
PROBLEMÀTIQUES I SOLUCIONS A L’ADAPTACIÓ DEL CANVI 
CLIMÀTIC EN L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER. 

Conclusions de les jornades de la Xarxa d’actors transfronterera



Creació i dinamització de xarxes d’actors 
implicats en l’adaptació del canvi climàtic de 
l’Espai Català Transfroterer. 

OBJECTIUS

- Crear una xarxa d’actors transfronterra sobre l’adaptació al canvi 
climatic per als sectors vulnerables escollits

- Sensibilitzar i transmetre els coneixements d’escala regional a 
escala local (donwscaling)

- Recollir I considerar les aportacions dels actors locals (bottom-up)

GESTIÓ FORESTAL GESTIÓ LITORAL GESTIÓ DEL TURISME



Ambit de treball
Espai Català transfronterer

Departament dels Pirineus
Orientals (226)

Demarcació de Girona (221)

447 municipis
1.300.000 habitants



TASQUES DEL PROJECTE

Identificar i mobilitzar els actors

Identificar els experts, la informació i els 
continguts disponibles

Dissenyar procés participatiu

Realització i dinamització de les sessions



2a 

JORNADA 
PARTICIPATIVA

21/MARÇ/2019

GIRONA

1a

JORNADA 
TÈCNICA

17/GENER/2019

TORROELLA DE 
MONGRÍ

3a 

JORNADA 
TÈCNICA

07/JUNY/2019

PERPINYÀ

SESSIONS DE TREBALL



1a SESSIÓ: 
L’adaptació dels municipis al canvi climàtic: 
Experiències en gestió forestal, litoral i turisme



80 Inscrits

75 assistents

3 Visites in situ

12 Experiències

1a SESSIÓ: 
L’adaptació dels municipis al canvi climàtic: 
Experiències en gestió forestal, litoral i turisme

19 Ponents

GESTIÓ FORESTAL GESTIÓ LITORAL GESTIÓ DEL TURISME

33 assistents 33 assistents 9 assistents

21 assistents 22 assistents 14 assistents



2a SESSIÓ: 
Solucions d’adaptació al canvi climàtic en 
relació amb l’AIGUA per les temàtiques: gestió 
forestal, litoral i turisme



2a SESSIÓ: 
Solucions d’adaptació al canvi climàtic en 
relació amb l’AIGUA per les temàtiques: gestió 
forestal, litoral i turisme

37 Inscrits

35 assistents

GESTIÓ FORESTAL GESTIÓ LITORAL GESTIÓ DEL TURISME

15 assistents 8 assistents 12 assistents

GESTIÓ DEL TURISME

3 taules 2 taules 2 taules



2a SESSIÓ: 
Solucions d’adaptació al canvi climàtic en 
relació amb l’AIGUA per les temàtiques: gestió 
forestal, litoral i turisme

Problemàtiques Solucions

 A qui afecta i com?

 Quin és l’origen?

 En quin punt estem ara?

 Quines poden ser les 
conseqüències (danys, 
costos, etc.) en cas de no 
actuar?

● En què consisteix?

● Què es necessita?

● Qui l’aplica?

● Quin cost té?

● A qui beneficia?

● A qui perjudica?



3a SESSIÓ: 
L’adaptació dels municipis al canvi climàtic: 
Experiències en gestió forestal, litoral i turisme



3a SESSIÓ: 
L’adaptació dels municipis al canvi climàtic: 
Experiències en gestió forestal, litoral i turisme

33 Inscrits

6 Experiències

13 Ponents

GESTIÓ FORESTAL GESTIÓ LITORAL GESTIÓ DEL TURISME

33 assistents 33 assistents 9 assistents



PROBLEMÀTIQUES 
I SOLUCIONS



Problemàtiques

1ª sessió

122 aportacions



Problemàtiques

1ª sessió



Problemàtiques

1ª sessió



Problemàtiques

1ª sessió



Problemàtiques

2ª sessió

GESTIÓ FORESTAL

Manca d’humitat als boscos
Increment risc d’incendi
Mortalitat arbrat 
Erosió del sòl
Canvi de distribució d'espècies
Afectacions per plagues
Disminució de ramats
Proliferació d’invasores
Pèrdua biodiversitat
Disminució capacitat embornal CO2



Problemàtiques

2ª sessió

GESTIÓ LITORAL Augment del nivell del mar

Gestió del risc d’inundació del litoral

Erosió/Regressió de les platges

Urbanització del litoral
Repercussió de l’economia turística



Problemàtiques

2ª sessió

GESTIÓ DEL TURISME

Manca de sensibilitzaió (població, 
turistes, empreses turístiques, etc.)

Manca de coordinació entre gestió 
pública de l’aigua I la gestió privada

Excessiu consum d’aigua (piscines, 
parcs aquàtics, canons de neu, etc.)

Gestio de l’aigua de muntanya al mar 
segons les necessitats de la temporada



1ª sessió

48 aportacions

Solucions / Accions



Solucions / Accions

1ª sessió



Solucions / Accions

1ª sessió



Solucions / Accions

1ª sessió



Solucions / Accions

1ª sessió



2ª sessió

GESTIÓ FORESTAL

Pastureig (per manteniment de sota bosc)

Identificar zones sensibles

Biomassa

Incentivar la correcte planificació del sòl
privat

Necessitat d’una gestió adaptativa a les 
evolucions climàtiques

Gestió administrativa tutelada per la 
Generalitat que marqui una gestió sostenible

Solucions / Accions



2ª sessió

GESTIÓ LITORAL

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 biodiversitat de flora de les 
platges.

Sensibilització i formació de polítics i 
tècnics

Solucions / Accions



2ª sessió

GESTIÓ DEL TURISME

Promoure turisme de qualitat (turisme sostenible)
Promocionar els productes locals
Diversificació de les activitats
Sensibilització dels turistes
Trobar solucions senzilles per estalviar aigua
Eco-certificació dels establiments turístics
Regular consum d’aigua
Aplicació d’una taxa d’aigua
Crear dipòsits d’aigua de pluja
Valorització de bones pràctiques entre establiments
del mateix sector d'activitat

Solucions / Accions



PARTICIPACIÓ 
ONLINE



Place your screenshot here95 usuaris

CIVICITI - ECTAdapt
https://www.civiciti.com/ww/
adaptacioccect



Place your screenshot here

CIVICITI

Permet mantenir viu i actiu al 
llarg de tot el projecte el 
contacte entre els actors que 
conformen la xarxa

Sempre està oberta l’opció i 
oportunitat a realitzar 
aportacions, comentaris, etc. 

Garanteix, aproxima i facilita 
participació



Place your screenshot here

CIVICITI
Ser un punt de trobada.
Un espai on coincidir, connectar, 
entrar en contacte.

Espai de participació. Espai virtual 
on opinar, explicar, compartir, 
mostrar, informar, aportar, votar, 
etc.

Comunicació viva, en directe, en 
qualsevol lloc i moment. Permet 
mantenir el contacte i la relació 
amb els actors , participar des de 
qualsevol punt amb connexió 
internet i quan es vulgui.



GESTIÓ FORESTAL

PROBLEMÀTIQUES

SOLUCIONS

3

4



GESTIÓ LITORAL

PROBLEMÀTIQUES

SOLUCIONS

2

2



GESTIÓ DEL TURISME

PROBLEMÀTIQUES

SOLUCIONS

0

1



Gràcies!

Alguna pregunta?

anna.crous@atc-sig.com


