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

PROGRAMA MATÍ

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

9:30 – 9:45

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.

9:45 – 10:00

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.

Recepció dels assistents
Benvinguda i presentació del projecte ECTAdapt
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)

El cost de no actuar en l’adaptació al canvi climàtic
10:45 – 11:15

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

11:15 – 11:30

PAUSA (Esmorzar i canvi de sala)

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

11:30

11:55

LITORAL

Com gestionar el risc d’incendi?
Projecte Cooperem: prevenció i
gestió del risc d'incendis a la zona
transfronterera

Com gestionar les platges en el
context de canvi climàtic?
Projecte Playa+, Gestió integral
de les platges

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

Serge Peyre (Chargé de mission "ForêtDFCI" CD66)

Rafa Sardà (CEAB – CSIC)

Christelle Ripoll (Chargé de l'unité tourisme
CD66)

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

Com adaptar un delta al canvi
climàtic?
Projecte ISACC TorDelta

Com reconvertir una estació d’esquí
en una estació de muntanya?
Experiència al costat català
Diversificació de l’oferta turística a la
Vall de Núria

Annelies Brokeman (CREAF)

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

12:20

TURISME

Com ordenar una finca forestal
aplicant criteris d’adaptació?
Projecte d’ordenació forestal del
Matagalls
Anna Sanitjas (Enginyera forestal de la
Diputació de Girona)

12:45

DEBAT I TORN OBERT DE PARAULES

13:15

DINAR A CÀRREC DE L’ORGANITZACIÓ

Ponent pendent de confirmar

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)
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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

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)

LITORAL

TURISME

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)

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.
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