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L'any 2020, finalitzava la vigència de l'Estratègia
catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-
2020 (ESCACC20). Cal doncs, planificar una
nova estratègia catalana d’adaptació al canvi
climàtic per al període 2021-2030 (ESCACC30)
que inclourà l'aprenentatge de 8 anys de
treballs en adaptació, els coneixements
adquirits i les noves anàlisis respecte a
l’evolució i les projeccions dels impactes del
canvi climàtic a Catalunya així com les mesures
d’adaptació a emprendre.

A finals del 2020 s’impulsà un procés
participatiu per tal d’incorporar una major
diversitat d’actors en l’elaboració de
l’ESCACC30 que permetés informar la
ciutadania sobre els impactes del canvi climàtic
i la vulnerabilitat dels territoris i dels sectors
socioeconòmics i, alhora, proposar, debatre i
formular mesures d’adaptació a aquests
impactes.

Objectius del
procés participatiu

Implicar

Informar 
Introducció

Implicar al màxim possible la ciutadania en el procés d’elaboració de la nova
ESCACC30.

Informar la ciutadania sobre els impactes del canvi climàtic i la vulnerabilitat
dels territoris i dels sectors socioeconòmics.

Debatre
Proposar i debatre mesures per a la nova ESCACC30 per tal de reduir la nostra
vulnerabilitat al canvi climàtic

Recollir i prioritzar
Recollir i prioritzar propostes de mesures que enriqueixin la nova Estratègia
Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC30, horitzó 2021-2030).
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Disseny del
procés

Fase informativa
Sessions informatives i formatives dirigides a la ciutadania i societat civil amb l'objectiu de:
· Informar, generar debat i millorar el coneixement de ciutadania i societat civil sobre els
impactes del canvi climàtic i la vulnerabilitat dels territoris, dels sistemes naturals i dels
sectors socioeconòmics, de forma que tinguin un millor coneixement sobre la matèria.
· Fer conèixer el procés participatiu, socialitzar el projecte i les possibilitats per participar, i
convocar els diferents actors i ciutadania

01

Fase deliberativa
La fase deliberativa suposa la posada en marxa dels canals de
participació per debatre i recollir propostes que permetin
prioritzar i enriquir la nova ESCACC30.

02

Fase de retorn
Recollida de resultats de cadascuna de les sessions de debat i participació online, mitjançant la
redacció d’informes i recollida de les aportacions a participa.gencat.cat.
· Presentació pública dels resultats.
· Redacció d’un informe de retorn on s’explicitaran com aquests resultats han estat recollits, i
els motius de la seva inclusió o exclusió en l’ESCACC30 (informe de retorn previst al setembre).

03
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Eixos de
treball

El procés participatiu es va focalitzar en 3 eixos de debat segons la vulnerabilitat dels diferents sistemes naturals i
àmbits socioeconòmics, mitjançant la celebració de tres seminaris amb persones expertes i de tres sessions
deliberatives, i la participació a través del web insitutucional participa.gencat.cat.

Menor disponibilitat d’aigua a
Catalunya.
Serveis ecosistèmics forestals.
Gestió dels boscos de
Catalunya.
Vulnerabilitat en la producció
d’aliments.
Sobirania alimentària a
Catalunya.

·Clima a Catalunya: Clima futur
(BAIC i projeccions)
·Vulnerabilitat del Pirineu davant el
canvi climàtic.
·Reptes i mesures d’adaptació en
l’aigua, aliments i boscos.

Vulnerabilitat d'infraestructures.
Mesures d'adaptació.
Estratègia de desmantellament
i/o retirada.
Mecanismes de finançament.
Canvis en la normativa.
Previsió d'impactes.

·Observacions de temperatura i
nivell del mar a l'Estartit.
·Quin és el paper de mars i oceans?
·Vulnerabilitat del litoral català.
Canvi climàtic, gestió del riu i
vulnerabilitats al Delta de l'Ebre.
·Reptes i mesures d'adaptació en
les infraestructures:

Efectes sobre la vulnerabilitat a
causa del despoblament i
abandonament progressiu.
Ciutats inteŀligents.
Ruralització post-pandèmia.
Creació de l'Agenda Rural de
Catalunya.
Serveis ecosistèmics agro-
forestals.

·Dades fenològiques de Josep
Borrell a la Serra d'Almos.
·Clima i fenologia a la Serra d'Almos.
·Vulnerabilitat interior.
·Reptes i mesures d'adaptació en
l'agenda rural i agenda urbana:

Eix 1. Aigua, aliments
i boscos

Eix 2. Infraestructures Eix 3. Agenda Urbana i
Agenda Rural
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Seminaris amb
experts

Sessions
deliberatives

Qüestionari en
línia

Espai per
propostes

GENER FEBRER MARÇ ABRILPROGRAMA

19/01 23/02 09/03

27/01 03/03 17/03

Calendari
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PARTICIPANTS

Van participar un total
de 191 persones en tot
el procés participatiu
incloent l'espai per a

propostes, les
sessions

autogestionades i
qüestionaris en línia.

ENTITATS

Van participar un total
de 72 entitats

diferents
(administracions,

universitats i centres
de recerca, empreses i
particulars) en tots els
canals de participació.

PROPOSTES

Es van obtenir 742
propostes de mesures

d'adaptació en les
tres sessions

deliberatives, espai
per a propostes i

qüestionaris en línia.

RÀTIO

A mode de resum, es
va obtenir una ràtio de

3,90 propostes per
participant, el que
significa una gran

participació per part
dels assistents.

191 72 742 3,90

Xifres globals del procés
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Eix 1 Eix 2 Eix 3
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Xifres globals del procés
TOTAL DE PARTICIPANTS
(DIVISIÓ DONES/HOMES)

TOTAL DE PARTICIPANTS
SEGONS TIPUS D'ENTITAT

ADMINISTRACIONS
34%

EMPRESA
18%

ENTITAT
16%

UNIVERSITAT/

CENTRE DE
RECERCA
17%

PARTICULARS
15%
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A1. Recuperar i conservar el bon estat de les masses d’aigua.
A2. Integrar en el seguiment de les masses d’aigua l’avaluació de la seva
vulnerabilitat al canvi climàtic, així com les mesures d’adaptació
necessàries.
A3. Derivar els volums d’aigua obtinguts de mesures d’estalvi i eficiència
cap a la millora dels ecosistemes aquàtics.
A4. Implantar els cabals de manteniment o ecològics en els rius i revisar-
los periòdicament en funció de l’evolució de les variables climàtiques.
A5. Garantir l’abastament urbà en quantitat i qualitat en cas de sequera. 
A6. Aplicar mesures de sostenibilitat econòmica en la restauració dels
ecosistemes aquàtics i del cicle de l’aigua.
A7. Integrar els impactes dels fenòmens meteorològics extrems en el
disseny de les noves infraestructures.
A8. Ampliar i millorar el coneixement dels impactes del canvi climàtic en
les masses d’aigua i els usos que se’n deriven.

Priorització d'objectius 

B1. Coordinar la planificació forestal amb la planificació hidrològica atès
el paper dels boscos en la regulació del cicle de l’aigua.
B2. Definir i promoure una gestió forestal que augmenti la resiliència dels
boscos als impactes del canvi climàtic.
B3. Establir mecanismes per a la valorització i la custòdia d’una xarxa de
boscos singulars.
B4. Fomentar la corresponsabilitat en la implementació de les accions
d’adaptació al canvi climàtic.
B5. Aprofundir en el coneixement de l’impacte del canvi climàtic sobre
els recursos forestals tenint en compte les afeccions sobre béns i
serveis ecosistèmics.
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AP1. Promoure un seguiment participat amb la ciutadania i els sectors
més vinculats amb el medi marí.
AP2. Crear xarxes unificades i coordinades de seguiment de paràmetres
fisicoquímics i biològics.
AP3. Millorar la gestió dels usos recreatius, turístics i esportius en el
litoral i el medi marí.
AP4. Promoure una pesca compatible amb la conservació de la
biodiversitat marina. 
AP5. Establir àrees protegides per a l’adaptació i conservació de la
biodiversitat marina.
AP6. Reduir les pressions d’origen humà que acceleren els efectes del
CC, com ara la destrucció d’hàbitats, la sobreexplotació i la
contaminació.
AP7. Millorar el coneixement sobre els efectes del canvi climàtic en els
ecosistemes marins

AA1. Fomentar la modernització de regadius per un ús més eficient de
l’aigua i l’energia.
AA2. Valoritzar les espècies o varietats pròpies amb més capacitat per a
adaptar-se al canvi climàtic.
AA3. Promoure productes ecològics i de proximitat, vers una sobirania
alimentària de qualitat altament eficient.
AA4. Millorar l’estat del sòl com a reservori de carboni orgànic i evitar-ne
la degradació. 
AA5. Ampliar el coneixement dels riscos i impactes del canvi climàtic
sobre els cultius i espècies ramaderes, així com en el sector de
l’alimentació.

Priorització d'objectius 

Eix Aliments -
Agricultura i ramaderia

EIX 1. AIGUA, BOSCOS I ALIMENTS Objectius operatius

Màxima
prioritat
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Resultats del debat
Eix Aigua

Reduir els abocaments de purins i químics al sòl i als rius
Fomentar sistemes de depuració natural (impacte en
mitigació + adaptació).

A1: 18 mesures

Garantir els cabals ecològics i la seva revisió
Fer partícips a la ciutadania en els processos de revisió
periòdica.

A2: 6 mesures

Integrar l’impacte d’infraestructures noves sobre l’estat
de vulnerabilitat del lloc on es volen emplaçar.
Xarxes separatives d’aigües residuals.

A3: 7 mesures

Promoure projectes de ciència ciutadana per al seguiment
participatiu de les mesures d’adaptació implementades.
Incloure el valor estratègic de l’aigua en front al canvi
climàtic .

A4: 4 mesures

Garantir el sanejament adequat de TOTS els nuclis urbans.
Per garantir l’abastament cal garantir un ús racional d’un bé
escàs. Calen processos de sensibilització.

A5: 18 mesures

EIX 1. AIGUA, BOSCOS I ALIMENTS

Eix Boscos

Redactar i aplicar un nou Pla de Política Forestal de
Catalunya.
Executar accions que promoguin la resiliència dels boscos
conjuntament amb la conservació de la biodiversitat

B1: 20 mesures

La planificació forestal no només ha d’estar coordinada amb
la planificació hidrològica. També, per exemple, amb la
planificació de la conservació de la biodiversitat.
Desenvolupar una planificació territorial d’adaptació al canvi
climàtic amb tots els sectors involucrats

B2: 10 mesures

Fomentar mesures de pagament per serveis ecosistèmics.
Enfortir la ciència (Grups de recerca de les universitats,
tàxons) per enriquir el cens de la biodiversitat de Catalunya.
Sense ciència de base no hi ha ciència ciutadana.

B3: 9 mesures

Treballar amb la gent del territori.
Fomentar la gestió forestal conjunta (amb associacions,
públicprivada, a escala de massissos)

B4: 13 mesures

Incorporar programes d’educació ambiental en escoles
dirigides a conèixer i valorar millor els nostres boscos.
Compra pública dels boscos amb alt interès estratègic 

B5: 9 mesures
A6: 1 mesura

Reducció de la concessió segons la compatibilitat de l’ús
amb el manteniment dels ecosistemes.

Promoure la gestió pública de tot el cicle de l’aigua a tot
Catalunya.
Millorar la transparència i comunicació sobre l’economia de
l’aigua.

A7: 11 mesures

A8: 5 mesures
Reforçar l’R+D+I en el sector agrari per optimitzar la gestió
de l’aigua.
Establir una xarxa de seguiment de l’estat de les masses
d’aigua que permetin saber la seva evolució.
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Resultats del debat

Afavorir el pas de ramaderies intensives a ramaderia
ecològica i extensiva. Facilitació d’aquests traspassos
Fomentar els ramats de petits remugants acompanyats per
pastores i valorar econòmicament aquesta gestió sostenible
del territori

AA1: 33 mesures

AA2: 7 mesures
Promoure la recuperació de terres cultivables.
Estudiar nous cultius amb necessitats hídriques baixes.

Fomentar la rotació de cultius.
Promoure la regeneració dels sòls combinant ramaderia i
agricultura

AA3: 10 mesures

Evitar que la millora en l’eficiència dels recursos hídrics
suposi un augment en el nombre d’hectàrees irrigades.
Suposaria pervertir l’objectiu d’adaptació.
Ús d’aigua regenerada.

AA4: 8 mesures

EIX 1. AIGUA, BOSCOS I ALIMENTS

Transitar cap a un model de pesca artesanal i disminuir la
flota d’arrossegament atesos els seus problemes
ambientals.
Fomentar la dieta de km 0

AP1: 13 mesures

Eliminar els plàstics, no abocar al mar.
Fomentar la pesca de proximitat/sostenible en menjadors
escolars o d’equipaments públics

AP2: 8 mesures

Fer efectiva la protecció, donar més recursos a la vigilància.
Foment de la conservació de la posidònia: evitar fondejos,
etc.

AP3: 3 mesures

Preservació d’espais de costa no urbanitzada (costa brava).
Que el turisme no sigui una prioritat

AP4: 9 mesures

Incloure el vent i l’onatge als plans de seguiment i presa de
dades

AP5: 1 mesura

AA5: 5 mesures
Formar el sector agrícola en bones pràctiques vinculades a
l’adaptació al canvi climàtic.
Afavorir pastures de sota bosc.

Eix Aliments -
Agricultura i ramaderia

AP6: 2 mesures
Millorar la informació al consumidor sobre la provinença del
peix.
Difondre que gran part de la fotosíntesi de la Terra la fan les
algues marines i com aquestes es veuen afectades pel CC

AP7: 1 mesura
Creació d’un espai de ciència ciutadana marina.

Eix Aliments - Pesca
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P1. Integrar l’adaptació al canvi climàtic en la planificació
d’infraestructures de mobilitat i en els projectes constructius.
P2. Integrar l’adaptació al canvi climàtic en l’ordenació del
litoral.
P3. Impulsar l’elaboració d’un Pla d’adaptació específic de la
costa.
P4. Impulsar el canvi cap a un model de turisme més sostenible,
menys consumidor de recursos i respectuós amb el territori.
P5. Promoure la integració de criteris i mesures adaptatives en
la planificació de Protecció Civil. 

D1. Integrar l’adaptació al canvi climàtic en la revisió i
manteniment de les infraestructures existents.
D2. Millorar la coŀlaboració entre les administracions
competents del litoral i del domini públic marítim terrestre.
D3. Implantar mesures d’adaptació al canvi climàtic en la gestió
del litoral.
D4. Impulsar la desestacionalització i diversificació de l’oferta
turística.
D5. Millorar els sistemes d’observació, alerta primerenca,
comunicació i educació davant els riscos naturals.
D6. Afavorir la coŀlaboració entre l’administració i el sector
financer i d’assegurances per impulsar l’adaptació en els
sectors més vulnerables.

Priorització d'objectius 
C1. Millorar el coneixement dels impactes sobre el sistema de
mobilitat viari i ferroviari.
C2. Millorar el coneixement sobre els impactes regionalitzats a
la costa.
C3. Millorar el coneixement sobre els impactes en les
infraestructures del turisme de neu.
C4. Impulsar l’avaluació prospectiva de riscos naturals.
C5. Fomentar el coneixement sobre els impactes, els reptes i
les oportunitats en el sector financer i l’activitat de les
assegurances.
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Resultats del debat
Eix Coneixement Eix Planejament Eix Desplegament de mesures

Estudiar solucions basades en la natura. 
Estudiar els efectes dels sistemes dunars i aiguamolls com a
infraestructures naturals de protecció.

C1: 10 mesures

Garantir que aquestes infraestructures tinguin un mínim
impacte sobre els ecosistemes i garanteixin la connectivitat
ecològica.
 Millorar el coneixement de l’espai riu per tal d’alliberar-lo
d’infraestructures.

C2: 16 mesures

Que tota nova infraestructura es faci considerant la pitjor
predicció del canvi climàtic a la zona per tal de ser més
resilient i duradora. 
Fer mapes de riscos en sistemes de codi obert. Risc
hidrològic. Risc esllavissades de terra. Risc per calor. 

C3: 9 mesures

Establir criteris no únicament econòmics sinó tenint en
compte quantificacions / valoracions ambientals. 
Retorn social com a criteri base de la promoció d'economia
cooperativa. 

C4: 7 mesures

Valorar la viabilitat del sector del turisme de neu si realment
s'ha de mantenir o millor fer una transició de reconversió. 
El turisme de neu no és viable amb l'increment de la
temperatura. Estudiar el desmantellament de les estacions i
adequar l'espai a les seves funcions primitives, i recuperar la
seva funció d'embornals de CO2.

C5: 7 mesures

Contemplar la recuperació de biodiversitat a l'entorn de
noves infraestructures. 
Introduir els episodis extrems pel càlcul d'estabilitat de
talussos i terraplens. 

P1: 24 mesures

Definir guies per incloure el canvi climàtic en l'ordenació.
Desconstruir el litoral i recuperar la vida dels rius.

P2: 12 mesures

Moratòria als projectes que clarament no aposten per
aquest canvi de model (ex. BCN World).
Crear nous llocs de treball relacionats amb la gestió
sostenible del territori (gestió forestal, reparació de
sistemes dunars, agroecologia, pastura, …)

P3: 7 mesures

Recuperació de sistemes dunars com a sistemes de
protecció contra els episodis meteorològics.
Finançar dignament les entitats ecologistes i de custòdia
que vetllen per la defensa del territori (i del litoral).

P4: 7 mesures

Elaboració de plans específics, com per exemple, el pla de
sequera.
Millorar la comunicació des de Protecció Civil perquè la
població estigui informada.

P5: 6 mesures

Tenir en compte els períodes de retorn en el disseny
d'infraestructures.
Detectar aquelles infraestructures existents que cal replantejar
per la seva vulnerabilitat i exposició, en funció del risc assumible

D1: 17 mesures

Naturalitzar les platges per fer-les més resilients a l’acció del mar. 
Eliminar infraestructures obsoletes del litoral, recuperar
parcialment la costa.

D2: 15 mesures

Xarxa de sensors integrada pel conjunt del territori + informació
en temps real als operadors.
Fomentar l'educació ambiental. Informar al públic en general, però
sobretot les institucions locals que prenen decisions.

D3: 12 mesures

Crear un organisme únic interinstitucional de planificació i
protecció de la franja litoral (marítima i terrestre).
Consensuar mesures integrades entre tots els actors implicats (no
reactives, sinó preventives).

D4: 9 mesures

Finançar dignament la xarxa de parcs naturals per tal que
esdevinguin, també, dinamitzadors d’un turisme sostenible. 
Potenciar el turisme sostenible i "penalitzar" el turisme massificat
més destructiu

D5: 15 mesures

Plans per finançar les mesures d'adaptació que haurien de
contemplar també que algunes empreses d'alt impactes es 
 responsabilitzin pels danys causats.
Avaluar com fomentar mesures "toves" que, amb beneficis fiscals,
canviïn enfocaments de gestió, desincentivin usos no sostenibles i
premiïn iniciatives comunitàries 

D6: 5 mesures

EIX 2. INFRAESTRUCTURES
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C1. Ampliar el coneixement dels impactes del CC sobre el sistema de
producció, transport i subministrament energètic de Catalunya.
C2. Impulsar la formació i divulgació dels impactes del CC i de les
mesures d’adaptació en la planificació urbanística entre els actors
públics i privats del sector.
C3. Garantir l’efectivitat de les actuacions de vigilància i control
sanitari de l’aigua i dels aliments davant els impactes del CC.
C4. Impulsar nous espais per tal de difondre el coneixement, acordar
mesures d’adaptació i gestionar els possibles conflictes que sorgeixin. 
C5. Millorar i transferir el coneixement als àmbits socioeconòmics més
afectats sobre els impactes del CC als sistemes muntanyosos catalans. 

D1. Garantir l’accés universal de tota la població a un consum mínim
vital  d’energia elèctrica, combustibles no carburants i aigua.
D2. Instar el sector industrial, serveis i comerç perquè identifiqui els
impactes del CC que els suposin un risc per a les seves matèries
primeres, instaŀlacions, i processos productius, i defineixi les mesures
d’adaptació.
D3. Millorar la qualitat de l’aire per complir amb els llindars recomanats
per l’OMS i reduir l’impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut.
D4. Reduir l’impacte de temperatures extremes en la salut,
especialment en la dels grups de risc més vulnerables.
D5. Contribuir des de l’àmbit urbà a l’àmbit rural.
D6. Desenvolupar actuacions d’adaptació al CC als sistemes
muntanyosos catalans.

P1. Integrar mesures d’adaptació al CC en el nou cicle planificador de
l’energia de Catalunya (horitzó 2030).
P2. Incorporar les mesures d’adaptació al CC en la política de foment i
ajudes públiques a les empreses. 
P3. Millorar la governança i la coherència entre els diferents
instruments de planificació urbana i l’adaptació al CC.
P4. Integrar l’adaptació al CC en la planificació territorial i urbanística i
el sector de l’edificació.
P5. Afavorir el model d’implantació agro-ramader basat en la creació
d’explotacions familiars agràries que permeti la producció local
d’aliments i la gestió activa del territori.

Priorització d'objectius 
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Resultats del debat
Eix Coneixement Eix Planejament Eix Desplegament de mesures

Estructurar espais permanents de participació per àmbits
territorials. 
Impulsar proves pilot

C1: 10 mesures

Utilització de les cobertes dels edificis per a posar plaques
fotovoltaiques i regulació de les hortes fotovoltaiques
Ordenances de construcció sostenibles municipals i/o
supramunicipals

C2: 14 mesures

Necessitat d'eliminar la contaminació en origen. Mesures
perquè els productes d'ús diari siguin realment
biodegradables.
Promoure la transició a nous sistemes de producció
primària més sostenibles .

C3: 7 mesures

Evidenciar el cost de no actuar, de no adaptar-se.
Aliments km0 versus aliments llunyans. Incorporar les
despeses reals en aquests últims. Protecció de l'agricultura
catalana.

C4: 14 mesures

Crear taules de treball o processos participatius a zones de
muntanya per explicar els efectes del canvi climàtic i buscar
mesures d'adaptació i noves oportunitats adaptades al
territori i a les necessitats de les persones. 
Ajudes formatives i d'assessorament per a les persones
autònomes, microempreses i petita empresa de les zones de
muntanya.

C5: 10 mesures

Integrar en la planificació territorial el control del
desplegament de macroprojectes d'energies renovables.
Crear un organisme estructurador públic que posi en comú
posseïdors de sostre industrial i operadors energètics per a
l'estesa massiva de plaques solars fotovoltaiques.

P1: 13 mesures

Redacció del Pla d'implantació de fonts renovables a 2030
per arribar al 40% de producció primària al país.
Anàlisi de l'impuls de les energies renovables disponibles a
Catalunya.

P2: 9 mesures

Fomentar la ramaderia extensiva vinculada a la neteja del
sotabosc.
Promoure l'etiquetatge de productes locals de proximitat en
comerços petits i grans per donar la informació al
consumidor responsable.

P3: 21 mesures

Formular un pla d'acció 2030 que integri tots els
instruments i mesures per assolir els objectius de les
agendes i estratègies.
Catalunya necessita una planificació per protegir i
diversificar la producció agrícola, evitant les macro granges,
els cultius intensius per exportació.

P4: 11 mesures

Crear instruments fiscals que incentivin bones pràctiques
en empreses.
Crear segell públic de certificació i reconeixement
d'empreses responsables.

P5: 6 mesures

Petites instaŀlacions energètiques municipals, garantint
l'abastiment d'energia a tota la població del municipi i de
gestió pública, generant llocs de treball. 
Impulsar l'autoconsum energètic als habitatges

D1: 11 mesures

Reduir la necessitat de mobilitat laboral: teletreball, reducció
de la jornada laboral.
Reduir al màxim els transports d'aliments i altres béns.
Coordinar produccions i necessitats de consum. 

D2: 24 mesures

Fomentar canals de comercialització més directa que
afavoreixin la corresponsabilització camp-ciutat. 
Garantir que es pagui un preu digne als productors. 

D3: 12 mesures

Desplegar mesures en l’àmbit de l'espai públic i en l'accés a
equipaments públics adaptats - climatitzats. 
Introduir millores en l'aïllament i la climatització dels
habitatges.

D4: 15 mesures

Impulsar formació empresarial en bioeconomia circular.
Incorporar el cost ambiental en el preu d'un producte.

D5: 8 mesures

Afavorir la ramaderia extensiva (sobretot oví i cabrum) amb
pastors al territori, i aprofitar recursos vegetals i mantenir
espais oberts.
Fomentar el repoblament dels pobles de muntanya que
permetin consolidar activitat econòmica.

D6: 5 mesures

EIX 2. AGENDA URBANA - AGENDA RURAL



Conclusions
Elevada participació i un interès sostingut
en el procés.

El grup de participants més nombrós va ser
el de les administracions públiques, seguit
d'empresa i les universitats i centres de
recerca.

Debat molt tècnic i amb un bon
coneixement sobre la matèria.

En general, tots els objectius de
l'ESCACC30 presentats van rebre una
valoració molt positiva (>3 sobre 5)

Els participants van proposar 27 nous
objectius a incorporar a la nova ESCACC30.

Moltes de les propostes realitzades pels participants
tenen a veure amb l'adopció de solucions basades en la
natura per afavorir l'adaptació als efectes del canvi
climàtic.

Els participants també van proposar tenir el compte el
principi de precaució davant d'algunes mesures el
resultat de les quals es considera incert.

Una part important dels participants van destacar la
transversalitat i connexió entre els diversos eixos
tractats en el procés participatiu.

En general, es va demanar més participació i
transparència per afavorir que la societat organitzada i
ciutadania pugui incidir en les decisions i mesures
d'adaptació.

La valoració global del procés per part dels assistents
va ser bona en la seva majoria, especialment pel que fa a
la implicació i la participació del conjunt de participants
i la satisfacció amb els resultats de les sessions.
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