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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
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