Sessió participativa PN Cap de Creus – Debat sobre la proposta inicial de mesures
Videoconferència, 23 de novembre de 2021

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
PN CAP DE CREUS – Retorn, 23 de novembre de 2021
Data i hora de la
reunió
Lloc
Nombre de
persones
assistents
Entitats
participants

Organització

Ordre del dia

Proposta final de
continguts del Pla
d’adaptació al CC
al PN del Cap de
Creus

23 de novembre de 2021, de 17.30 a 19.00 hores
Zoom
14 persones (9 participants i 5 de l’organització)
•
•
•
•
•
•
•

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting
Projecte Sepia
Parc Natural de Cap de Creus
Cos d'Agents Rurals
Institut de Ciències del Mar (ICM - CSIC)
Centre busseig Cadaqués
FECDAS

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

1.
2.
3.
4.
5.

Benvinguda
Proposta final de continguts del Pla d’Adaptació al CC del PN de Cap de Creus
Retorn de les propostes rebudes via el portal participa.
Balanç final i vies per seguir millorant el Pla.
Properes passes i cloenda.

Lydia Chaparro, de la Fundació ENT, acompanyada per Gemma Cantos (de l’Oficina
Catalana de Canvi Climàtic) i Pilar Vendrell (de la DG de Politiques Ambientals i medi
natural), va presentar les mesures que finalment inclouria el Pla d’adaptació al Canvi
climàtic elaborat en el marc del projecte MPA ENGAGE, indicant, en cadascuna
d’elles, com s’havien modificat en funció de les aportacions fetes en anteriors
sessions deliberatives.
A l’annex 1 es troba el document que es va lliurar, durant la sessió, a totes les
persones participants. Es van fer algunes observacions que es recullen a continuació:
• Per la redacció de la mesura 4, sembla que en el seguiment s’estiguin separant
pescadors professionals de pescadors recreatius i es considera que son molt
complementaris. A més, hi ha molta motivació per col·laborar en la observació
del que està passant al fons del mar. Es demana que es canviï la redacció per a
que s’entengui que també estan inclosos els pescadors recreatius o bé generar
una nova mesura dirigida als pescadors recreatius.
o En el moment de fer els protocols, es van fer enquestes, tant a pescadors
professionals, com a pescadors recreatius i clubs de busseig.
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•

En relació a la mesura 7, es vol conèixer quin tipus d’organisme seria el
responsable de decidir el nivell d’impacte antròpic que portaria a paralitzar
alguna activitat i com seria aquest procés (totes les activitats de cop, per una
espècie en concret,...), ja que es preveuen mortalitats massives i les
conseqüències poden ser bastant greus pels sectors afectats. En el PRUG, s’ha
establert, p.ex. una comissió científica.
o S’hauria de parlar amb el parc, però, en tot cas, es tractaria d’aplicar una
gestió adaptativa sobre els diferents usos i usuaris del parc. En funció dels
resultats del seguiment i uns indicadors mesurats científicament,
s’estableixen les mesures. Per tant, s’ha de deixar un cert marge de
maniobra a l’òrgan gestor del parc, basant-se sempre en els estudis
científics que es van fent.
o Les entitats implicades serien Universitat i centres de recerca, així com els
gestors del Parc.
o La metodologia no està desenvolupada.
o Si el PRUG del Cap de Creus ja ha previst un mecanisme, es tractaria
d’incloure també aquestes situacions.

•

També sobre la mesura 7, modificar la redacció perquè ara, tal i com està, sembla
que només s’hagi d’insistir en la disminució de la pressió en el cas de la pesca
recreativa.

•

En relació a la mesura 11, es remarca que en el cas dels espais naturals, la
vigilància està encomanada al Cos d’agents rurals i la unitat marítima dels agents
rurals fa més de 15 anys que està treballant i s’està coordinant fa temps amb el
Parc. Encara que tot es pugui millorar, estem en bon moment, la experiència és
molt bona i a més, estem creixent en recursos (personal, embarcacions,
formació).

•

A més de la creació de la unitat aquàtica dels mossos, també hi ha una
coordinació amb els policies locals i amb els informadors del parc (barca
Mascarell). La idea a més és que creixi (en dies de l’any i en recursos). Encara que
siguin tasques més d’informació, també hi ha una coordinació.

•

Es planteja, com idea, que hi hagi algun tipus de vincle directe amb els diferents
sectors (una reunió mensual, p.ex.) per recollir, per part dels sectors, les
observacions que hagin fet i poder-les traslladar als òrgans de vigilància. Podria
ser una reunió o bé una plataforma on posar en comú aquestes observacions
que serien més d’índole personal que del sector.
o Aquest espai ja existiria dins dels òrgans de participació del Parc (com ara la
Comissió permanent del parc) si és a nivell sectorial. Una taula a títol
personal seria més complicada.
o Fins ara s’han fet reunions a principis i finals de temporada amb els diferents
sectors. Es pot continuar amb aquesta tònica.
o També per part dels sectors tenen els contactes directes amb els agents
rurals i policia.
o Potser una de les mesures podria ser l’App per entrar la informació que es
veu (mesura 9).

•

En relació a una mesura que finalment no s’ha inclòs i que es va proposar a la
darrera sessió (sobre les bones pràctiques en relació als combustibles fòssils), es
proposa que, dins del rol exemplificant dels espais naturals com a model de
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gestió del territori, es podria plantejar una mesura sobre les infraestructures i
mobilitat del parc orientada a la minimització de l’ús de combustibles fòssils com
element de sensibilització, seguint també el lema de “pensa globalment, actua
localment”.
o Aquestes mesures son més de bones pràctiques i la repercussió sobre la
mitigació son de molt poc impacte.
o S’ha decidit, en el marc del MPA Engage, centrar-se en les mesures
d’adaptació.
o Encara això, el canvi de combustible encara és un repte complicat d’assolir
i per això, interessa més anar a la reducció de velocitats o de l’elevada
massificació.
o Potser com a mesura del pla d’adaptació no tindria encaix, però si en la
gestió del Parc.
Retorn de les
mesures rebudes
via portal
participa

Lydia Chaparro, de la Fundació ENT, acompanyada per Gemma Cantos (de l’Oficina
Catalana de Canvi Climàtic) i Pilar Vendrell (de la DG de Politiques Ambientals i medi
natural), fa un retorn sobre com s’han considerat incloses les dues propostes que han
arribat via portal participa.gencat.cat dins d’altres. A l’annex 1 apareix aquesta
justificació.

Balanç final

Es van fer les següents aportacions, a la pregunta sobre les vies per seguir millorant
el Pla i els vies per seguir implicant-se en el futur desenvolupament del Pla:

Properes passes i
cloenda

•

Integrar la dimensió del canvi climàtic en el PRUG del Cap de Creus.

•

Potenciar la formació-educació- o sensibilització dels usuaris del parc en
vers a la seva importància i valors i del perquè de les mesures de gestió.

•

Potenciar la vigilància.

•

Escoltar de manera recorrent els diferents sectors i ajuntaments implicats,
tràmit consultes o reunions específiques, i consensuar opinions.

•

Planificar reunions periòdiques (bianuals?) per fer seguiment amb objectiu
de millora del document en base a novetats als ecosistemes. Vehicular-ho a
través dels representants dels diferents sectors com fins ara.

•

Es considera important mantenir i propiciar el model de taules de cogestió,
on els sectors més propers puguin compartir, debatre i proposar.

•

Seguir col·laborant en totes les reunions i propostes de col·laboració
d’estudis científics o amb pescadors i clubs, amb els que tenim contactes.

Gabriel Borràs, responsable d’adaptació de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, fa
la cloenda de la sessió, fent especial èmfasi en els següents aspectes:
- És la primera vegada que es col·labora en un projecte europeu sobre zones
àrees marines protegides, de la mà del Servei de Planificació de l’Entorn
Natural i de les persones que s’han implicat en el procés.
- Els aspectes més rellevants de l’informe de l’Estat de la Natura a Catalunya
2020 en relació al medi marí i litoral i la coherència d’aquest projecte MPAEngage amb aquests aspectes.
- Les raons per les que biodiversitat i canvi climàtic han treballat plegats en
aquest projecte, derivades fonamentalment de les conclusions de
plataformes internacionals (IPBES i IPCC), que parlen de la necessitat
d’abordar conjuntament els reptes de conservació de la biodiversitat i la
protecció del clima.
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-

-

-

La metodologia d’elaboració de l’ESCACC30 (Estratègia Catalana d’Adaptació
al Canvi climàtic 2021-2030 i els paral·lelismes amb aquest projecte MPAEngage, recordant que durant els mesos de gener i març es va desenvolupar
també un procés participatiu.
La necessària coherència entre els resultats del projecte MPA-Engage i els
diferents instruments legals i de planificació a nivell de país. En aquest sentit,
parla de l’ESCACC30, dels programes de treball previstos per desenvolupar
l’estratègia i també parla de la llei 16/2017 de canvi climàtic.
Per últim, destaca el recentment creat Fons Climàtic i el Fons de la
Biodiversitat, destinats a finançar mesures, accions i projectes que
incrementin el grau de resiliència, entre altres, podrien finançar-se mesures
acordades dins d’aquest projecte MPA-Engage.

23 de novembre de 2021.
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