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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

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 en les accions de la línia 2 vinculades a la 
sensibilització, està prevista l’organització de 3 jornades de participació amb ens locals i 
gestors del territori d’ambdós costats de la frontera. 

Els objectius d’aquestes sessions són: 

- Sensibilitzar i transmetre els coneixements d’escala regional a escala local 
- Recollir i considerar les aportacions dels actors locals (càrrecs electes, tècnics, 

professionals i ciutadania) en relació amb les seves experiències tant de 
problemàtiques que pateixen com d’accions d’adaptació dutes a terme. 

El 17 de gener de 2019 a Torroella de Montgrí, va tenir lloc la primera d’aquestes sessions 
previstes. Una jornada única per tots els sectors, amb invitació a tots els actors de la xarxa amb 
una part comuna d’interès per tots els àmbits, i una altra part amb sessions diferenciades per 
àmbits. 

Com a resultat de diversos mecanismes per recollir les aportacions dels actors locals del 
territori va sortir la disminució de la disponibilitat d’aigua com 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. Per aquest motiu es va considerar 
necessari el debat i el treball plegats (experts, gestors, sectors econòmics, etc.) per trobar 
solucions conjuntes que facin possible l’adaptació al canvi climàtic en l’àmbit de l’aigua. 

Així doncs, per la segona jornada es va plantejar una sessió participativa, un espai per la 
reflexió entorn als reptes de l’adaptació en el cas de l’aigua, i que tenia per objectiu cercar 
solucions conjuntes per una gestió adaptativa de l’aigua en l’àmbit forestal, litoral i turístic. 
Així doncs, prenent com a eix conductor l’aigua com a recurs i els seus efectes en els 3 àmbits 
(forestal, litoral i turisme). Novament es va acordar, en les reunions prèvies preparatòries, 
concentrar-ho en una sola jornada però dividida en 3 sessions diferenciades per tocar 
cadascun dels àmbits. El present document de retorn d’aquesta sessió és una acta on es 
recullen les aportacions dels actors participants i els resultats. 
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2. DADES BÀSIQUES DE LA JORNADA 

Data:  Dijous 21 de març de 2019 

Lloc:  Casa de Cultura, Girona 

Assistents: 

 

• Membres organització (10) 
o Anna Crous, AUDIFILMConsulting 
o Ma. Teresa Egea, CILMA 
o Arnaud Fanlou, Departament dels Pirineus Orientals 
o Tània Figueras, AUDIFILMConsulting 
o Jenni Gallardo, AUDIFILMConsulting 
o Florent Martiche, Departament dels Pirineus Orientals 
o Anna Pibernat, CILMA 
o Jordi Torallas, AUDIFILMConsulting 
o Adrià Vila, AUDIFILMConsulting 
o Aurélie Martí, Departament dels Pirineus Orientals 

 
 

• Assistents (34) 

Katia Amouri 
 

Jaume Homs Campamar 

Jesús Aradas Solé 
 

Òscar Jorba Morros 

Gemma Boada Bosch 
 

Diana Lledó Salvador 

Pere Bofill Arbusà 
 

Bernard Massines 

Marie Rose Bouisset 
 

Laurence Pereno 

Jean-Michel Bringé 
 

Albert Perramon Puig 

Francine Caballe 
 

Serge Peyre 

Philippe Casenove 
 

Marta Puiguriguer Ferrando 

Teresa Cervera Zaragoza Josep Pujol Fuster 

David del Rio Castelló 
 

Anna Ribas Palom 

Eric Duhamel 
 

Antonie Segalen 

André Xiffre 
 

Maria Torres Bagur 

Ariadna Gabarda Mallorquí Helena Valent Nadal 

Enrica Garau 
 

Eliane Vidal 

Núria Gómez Dorga  
 

Ramon Vilà Mir 

Carine Gonzalez 
 

Vincent Vles 

Lídia Guil Ramos 
 

André Xiffre 
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3. PROGRAMA DE LA JORNADA 
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

La jornada s’inicià amb la recepció dels assistents a l’entrada de la Casa de la Cultura de 
Girona. Allà es feia efectiva la seva inscripció, tot acreditant-los amb una identificació 
personalitzada un cop signat el full d’inscripcions. Entrega del programa de la jornada i se’ls 
dirigia a l’aula en la qual, segons l’àmbit que s’havien inscrit, es realitzaria el taller participatiu.  

Un cop a dins, el Sra. Jenni Gallardo d’Audifilm Consulting va presentar als assistents els 
objectius principals del taller participatiu així com l’estructura i temporalització de les diferents 
fases.  

L’estructura i temporalització que es va complir de forma rigorosa va ser la següent: 

 

 15 min Explicació de l’activitat i dels temps de dedicació (objectiu, procediments, ...) 

Elaboració dels grups i mini-presentacions individuals 

Repartició de sobres (material) 

15 min Pluja d’idees de problemàtiques i selecció d’una d’elles 

30 min Discussió i debat de la problemàtica escollida: 
- Origen de la problemàtica / Com s’hi arriba 
- Com estem ara 
- En el temps com pot evolucionar 
- A qui afecta 
- Com afecta (danys, cost econòmic, etc.) 

30 min Posada en comú amb tots els grups de les problemàtiques escollides  

 PAUSA - CAFÈ 

 15 min Buscant solucions. Pluja d’idees de solucions possibles a la problemàtica escollida 
en el primer torn. Debat de solucions i selecció d’una d’elles.  

30 min Definició de solució. Es defineixen diferents aspectes tals com:  
- En què consisteix 
- Què es necessita 
- Qui l’aplica 
- Quin cost té 
- A qui beneficia  
- A qui perjudica 

20 min Canvi de taula. Millorant l’acció.  
Els grups s’intercanvien les solucions i treballen més la proposta.  

45 min Posada en comú de les solucions a les problemàtiques escollides. 
El darrer grup que treballa la problemàtica és qui l’exposa. Un cop exposada, dos 
portaveus de la resta dels altres grups han de comentar els avantatges i els 
inconvenients. 
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En el cas del taller de l’àmbit del turisme va reunir vuit persones procedents de diversos 
àmbits, especialment el públic i l’acadèmic. I la majoria provinents del costat nord de la 
frontera (Pirineus orientals). Així doncs es van fer dos grups de quatre persones, els quals 
varen ser dividits a través d’una petita inscripció en forma numèrica que hi havia a l’etiqueta 
personal identificativa, que prèviament l’organització havia elaborat. 

Entitats i organitzacions de les quals formaven part els membres de les taules de turisme: 

- Universitat de Girona 
- Communauté de Communes Sud Roussillon(2) 
- Ajuntament de Port-Vendres (2) 
- Departament dels Pirineus Orientals 
- CILMA 

Un cop realitzada l’explicació de la sessió es va deixar un temps perquè fessin els grups i es 
presentessin els uns als altres. En aquest primer contacte cada membre del grup es presentava 
i s’intercanviaven opinions, experiències i quelcom relacionat amb la temàtica que anaven a 
treballar a la jornada. Amb la conversa entre els assistents, hi havia el repte de solucionar una 
figura de tangram, amb l’objectiu que mitjançant la gamificació, l’intercanvi de paraules entre 
els participats fos molt més amè i actiu. 

Seguidament es van post-its grocs i vermells als dos grups, per tal que cadascun d’ells anés 
anotant diferents problemàtiques o impactes vinculats a l’aigua i al turisme que pateixen en 
els seus territoris o simplement que coneixen. Els participants podien anotar-ho primer a la 
taula, que estava expressament folrada en paper d’embalar, i quan tenien les diverses 
problemàtiques ben definides, les havien d’escriure als fulls grocs que se’ls havia repartit. Un 
cop llistades, se’ls va fer escollir-ne una. Sense cap tipus de criteri o premissa, simplement la 
que decidissin, bé fos perquè era una de les que més podia afectar en els territoris dels 
assistents, perquè fos una de les que més impacte té en general en el territori, etc. Un cop 
escollida la problemàtica, la qual va ser escrita en un post-it gran vermell, se’ls va repartir més 
post-its grocs amb un seguit de preguntes que incitaven a la reflexió sobre aquella 
problemàtica escollida: 

• A qui afecta? 

• Quin és l’origen de la problemàtica? 

• Com estem ara? 

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

Per tal de respondre la bateria de preguntes els grups tenien en total mitja hora, i un cop 
acabat de respondre totes les preguntes se’ls va repartir un full amb les preguntes per tal que 
ho passessin a net i així esquematitzat per poder presentar-ho en la posada en comú.  

Un cop finalitzades, pels dos grups, aquestes tasques es va procedir a la posada en comú. 
Primer van penjar els fulls grocs i vermells en uns plafons penjats a la sala expressament per 
l’ocasió i tot seguit, un portaveu de cada grup va explicar a la resta d’assistents la problemàtica 
escollida i les respostes a les preguntes formulades. 
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A l’acabar l’exposició de l’últim grup, es va donar per acabada la primera part de la sessió 
participativa i es va convidar als assistents a baixar a la planta baixa de la Casa de Cultura, on 
s’oferia un esmorzar per part de l’organització. 

Mitja hora després, es va iniciar la segona i última part del taller participatiu. Tenia el mateix 
esquema que la primera part, però en aquest cas, el tema a tractar seria formular les solucions 
de les problemàtiques analitzades i consensuades anteriorment. I per tal de fer-ho més 
participatiu, els grups s’intercanviarien la problemàtica, és a dir, que un grup cercaria les 
solucions de la problemàtica plantejada per l’altre grup. Seguint el mateix esquema, els 
membres de cada grup havien de fer una pluja d’idees de possibles solucions a la problemàtica 
i finalment consensuant-ne una, que seria la que penjarien a la paret amb un paper verd.  

Enumerada la solució, es va tornar a repetir a cada grup, un altre sobre amb sis papers de color 
groc i amb les preguntes que haurien de respondre per la solució escollida: 

• En què consisteix? 

• Què es necessita? 

• Qui l’aplica? 

• Quin cost té? 

• A qui beneficia? 

• A qui perjudica? 

Els grups varen tenir una nova mitja hora per tal de respondre la bateria de preguntes, i que 
quan estiguessin a punt d’acabar, havien de passar en net a un full esquematitzat i donat per 
l’organització, les respostes que havien escrit als fulls grocs. Aquests fulls grocs es varen penjar 
al mural creat expressament per l’ocasió, i un cop acabats, un representant de cada grup es va 
dedicar a exposar a l’altre les respostes de la solució escollida. 

Un cop acabada la fitxa per detallar la solució al problema, i per acabar de complementar la 
solució, els grups es varen intercanviar els documents de solucions, ja que d’aquesta manera, 
el grup que havia proposat la problemàtica, tenia el full de solucions de l’altre grup, però podia 
complementar-la amb altres aportacions (aquestes s’han incorporat al quadre). Fetes les 
aportacions, un representant de cada grup va prendre la paraula i va exposar la solució.  

Ja a la recta final del taller participatiu, es va realitzar una activitat extra. Un altre representant 
de cada grup havia d’exposar els avantatges i inconvenients de la solució que estaven 
defensant els companys, i per tal de fer-ho més clarificador, s’havien de posar un barret 
vermell o verd depenent de si explicaven avantatges o inconvenients. Aquests avantatges i 
inconvenients es varen escriure amb un paper verd i vermell respectivament que es varen 
penjar al mural, fent ja la composició definitiva. I amb aquesta activitat es posà punt i final al 
taller participatiu. 
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5. APORTACIONS I RESULTATS DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ 

A continuació s’exposen les aportacions dutes a terme pels dos grups en cadascuna de les 
fases de la sessió de participació. 

a) Resultat de la pluja d’idees sobre problemàtiques i impactes vinculades a l’aigua i al 
turisme: 

• 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 podria tenir conseqüències positives pel municipi veí).  

Les dues problemàtiques escollides, una per grup, per tal de ser analitzada amb detall i 
després treballar-ne possibles solucions van ser: 

• Excessiu consum d’aigua per part del sector turístics (piscines, parcs aquàtics, 
cànons de neu, etc.) 

• Manca de sensibilització (població, turistes, empreses turístiques, etc.) 
 

b) Anàlisi de cadascuna de les problemàtiques feta per cadascun dels grups: 

Manca de sensibilització (població, 
turistes, empreses, etc.) 

Excessiu consum d’aigua potable 
per part del sector turístic 

A QUI AFECTA? 

-  Les estacions d’esquí 
-  Els professionals del turisme 
-  Els municipis del EPCT 
-  Els agricultors 

-  Poblacions locals 
-  Medi ambient 
- Pèrdua de la diversitat 
- Manca d’aigua potable 
-  Risc d’incendis 

QUIN ÉS L’ORIGEN DE LA PROBLEMÀTICA? 

-  Els greuges pel canvi climàtic 
-  L’augment de població 
-  L’estacionalitat 
-  Rendiment de les xarxes (fuites, pèrdues,...) 
- Desafecció de la gestió associativa dels 
canals agrícoles 
- La urbanització: impermeabilització del sòl 

- Manca de recursos hídrics a banda i banda 
de la frontera  
- Necessitat de massa aigua durant un 
període curt (temporada turística) 

COM ESTEM ARA? 

-  Consciència de les institucions -  Aigües subterrànies més baixes 
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-  Dificultat per fer adaptar la població 
mitjançant canvis en les pràctiques 
-  L’aigua potable s’utilitza per a tots els usos, 
no està organitzada 
-  Accions de sensibilització a les escoles 
-  Mala valoració de les accions 
- Els responsables de la gestió de l’aigua són 
entitats privades quan la gestió de l’aigua 
hauria de ser pública  

- Salinització de les aigües subterrànies  
costaneres 
-  Contaminació de les aigües subterrànies 
 

QUINES PODEN SER LES CONSEQÜÈNCIES EN CAS DE NO ACTUAR? 

- Restriccions continuades d’aigua 
(ordenances de sequeres) 
-  Posar en perill les activitats turístiques 
(esquí, excursionisme, càmpings) 
-  Competència entre els usos: agricultura, 
turisme, habitants, ... 
- Tensions socials i entre territoris 

- Disminució de l’activitat turística amb 
conseqüències per a l’economia local 
-  Migració de la població local 
-  Pèrdua de la biodiversitat  

 

c) Resultat de la pluja d’idees sobre possibles solucions a les problemàtiques debatudes 
anteriorment: 

• Turisme de qualitat tot l’any i respectuós amb els medi ambient: turisme de 4 
estacions, diversificació de les activitats, sensibilització, etc. 

• Integrar el pensament de la necessitat d’un turisme sostenible arreu  

• Promocionar productes locals 

• Deduccions d’aigua a l’hivern 

• Inundar terres per alimentar els mantells freàtics 

• Regular el consum d’aigua agrícola i en el sector turístic 

• Equipar les estacions d’esquí amb canons de neu 

• Crear dipòsits d’aigua de pluja o bé per regar o qualsevol altre ús 

• Incorporar un impost/taxa sobre d’aigua 

• Sensibilització dels turistes, en especial els nens 

• Trobar solucions més senzilles d’economia de l’aigua (eco-certificat dels 
establiments turístics)  

• Valorar les bones pràctiques entre establiments del mateix sector d’activitat 
 

Les dues solucions escollides, una per grup, per tal de ser analitzades amb detall i 
després treballar-les van ser: 

• Promocionar un turisme de qualitat 

• Eco-certificació d’establiments turístics 
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d) Característiques de les solucions pensades i treballes per cadascun dels grups: 
 

PROMOURE TURISME DE QUALITAT TOT L’ANY I 
RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT 

EN QUÈ CONSISTEIX? 
- Enfocament de màrqueting i identitari 
- Certificació ecoturística (promoció, sensibilització) 
- Harmonitzar els procediments de sensibilització 
- Sensibilitzar, formar els hostes, càmpings, piscines  

QUÈ ES NECESSITA? 
- Accions de comunicació (eines, suports...) 
- Ajudes per a l’adaptació / estalvi d’aigua / mobilitzar finançament públic 
- Accions d’estalvi d’aigua: estalviadors, recuperadors, dutxes de platja 
- Formació dels professionals 
- Compartició dels mitjans 
- Guia d’estalvi d’aigua (turistes, professionals, ens locals) 

QUI L’APLICA? 
- ADT, CRT, OTI, OT 
- Agència de l’aigua 
- CD66 
- Ens locals (municipis, EPCJ) 
- Associacions i empreses, cambres de comerç 

QUIN COST TÉ? 
Cost al nivell dels reptes: 
     - ajudes per a les inversions dels professionals del turisme 
     - formació 
     - enginyeria territorial 
     - comunicació 

A QUI BENEFICIA? 
- Economia local i ocupació laboral 
- Contribuent: optimització de les infraestructures 
- Turistes: millora de l’oferta 
- Professionals del turisme (hotels, càmpings, activitats...) 
- Allotjaments independents (pisos turístics, allotjaments turístics...) 

A QUI PERJUDICA? 
- Els grans grups turístics, accionistes 
- Les empreses de tractament i distribució de l’aigua 

Seguidament a l’exposició i defensa de la solució per part del portaveu del grup, el 
portaveu de l’altre grup va defensar i rebatre els avantatges i inconvenients de la 
proposta presentada: 

 

Avantatges Inconvenients 
- La llista d’iniciatives que proposa la solució 
és molt correcta 
- Institucionalment han pensat tots els 
elements 

- Solució massa teòrica, poc pràctica 
- Solució massa pensada per a 

l’administració pública i poc per 
l’empresa privada 
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 - La solució és bona però és difícil saber 
com executar-la, no quedar clar 

 

Segona proposta de solució a la problemàtica de l’excessiu consum d’aigua: 
 

ECO-CERTIFICACIÓ D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS 
EN QUÈ CONSISTEIX? 
Involucrar tots els establiments turístics i municipis en mètodes alternatius d’estalvi d’aigua 
(innovadors) d’acord amb les normes internacionals d’eco-certificats 

QUÈ ES NECESSITA? 
- Campanya de comunicació pels establiments turístics, els clients, els càrrecs electes/els 
tècnics 
- Difondre les bones pràctiques i els seus resultats 
- Crear xarxes per tipologies d’establiments turístics 
- Una carta de compromís 

QUI L’APLICA? 
- Communautés de communes, Diputació i Consells comarcals. Amb suport tècnic. 
- Associacions de professionals del turisme 
- Oficines de turisme 
- Xarxes de municipis per especificitats (golfs, càmpings, municipis litorals) 

QUIN COST TÉ? 
- Cost que recau sobre els establiments privats amb suport (tècnic i financer) de les 
institucions (ens locals, agències de l’aigua...) 
- Cost amortitzat per l’estalvi d’aigua, d’energia, així com per l’augment de la clientela 

A QUI BENEFICIA? 
- Establiments (imatge positiva) 
- Poblacions locals 
- Atractiu de l’Espai Català Transfronterer = Turisme de qualitat 

A QUI PERJUDICA? 
- Establiments que no vulguin inscriure’s en el procediment (manca de mitjans / manca de 
voluntat) 
- Empreses de serveis que no compleixin els criteris 

Les aportacions en relació amb els avantatges i inconvenients de la proposta 
presentada van ser les següents: 

Avantatges Inconvenients 
- Comunicació i col·laboració entre 
administracions públiques i el sectors privat 
-  Solució pensada tan pel litoral com per la 
muntanya  
-  És positiu la idea de calcular la petjada 
d’aigua 

- Aquesta solució és massa concreta i no és 
prou general 
-  Eco-certificació ha de prioritzar en concret 
aspectes relacionats amb l’aigua 
- Una solució on participa molt poc 
l’administració pública 
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6. VALORACIÓ DE LA JORNADA PER PART DELS PARTICIPANTS 

Amb l’objectiu d’obtenir un retorn de la jornada es va facilitar als assistents, dies després via 
digital, un qüestionari de valoració de la organització, el format, el contingut i altres aspectes 
per tal de conèixer el grau de satisfacció dels assistents així com poder identificar millores a 
dur a terme en les properes sessions.  

L’enquesta ha estat resposta únicament per un 14,71% dels assistents. 5 respostes dels 34 
assistents (sense comptar ponents), de les quals 2 són del costat sud i 3 del costat nord.  

Els resultats han estat els següents: 
 

1. Com valores el format de la jornada (sessió de participació) en que els assistents 
comparteixen els seus coneixements i experiència? 

Correcte 

Només vaig poder assistir a la primera part, però fou una jornada força interessant 

Molt gratificant 

Positiva 

Bona experiència que va permetre comparar idees i fer contactes 

 

2. Com valores el mètodes participatiu de la jornada? 

Positiu, força a tothom a parlar 

Mai n'havia fet un d'aquest tipus, i en general positiu 

Bé 

Mètode ben adaptat. L’únic inconvenient, dificultat per comunicar-se amb l’amfitrió que no 
parlava francès 

Una mica de dificultat per l’idioma al no dominar tots les dues llengües. Tot i així ens vam 
adaptar i poder comunicar 

 

3. I el ritme? 

Positiu, hem treballat tota l'estona. 

Una mica massa ritme, mancava temps per posar en comú les diverses idees, però entenc que 
s'ha de marcar 

Compatible, però és bo així 

Bé 

Cap problema 

 

4. En quina mesura la jornada ha complert amb les teves expectatives? 

No del tot, crec que s'han de buscar maneres per tal que hi assisteixi més expertesa. Tothom té 
opinió, però en alguns casos no és fonamentada 

No era ben bé el que em pensava, potser la Jornada Tècnica era més a la meva mida, però és el 
que té una jornada de participació 

Intercanvis entre actors és molt enriquidor. Llàstima que no hi hagués cap participant català en 
el meu grup 

Sobretot pels intercanvis amb les persones presents que no tant pels coneixements tècnics 
adquirits 
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Bé, compartint problemes diversos i diferents segons les regions 

 

5. Quins aspectes positius destaques de la jornada? 

El format 

L’organització i la possibilitat de compartir experiències amb tècnics de la Catalunya Nord 

Treball col·laboratiu 

Usabilitat 

Contactes amb els amics de la Catalunya Sud 

 

6. Quins aspectes creus que es poden millorar per una propera jornada? 

Que hi assisteixin més experts 

Compaginar exposició amb participació 

Puntualitat a l’inici del dia 

Millor organització per trobar solucions als cotxes compartits 

Evitar retard en l’inici de la jornada 

 

7. Quina és la teva valoració global de la jornada 

Bona 

Una bona valoració i espero que el resultat profitós 

Bé 

7/10 

Bona per l’actitud dels participants per proposar millores 

 

A continuació s’exposen altres dades d’interès per a una avaluació total de la jornada: 

• Difusió.  

ENS EMISSOR NOMBRE 
DESTINATARIS 

CILMA 279 

CD66 362 

AUDIFILM 97 

TOTAL 738 

 

• Perfil dels inscrits 

o Procedència : 

35 inscrits, dels quals 19 eren del costat sud de l’ECT i 16 del costat nord. 
En relació amb els assistents (27 en total), 11 procedien del costat sud de l’ECT 
i 16 del costat nord. 
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7. ANNEXES 
 
 

• Annex I: Full de signatures dels inscrits  
• Annex II: Fotografies realitzades 
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ANNEX 1. Full de signatures dels inscrits 
  



Diputadó de Girona

- 4
/ a

$ U Abr4
—

DATA: 121/03/2019

. Certificat

COGNOMS NOM ENTITAT / ORGANITZACIO CORREU ELECTRONIC SIGNATURA
U assitencia

A

1 Amouri Katia Maine de Port-Vendres urba@port-vendres.com

2 Aradas Solé Jesús Ajuntament d’Esponellá j.aradassole@gmail.com

3 Boada Bosch Gemma Ajuntament de Brunyola ¡ Sant Martí Sapresa gemmaboada@bimarq.com

4 BofilI Arbusá Pere Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pbofill@guixols.cat

—

5 Bouisset Marie Rose Maine dArles sur Tech andre.xiffre@orange.fr UL

6 Bringé Jean-Michel PMMCU jm.bringe@perpignan-mediterranee.org

7 Caballe Francine Communauté de Communes Sud Roussillon solene.lombardo@sudroussillon.fr
.

8 Casenove Philippe Communauté de Communes Sud Roussillon philippe.casenove@sudroussillon.fr

9 Cervera Zaragoza Teresa Centre de la Propietat Forestal tcervera@gencat.cat

10 del Rio Castelló David Del Rio Consulting david@delrioconsulting.com

11 Duhamel Eric Maine de Port-Vendres dg@port-vendres.com
—

12 Fanlou Arnaud CD66 arnaud fanlou@cd66 fr

13 Gabarda Mallorquí Ariadna Universitat de Girona ariadnagabarda@gmail.com

vNI4 £pC4 1

$ 4 --4

___

II iLII

____

POCTEFA
ECTAUapt
Proet cofinance par le Fonds Européen de Développement Régional 1 Projecte cohnançat pel fons Europeu de Desenvokjpament Regional - (FEDER)

PY RE N E E 5
Jf? ORI ENTALES

le Département

II Jornada técnica. SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ: SOLUCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÁTIC EN RELACIÓ AMB L’AIGUA PER LES TEMÁTIQUES: GESTIÓ FORESTAL, LITORAL 1 TURISME



tA LA

-A Ñ-v

—

14 Garau Enrica Universitat de Girona sanluri.enrica.garau@udg.edu

15 Gómez Dorga Núria Ajuntament de Santa Pau ngomez@santapau.cat

16 Gonzalez Carine Pays Pyrénées Méditerranée direction@payspyreneesmediterranee.org

17 Guil Ramos Lídia Consorci Salines-Bassegoda tecnica@salines-bassegoda.org

18 Homs Campamar Jaume Ajuntament de Navata alcaldianavata@gmail.com >K
19 Jorba Morros Óscar Ajuntament de Puigcerdá oscarjorba92@gmail.com

20 Lledó Salvador Diana Ajuntament de Calonge i Sant Antoni diana.Iledo@calonge.cat

21 Massines Bernard Commune de Soréde bernardmassines@hotmail.com

22 Pereno Laurence Maine de Port-Vendres agenda2l@port-vendres.com

23 Perramon Puig Albert Protecció Civil de la Generalitat a Girona a.perramon@gencat.cat /
/

24 Peyre Serge Département des Pyrénées Orientales serge.peyre@cd66.fr /

25 Puiguriguer Ferrando Marta Axial Geologia i Medi Ambient, sI mpuiguriguer@gmail.com

26 Pujol Fuster iosep Ajuntament de Torroella de Montgrí jpujol@torroella-estartit.cat (
27 Ribas Palom Anna Universitat de Girona anna.ribas@udg.edu

28 Segalen Antoni Parc naturel régional des Pyrénées catalanes antoine.segalen@pnrpc.fr

29 Torres Bagur Maria Universitat de Girona maria.torres@udg.edu

30 Valent Nadal Helena Consell Comarcal de l’Alt Empordá hvalent@altemporda.cat

31 Vidal Eliane Maine de Port-Vendres vidaleliane66@gmail.com

32 Vilá Mir Ramon Ajuntament de Palol de Revardit 54rvilamir@gmail.com

33 VIes Vincent Parc naturel régional des Pyrénées catalanes vles.vincent@orange.fr
,_«1

34 Xiffre André Maine dArles sur lech andre.xiffre@orange.fr ¡

35
e

CD66

rc

cweL
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ANNEX 2. Fotografies realitzades 
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