adaptació

GESTIÓ FORESTAL LITORAL TURISME

11:45
-
12:15

Gestionant els boscos 
mediterranis per fer front al canvi 
climàtic. Les proves pilot al 
projecte LIFE MEDACC
Eduard Pla, Investigador del CREAF 
(UAB)

Projecte de desurbanització del 
litoral de Lacanau
Eléonore Geneau, Chef de mission
litoral et développement durable 
de Lacanau (Gironde) 
(videoconferència)

Turisme de 4 estacions, diversificar 
per adaptar-se al canvi climàtic
Vincent Vles et Teddy Maignan, Parc 
Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes

12:15 
–
12:45

L’adaptació dels Quercus i les 
fagedes
Sylvian Delzon (Investigador a 
l’INRA, Bordeaux (France)
(videoconferència)

LIFE+ EBROADMICLIM. Mesures 
d’adaptació al canvi climàtic en 
zones d’alta vulnerabilitat a la 
pujada del nivell del mar
Gabriel Borràs (Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic)

Adaptació i diversificació a l’estació 
d’esquí de La Molina
Marta Viver, Cap comercial i de 
màrqueting de l’estació de la Molina

PROGRAMA

9:00 – 9:30  Recepció dels assistents

9:30 – 9:45
Benvinguda per part  del Departament dels Pirineus 
Orientals

9:45 – 10:00
Presentació i resultats del projecte ECTAdapt
Arnaud Fanlou (CD66) i Anna Pibernat (CILMA)

10:00 – 10:15
Els PAESC: l’eina dels ajuntaments per a una gestió 
adaptativa del municipi
Anna Pibernat (CILMA)

10:15 – 10:45
Problemàtiques i solucions en la gestió de l’aigua a les 
comarques gironines
Salvador Sosa (Agència Catalana de l’Aigua)

10:45 – 11:15

Mesures d'adaptació al canvi climàtic i 11 programes
d'intervenció de l'Agence de l'eau RMC
Anahi Barrera (Agence de l’eau Rhône – Méditerranée –
Corse)

11:15 – 11:45 PAUSA (Esmorzar i canvi de sala)

12:45 
–
13:15

PROBLEMÀTIQUES I SOLUCIONS A L’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC EN L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER. 
Conclusions i retorn de les tres jornades celebrades de la Xarxa d’actors transfronterera del projecte d’ECTAdapt
Anna Crous, Audifilm Consuting

13:15 
–
14:00

TAULA RODONA DE CLAUSURA: REFLEXIONS I DEBAT A L’ENTORN DELS RESULTATS ASSOLITS I REPTES DE FUTUR 
EN L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Gabriel Borràs, Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2013-2020 i 
Indicador Global d’Adaptació als impactes del Canvi Climàtic a Catalunya.
Myriam Ducasse, Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Plan national 
d'adaptation au changement climatique.

14:00 Dinar

El canvi climàtic és un repte pels ajuntaments i
una oportunitat per a la gestió municipal.
Els seus impactes (sequeres i escassetat
d’aigua, onades de calor i de fred, precipitació
extrema, pujada del nivell de mar, canvis en el
patró de nivació, etc.) ja tenen conseqüències
en els nostres municipis.
Cada cop hi ha menys disponibilitat d’aigua,
més risc d’incendi, menys neu, més erosió a les
platges, més plagues, més inundacions, menys
producció agrícola, més problemes de salut,
etc. Aquestes problemàtiques afecten a totes
les àrees d’un ajuntament.
En el marc del projecte transfronterer
ECTAdapt “Contribuir a l’adaptació de l’Espai
Català Transfronterer” s’organitza la tercera
jornada de la xarxa d’actors transfronterera
per continuar compartint i difonent
experiències d’adaptació al canvi climàtic
replicables, i també per recollir les aportacions
dels ens locals i gestors del territori.



LLOC DE LA JORNADA

EDIFICI DEPARTAMENTAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT DELS PIRINEUS ORIENTALS

30 Rue Pierre Bretonneau, 66100 Perpignan (França)

https://goo.gl/maps/wD1yENeDxKEyfVAc7

INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA I OBLIGATÒRIA ABANS DEL DIA 03/06/2019, MITJANÇANT EL SEGÜENT FORMULARI: 
https://www.civiciti.com/poll/vote?key=636b9b04ca

ES RECOMANA DONAR-SE D’ALTA A LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓ CIVICITI ABANS DE LA JORNADA: 
https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage

HI HAURÀ SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA I SERVEI DE CÀTERING (ESMORZAR I DINAR).

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) / Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)            

L’adaptació local al canvi climàtic: Experiències 
en gestió forestal, litoral i turisme
3a Jornada tècnica adreçada als ens locals i gestors del territori
PERPINYÀ, 7 de juny de 2019



 
   

CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DE XARXES D’ACTORS IMPLICATS EN L’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC DE L’ESPAI CATALÀ TRASFRONTERER 

INFORME FINALS D’ACTIVITATS LOT 1, 2 i 3 

 

 

 

 

Annex III. Enquestes de valoració 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























