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Objectius i continguts del procés participatiu

Aquest procés participatiu vol en primer lloc Apropar coneixement rellevant la ciutadania

i després Debatre, proposar i prioritzar mesures que puguin incidir en la definició i l'elaboració de

propostes d’adaptació per a la nova ESCACC30. Obert a persones i/o entitats interessades en participar en

la definició de mesures d’adaptació al canvi climàtic que hauria de contenir l'ESCCAC30.

Continguts- Eixos de debat

1. Aigua, aliments i boscos

2. Infraestructures

3. Agenda urbana | Agenda rural

Com cal enfocar la disminució en la disponibilitat d’aigua?

Com podem afrontar un possible replantejament de determinades 

infraestructures (localització, dimensionament) tenint en compte les limitacions 

pressupostàries de les administracions? Caldria disposar també d’una Agenda 

Rural? Quins serien alguns dels elements que caldria incloure-hi?



Estructura i possibilitats per participar

Apropar coneixement rellevant:

• Sessions amb experts (youtube): 19 de gener, 23 de febrer i 9 de març

• Materials divulgatius i infografies elaborats per l’OCCC

Debatre, proposar i prioritzar mesures

• Sessions deliberatives virtuals (inscripció): 27 de gener, 3 de març i 17 de març

• Sessions autogestionades: vosaltres decidiu quan i com (guia i fitxa)

• Espais per propostes i qüestionari online: participa.gencat.cat

Dinamització a 

càrrec de:



I què en farem de les vostres aportacions? Impactes en la 

ESCACC30

L’OCCC farà un retorn públic dels impactes de la participació en la nova ESCACC30

1) Els dinamitzadors elaboraran informes de resultats a partir de les aportacions recollides al procés 

participatiu que es faran públics i s’enviaran als participants.

2) Les aportacions rebudes seran valorades per l'OCCC, i les que siguin avaluades positivament 

s'incorporaran a l'ESCACC30. El procés participatiu acabarà amb un retorn a la ciutadania per a explicar 

quines aportacions han estat incorporades i quines han estat desestimades, amb una explicació sobre 

els motius de la seva inclusió o exclusió.

Tot els materials i retorn es publicarà al portal participa.gencat.cat. 




