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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 alzinars 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
Albert Rovira (coordinador tècnic 
del projecte)

Adaptació i diversificació a les 
estacions d’esquí: Alp 2500, la Molina 
i la Masella
Marta Viver, Cap de comunicació de 
l’estació Alp2500

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 vinculades al 
consum de l’aigua
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 27/05/2019, 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).
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