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MPA ENGAGE – Plans d’adaptació al Canvi Climàtic de les àrees marines del PN de Cap de 

Creus i del Litoral del Baix Empordà 

RESUM DE LA SESSIÓ 

Sessió Informativa conjunta, 22 de setembre de 2021 
 

Data i hora de 
la reunió 

22 de setembre de 2021, de 18 a 19.30 hores 

Lloc Zoom 

Nombre de 
persones 
assistents 

31 persones (26 participants i 5 persones de l’organització) 

Entitats 

participants 

▪ Ajuntament de LLançà 
▪ Ajuntament de Palafrugell 
▪ Ajuntament de Palamós 
▪ Associació Catalana per una pesca responsable (ACPR) 
▪ Club Nàutic Tamariu 
▪ DG Política Marítima i Pesca Sostenible - Generalitat de Catalunya 
▪ DG Polítiques Ambientals i Medi Natural - Generalitat de Catalunya 
▪ euro-divers cala joncols 
▪ Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting 
▪ Figueras Legal, SLP 
▪ Fundació Mar 
▪ GALP Costa Brava 
▪ IFSUA 
▪ Institut de Ciències del Mar (ICM - CSIC) 
▪ Institut de Medi Ambient - Universitat de Girona 
▪ Kayaking Costa Brava S.L 
▪ Paco Boats - lloguer d'embarcacions 
▪ Parc Natural de Cap de Creus 
▪ projecte sepia 
▪ Skaphos - ANEB 
▪ Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà 
▪ TG La Nàutica SL 
▪ UdG - CEM (Catedra Estudis Maritims) 

 

 
Organització Pilar Vendrell DG Polítiques Ambientals i Medi Natural - Generalitat de Catalunya 

Gemma Cantos Oficina Catalana del Canvi Climàtic - Generalitat de Catalunya 

Lydia Chaparro Fundació ENT 

Xavier Carbonell ARC Mediació Ambiental 

Mar Fábregas ARC Mediació Ambiental 
 

Ordre del dia 1. Projecte Interreg MPA ENGAGE 
2. Els Plans d’adaptació al Canvi Climàtic 
3. El procés participatiu 
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4. Avaluació de la vulnerabilitat 
5. Introducció als protocols 
6. Intervencions del públic 

La sessió va ser gravada i es pot visualitzar el vídeo al següent enllaç. 
 

Presentacions 1. Projecte Interreg MPA ENGAGE 
 
Pilar Vendrell, de la Secretaria d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, 
va explicar els principals elements que descriuen el projecte Interreg MPA 
Engage (objectius, durada, pressupost, socis), els 4 pilars que el defineixen 
(sensibilització, divulgació, comunicació i capitalització) i els principals resultats 
obtinguts fins ara. 
 

2. Els Plans d’adaptació al Canvi Climàtic 
 
Lydia Chaparro, de la Fundació ENT, va fer una introducció al concepte i 
continguts dels Plans d’Adaptació al canvi climàtic, explicant el procés de 
planificació (establiment, anàlisi i escenaris, establiment de la visió, planificació 
del futur i realització de la visió), les possibles mesures a incloure als plans i 
l’índex de continguts. 
 

3. El procés participatiu 
 
Xavier Carbonell, d’ARC Mediació Ambiental, va presentar el procés 
participatiu que s’inicia amb la sessió informativa, explicant els objectius del 
procés, el públic al que es dirigeix, com es podrà participar i el calendari de la 
participació. També va indicar com accedir a l’espai de cada procés de 
participació dins la  plataforma participa.gencat.cat. 
 

4. Avaluació de la vulnerabilitat 
 
Gemma Cantos, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, va centrar la seva 
intervenció en el concepte i metodologia que s’havia utilitzat per fer l’avaluació 
de la vulnerabilitat (VA), explicant els objectius d’aquesta avaluació, les unitats 
d’anàlisi, les diferents dimensions de la vulnerabilitat (exposició, sensibilitat i 
capacitat adaptativa) i com s’havia realitzat la recollida de dades. 
 
 

5. Introducció als protocols 
 
Joaquim Garrabou, de l’Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC), va fer una 
introducció als protocols de seguiment dels efectes del Canvi Climàtic, 
començant per justificar la necessitat a l’entorn mediterrani de la seva 
realització i els principis que s’han considerat a la seva elaboració. També va 
recordar els 10 protocols que s’havien fet. 
 

https://youtu.be/MMqcaHPXPpk
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Intervencions 
del públic 

Durant el torn d’intervencions, es van fer les següents reflexions i aportacions: 
 

- Per aquest estudi s’han escollit dos zones (PN Cap de Creus i Litoral del Baix 
Empordà) que podran servir per fer una diagnosi, però sent el Mediterrani tant 
gran, es fa difícil considerar que els resultats i les solucions que es proposin 
puguin extrapolar-se a la resta del litoral mediterrani, ja que l’estat de 
conservació és molt diferent. Quin ha estat el criteri científic que hi ha darrera 
aquesta selecció? 
- El projecte està donant eines per a que les solucions es puguin anar 

multiplicant al llarg de tot el litoral, també a través de la cooperació, ja que 
es tracta d’un projecte Interreg. 

- Una altra via és a través de la transferència i del fet de compartir 
coneixement que es generi durant el projecte. D’aquesta manera es podrà 
també arribar a altres nivells i escales. 

- El fet de parlar del que està passant en aquestes dues zones, a través del 
procés participatiu, ja és un pas per poder estendre el missatge. 
 

- Més enllà dels recursos que es destinen a aquest projecte, es qüestiona si els 
resultats i les conclusions del projecte tindran un efecte real una vegada 
finalitzin aquests recursos (humans, econòmics, tecnològics...). 

o Encara que projectes com aquest no siguin la solució a tots els 
problemes generats pel canvi climàtic (alguns d’ells, no s’han incorporat 
a l’anàlisi, com la pujada del nivell del mar o l’acidificació de les aigües), 
s’ha de seguir perseverant i avançant, i s’ha d’anar visibilitzant el que 
es fa per a que serveixi de conscienciació i provoqui canvis. 

o Els resultats haurien de servir per alimentar altres instruments de 
planificació, com ara les estratègies marines, l’estratègia ESNatura, 
l’estratègia catalana de canvi climàtic... 

o Un altre efecte es considera que és l’aprenentatge, tant dels equips 
implicats com dels actors que participin durant el procés. 

o També serà un resultat que es disposarà d’un pla d’adaptació al canvi 
climàtic adaptat a cada una d’aquestes zones (a la seva realitat 
ecològica, econòmica, social...). 

o La incorporació dels resultats també vindrà donada pel fet d’incloure les 
mesures dins dels instruments de planificació específics de cadascuna 
de les dues àrees protegides (en el cas del PN Cap de Creus, dins del 
PRUG). 

o Haurà més resultats, com el fet que s’iniciarà el seguiment biològic a 
zones com el Baix Ter o al PN del Montgrí o la necessitat d’ampliar la 
recollida de dades física – químiques (ex. Temperatura) a altres indrets. 
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22 de setembre de 2021. 


