Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 (ESCACC30)
Sessió deliberativa
Eix 1. Aigua, aliments i boscos
Data: 27 de gener de 2021, de 18:00h a 20:30h
Lloc: Zoom
Número de participants: 53 (vegeu annex)
Objectius de la sessió
-

Donar a conèixer els objectius operatius de l’ESCACC30 en matèria d’Aigua, aliments i
boscos
Prioritzar accions i mesures ja plantejades per l’ESCACC20
Proposar i debatre mesures per a la nova ESCACC30 per tal de reduir la nostra
vulnerabilitat al canvi climàtic.
Recollir propostes de mesures/accions que enriqueixin la nova ESCACC30 i prioritzar les
mesures d’adaptació.

Programa de la sessió
Hora

Acció

18:00

Benvinguda institucional
Laura Suñé – Subdirectora general de Qualitat Democràtica

18:05

Emmarcament de la sessió deliberativa
Salvador Samitier – Cap de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic

18:10

Presentació del funcionament de la sessió
Xavier Sabaté – Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social

18:15

Resum del seminari del 19 de gener
Gabriel Borràs – Responsable de l’Àrea d’Adaptació de l’OCCC

18:30

Contrast participatiu dels objectius operatius de l’ESCACC
Equip de dinamització de la sessió

18:45

Treball en grups (dinàmica en tres sales paral·leles)
Equip de dinamització de la sessió

20:00

Posada en comú
Equip de dinamització de la sessió

20:20

Tancament i propers passos
Gabriel Borràs – Responsable de l’Àrea d’Adaptació de l’OCCC

20:30

Fi de la sessió
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Exercici de priorització dels objectius operatius
Per valorar el grau de prioritat entre tots els participants es va utilitzar l’eina interactiva
“Mentimeter”, la qual va permetre fer una votació individual de cada objectiu operatiu per eix
treballat i obtenir resultats en forma de mitjanes sobre una puntuació total de 5. També permet
veure el nombre de respostes per eix tractat.

Eix Aigua

Imatge 1.- Resultats de les votacions dels objectius operatius de l'eix Aigua considerant el grau de prioritat
d'aquests.

En l’eix d’aigua, es van obtenir 45 respostes en total. L’objectiu que la majoria va considerar més
prioritari va ser el primer: “Recuperar i conservar el bon estat de les masses d’aigua”, amb una
puntuació mitjana de 4,6 sobre 5. Molt de prop els van seguir els objectius 4 i 7, “implantar els
cabals de manteniment o ecològics en els rius i revisar-los periòdicament en funció de l’evolució
de les variables climàtiques” i “integrar els impactes dels fenòmens meteorològics extrems en
el disseny de les noves infraestructures”, respectivament.
En general no hi va haver cap objectiu que no es valorés poc prioritari, atès que els objectius que
resten per mencionar (2, 3, 5 i 8) van obtenir una valoració de la prioritat superior a 3,4 sobre 5.
Es podria destacar d’entre ells l’objectiu 2 “integrar en el seguiment de les masses d’aigua
l’avaluació de la seva vulnerabilitat al CC, així com les mesures d’adaptació necessàries” i
l’objectiu 5 “garantir l’abastament urbà en quantitat i qualitat en cas de sequera”, ambdós amb
una puntuació de 3,8 sobre 5.
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Eix Alimentació

Imatge 2.- Resultats de les votacions dels objectius operatius de l'eix Alimentació considerant el grau de prioritat
d'aquests.

En l’eix “aliments” es va obtenir 49 valoracions dels objectius presentats. En general, els
objectius de l’àmbit “agricultura i ramaderia” van obtenir una puntuació més alta i, per tant, es
van considerar més prioritaris, amb l’excepció de l’A5 “ampliar el coneixement dels riscos i
impactes del CC sobre els cultius i espècies ramaderes, així com en el sector de l’alimentació”.
D’altra banda, els objectius de l’àmbit “pesca” es van considerar en general menys prioritaris
però dins d’un marc de puntuacions altes, igualant i superant la puntuació de 3,4 sobre 5.
De manera específica, es va obtenir un empat entre tres objectius amb la màxima puntuació:
l’objectiu A3 “promoure productes ecològics i de proximitat, vers una sobirania alimentària de
qualitat altament eficient”, l’objectiu P4 “promoure una pesca compatible amb la conservació
de la biodiversitat marina” i l’objectiu P6 “reduir les pressions d’origen humà que acceleren els
efectes del CC com ara la destrucció d’hàbitats, la sobreexplotació i la contaminació”, tots tres
amb una puntuació de 4,5 sobre 5. L’objectiu que més se’ls hi acosta és el P5 “establir àrees
protegides per a l’adaptació i conservació de la biodiversitat marina”, amb un 4,3 sobre 5.
Els objectius A2 “valoritzar les espècies o varietats pròpies amb més capacitat per a adaptar-se
al CC”, A4 “millorar l’estat del sòl com a reservori de carboni orgànic i evitar-ne la degradació” i
A1 “fomentar la modernització de regadius per un ús més eficient de l’aigua i l’energia”, van
igualar o superar la puntuació de 4 sobre 5. La resta d’objectius (A5, P1, P2, P3 i P7) també es
van considerar prioritaris, amb una puntuació superior o igual a 3,4 sobre 5.
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Eix Boscos

Imatge 3.- Resultats de les votacions dels objectius operatius de l'eix Boscos considerant el grau de prioritat
d'aquests.

El tercer i últim eix “boscos” va obtenir un total de 48 participacions. Les puntuacions en general
van ser altes, superant o igualant una priorització de 3 sobre 5. L’objectiu considerat més
prioritari va ser l’objectiu 2 “definir i promoure una gestió forestal que augmenti la resiliència
dels boscos als impactes del canvi climàtic”, amb una puntuació de 4,3 sobre 5. De ben a prop
el van seguir l’objectiu 1 “coordinar la planificació forestal amb la planificació hidrològica atès el
paper dels boscos en la regulació del cicle de l’aigua”, amb una puntuació de 4 sobre 5. Els tres
objectius restants van igualar o superar la puntuació de 3 sobre 5.
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Aportacions realitzades en grups
En la dinàmica de treball en grups, es va dur a terme un exercici de debat rotatori a través d’una
aplicació de panells interactius (Klaxoon), als quals els participants van poder tenir accés des de
tres sales paral·leles de l’aplicació de videotrobada (Zoom).

Imatge 4.- Resultat global i general del debat rotatori en tres taules i mitjançant l'aplicació Klaxoon.

Cada grup disposava d’un temps per realitzar aportacions respecte un dels eixos, i en tres torns
successius van passar per diferents espais d’interacció per poder realitzar propostes i
aportacions relacionades amb els tres eixos. Cada espai de treball comptava amb una persona
amb funcions de dinamització, i un/a tècnic/a de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic amb
funcions de suport i aclariments.
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Eix Aigua

Imatge 5.- Captura de pantalla de la taula debat de l'eix Aigua amb els participants corresponents.

Aquesta taula va recollir més de 120 aportacions, i d’aquestes moltes estaven relacionades amb
els objectius de recuperar i conservar el bon estat de les masses d’aigua, i de garantir
l’abastament urbà en quantitat i qualitat en cas de sequera. La major part de les aportacions van
anar dirigides a millorar la gestió dels recursos hídrics en el context de sequera i vulnerabilitat
de la conca mediterrània. Els tres grups que van passar per la taula també van proposar nous
objectius i van realitzar aportacions transversals, aplicables a tots els àmbits, com la d’educar i
fer pedagogia en l’ús i la gestió de l’aigua, i la d’incloure una aproximació feminista en el conjunt
de l’ESCACC30.

Imatge 6.- Resultat del panell de la Taula 1. Aigua, amb les aportacions dels participants.
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Objectiu operatiu 1:
Recuperar i conservar el bon estat de les masses d’aigua
Proposta

Grup Suports

Reduir els abocaments de purins i químics al sòl i als rius

rosa

15

Fomentar sistemes de depuració natural (impacte en mitigació + adaptació)

rosa

14

Reduir les extraccions, revisant, entre altres, les concessions a les comunitats de
regants

rosa

12

Passar de la ramaderia industrial que contamina els aqüífers a ramaderia
regenerativa (que a més de no contaminar, regenera el terra)

rosa

10

Millorar i conservar els boscos de ribera, recuperar-los allà on no n'hi hagi,
eliminar espècies al·lòctones

rosa

10

Abordar la qüestió dels pous/extraccions il·legals. De forma consensuada amb
els actors que fan ús de l'aigua

rosa

9

Evitar contaminació en origen. Prohibir substàncies que no són fàcilment
biodegradables (neteja, cosmètics, roba, etc.) problema de contaminants
emergents. No tenim capacitat per netejar tot el que embrutem. Tenim la
tecnologia per a fer-ho possible

verd

7

Millorar la qualitat d'aigua a la sortida de TOTES les depuradores amb
tractaments terciaris cap al medi natural

verd

6

Elaborar i implementar estratègies per reduir la contaminació per plàstics en
boscos de ribera, especialment en zones urbanes

verd

5

Prioritzar la protecció dels ecosistemes fluvials i costaners en els instruments de
planificació i d'execució urbanística, amb mesures de restauració i deconstrucció
(NBS)

verd

4

Fer efectius els plans de gestió de les àrees marines protegides i dels espais
d'interès natural

verd

4

Crear i millorar les infraestructures de regadiu per mantenir l'activitat agrícola.

verd

3

Suport i sensibilització a comunitats de regants

rosa

3

Definir directrius de gestió i bones pràctiques en ecosistemes fluvials (incloent
post-pertorbacions)

rosa

3

Donar prioritat en el PUOSC a les mesures que suposin incrementar l'aigua
disponible (millora de xarxes, gestió forestal, etc.)

rosa

2

Incorporar totes les masses d'aigua amb valors ecosistèmics com de protecció
total en els respectius Plans Territorials Parcials

verd

2

Dividir fluvials i residuals per una millor depuració

blau

1

Potenciar la creació d'aiguamolls com a depuració terciària

blau

1
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Objectiu operatiu 2:
Integrar en el seguiment de les masses d’aigua l’avaluació de la seva vulnerabilitat
al CC, així com les mesures d’adaptació necessàries.
Proposta

Grup Suports

Promoure projectes de ciència ciutadana per al seguiment participatiu de les
mesures d'adaptació implementades

verd

4

Incloure el valor estratègic de l'aigua en front al CC (generar indicadors que
poden ajudar a atorgar permisos d'extracció sostenibles)

rosa

4

Adoptar el concepte de "Smart-watershed" que s'ha implementat en altres llocs,
amb una xarxa de sensors connectats, sistemes d'alerta primerenca, etc.

verd

3

Establir un sistema de seguiment dels resultats de les mesures d'adaptació

rosa

3

Objectiu operatiu 3:
Derivar els volums d’aigua obtinguts de mesures d’estalvi i eficiència cap a la
millora dels ecosistemes aquàtics.
Proposta

Grup Suports

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

rosa

4

Objectiu operatiu 4:
Implantar els cabals de manteniment, ecològics o ambientals en els rius i revisarlos periòdicament en funció de l’evolució de les variables climàtiques.
Proposta

Grup Suports

Garantir els cabals ecològics i la seva revisió

rosa

10

Fer partícips a la ciutadania en els processos de revisió periòdica

rosa

6

Incloure la relació entre l'estat dels aqüífers i els cabals superficials.

rosa

5

Regularitzar i gestionar les concessions existents, establir condicions que
garantissin els cabals de manteniment.

rosa

5

Fer un plànol amb sortides/entrades a la xarxa fluvial a nivell català per
assegurar els cabals mínims arreu de la xarxa i compartir aquesta diagnosi
perquè pugui ser inclosa en altres planificacions (p. ex. Boscos)

rosa

4

Aquest objectiu operatiu sobre els cabals de manteniment considero que és una
mesura per assolir el primer objectiu operatiu de recuperar conservar el bon
estat de les masses d’aigua.
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Per correu
electrònic

Objectiu operatiu 5:
Garantir l’abastament urbà en quantitat i qualitat en cas de sequera.
Proposta

Grup Suports

Garantir el sanejament adequat de TOTS els nuclis urbans

rosa

9

Per garantir l'abastament cal garantir un ús racional d'un bé escàs. Calen
processos de sensibilització

rosa

6

Promoure mesures d'estalvi en les noves construccions (recuperació aigües
pluvials) i aigües grises

verd

6

Posar en valor l'ús de l'aigua. El que no té cost no té valor. (Hi ha molta
diferència de preus dins de Catalunya)

rosa

6

Reduir dràsticament el reg (passant a tècniques de cultius sostenibles + ús
d'aigua regenerada)

rosa

5

Adequar els desenvolupaments turístics i urbanístics previstos a la disponibilitat
futura d'aigua tenint en compte els efectes del canvi climàtic

verd

5

Evitar incloure usos industrials o agrícoles a les xarxes urbanes (possibilitat de
tractar les prioritats d'abastament)

rosa

4

Impulsar la reutilització d'aigua regenerada

blau

4

El subministrament s'ha de poder garantir reduint el consum, no construint
dessalinitzadores

rosa

4

Fomentar la redacció de Plans d'emergència en situació de sequera

rosa

3

Estudiar una adaptació basada en la transformació dels usos cap a models de
consum viables amb el CC (prevenció d'afectacions greus en cas de sequera)

rosa

3

Planificar el creixement urbanístic i industrial en base a les disponibilitats d'aigua
de la conca

verd

3

Millorar el sanejament urbà i evitar els abocaments a medi en episodis de pluja

verd

2

Foment de les zones inundables

blau

2

Analitzar el percentatge de pèrdues de la xarxa municipal per evitar el
malbaratament de l'aigua

blau

2

Dissenyar una taxa d'adaptació al consum

rosa

1

Estimar el consum màxim/òptim d'aigua des de les dessalinitzadores vinculat
amb la gran quantitat d'energia (possible autoconsum energètic?)

rosa

0

Foment de l'aigua km0 / de proximitat i resilient als efectes de canvi climàtic

blau

0
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Objectiu operatiu 6:
Aplicar mesures de sostenibilitat econòmica en la restauració dels ecosistemes
aquàtics i del cicle de l’aigua.
Proposta

Grup Suports

Promoure la gestió pública de tot el cicle de l'aigua a tot Catalunya

rosa

17

Millorar la transparència i comunicació sobre l'economia de l'aigua

rosa

11

Instituir una auditoria pública periòdica i regular sobre la qualitat del servei de
les empreses privades involucrades al cicle de l'aigua

rosa

6

Crear nous aiguamolls i altres sistemes de filtració naturals que també tenen
múltiples impactes positius

rosa

5

El preu de l'aigua no pot dependre dels polítics locals

rosa

4

Restaurar! És la dècada de la restauració. I no només restaurar, si no crear.

rosa

2

Definir quin cost/benefici té cada mesura. Quants m3 de més em garantitzarà
cada euro que inverteixi en aquesta mesura?

rosa

2

Avaluació d'una tarifa de l'aigua que inclogui el cicle integral de l'aigua (medi
natural, abastament, sanejament, reutilització, qualitat,…)

verd

2

Incorporar el principi rector de gestió de la demanda en tot el corpus normatiu
de Catalunya

verd

2

Reinvertir els beneficis dels boscos en el cicle hidrològic en la gestió dels
mateixos

verd

2

Models tarifaris d'aigua reutilitzada que siguin "atractius" respecte els d'aigua
potable

blau

1

Objectiu operatiu 7:
Integrar els impactes dels fenòmens meteorològics extrems en el disseny de les
noves infraestructures.
Proposta

Grup Suports

Integrar l'impacte d'infraestructures noves sobre l'estat de vulnerabilitat del lloc
on es volen emplaçar

rosa

7

Xarxes separatives d'aigües residuals

rosa

6

Deixar de fer el típic passeig marítim i els espigons

rosa

3

Retornar els ecosistemes al seu lloc

rosa

2

Promoure la coordinació entre diferents nivells d’administracions (gestió
harmonitzada)

verd

1

Exigir en les grans obres de infraestructures, els efectes sobre els aqüífers i
variació dels cursos de l'aigua en les zones afectades

blau

1

També en infraestructures existents hi hauria d'haver estudis d'adaptació
sobretot amb l'augment del nivell del mar

rosa

1
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Objectiu operatiu 8:
Ampliar i millorar el coneixement dels impactes del CC en les masses d’aigua i els
usos que se’n deriven.
Proposta

Grup Suports

Reforçar l’R+D+I en el sector agrari per optimitzar la gestió de l'aigua

verd

5

Establir una xarxa de seguiment de l'estat de les masses d'aigua que permetin
saber la seva evolució

rosa

5

Si es transmet un bon coneixement dels efectes del CC en les masses d'aigua,
segurament ajudarà a una major conscienciació de la població per a fer-ne un ús
més eficient.

rosa

4

Passar de campanyes de sensibilització a campanyes de comunicació per explicar
les accions que s'han de prendre sí o sí.

rosa

1

Objectiu que requereix del pas del temps i de dotació econòmica per potenciar
els estudis científics

rosa

0

NOUS OBJECTIUS:
Propostes:

Suport

Pensar en l'aigua com a vector d'economia circular: biogàs, H2, matèria prima (fòsfor,…).
De les depuradores (EDAR) a Ecofactories

5

Enfocar la correcció hidrològica cap a la recuperació de l’espai natural dels rius. No
encaixonar les lleres

2

Incloure en la valoració de licitacions públiques el canvi climàtic com a element
transversal

2

Planificar la recuperació dels aqüífers i aigües subterrànies. Evitar la sobreexplotació. En
molts llocs els subministraments d'aigua depenen d'aquestes fonts

2

Mesures transversals:
Propostes:

Grup Suports

Gestió holística de tots els àmbits (aigua, sòl, boscos…) tenint en compte les
interrelacions i identificar les accions amb més impacte (per exemple,
l’agricultura regenerativa)

rosa

15

Educar i fer pedagogia en l'ús i gestió de l'aigua

rosa

13

Conèixer la petjada hídrica d'allò que consumim

rosa

11

Abordar FINALMENT la gestió de sediments dels embassaments, que redueixen
molt l'aigua emmagatzemada.

rosa

9

Estructures obertes de governança per cada conca per a permetre la participació
de tothom en el disseny de les estratègies locals de gestió de l'aigua

rosa

7

Sensibilitzar i conscienciar a la població (Consum/avingudes)

rosa

4

Incloure en l'ESCACC (tots els eixos) una aproximació feminista

blau

4

Promoure la descarbonització del sector de l'aigua.

blau

3
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Mesurar l'impacte ambiental (empremta de carboni) de la implantació de totes
les mesures d'adaptació que es proposin. Adaptació i mitigació han d'anar de la
mà. Com més es mitiguin les conseqüències del CC, més fàcil serà el procés
d'adaptació.

blau

3

Reducció de la contaminació d'aigües per nitrats.

blau

3

Incorporar una visió permacultural a la planificació.

rosa

2

Recuperació del fons biogènic dels rius (biofilms) com a embornal.

blau

0

Millorar la qualitat de l’aigua en origen.
Millorar la gestió dels recursos de l’aigua regenerada i els aqüífers: coordinar
accions, establir protocols i fer seguiment de la qualitat i la quantitat de l’aigua
disponible.
Compartir, consensuar i uniformitzar dades.
Millorar el coneixement del consum domèstic.
Substituir l’aigua potable en les activitats en què no es requereixi una qualitat
elevada d’aigua.

Per correu
electrònic*

Fomentar un canvi de paradigma envers l’aigua regenerada, per tal d’incentivar
el seu ús més enllà del seu origen.
Donar visibilitat al problema de la hidrovulnerabilitat o pobresa hídrica i treballar
per minimitzar els seus impactes a la població.
Identificar les mesures i accions sobre les quals es pot avançar per potenciar l’ús
eficient de l’aigua, com, per exemple, sistemes de drenatge urbà sostenible
(SUDS), millores en la gestió del sanejament, gestió integrada del litoral, etc.
Compatibilitzar les restriccions en l’ús de l’aigua a l’espai públic amb les
necessitats d’augment de punts d’aigua en episodis d’onada de calor, però
també com a refugi i element de frescor en cas de temperatures més extremes.

Per correu
electrònic*

*Aquestes aportacions van ser rebudes per correu electrònic per part d’una persona inscrita a la sessió
que no va poder assistir a la videotrobada.
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Valoració de les mesures vigents a l’ESCACC20: (targetes violeta)

Enunciat de la mesura:

Suports

Millora en l'eficiència de l'ús de l'aigua (inclosa la reducció de pèrdues en les xarxes) i
aprofundiment en la combinació de solucions d'obtenció de recurs tal i com planteja el
Pla de gestió del districte fluvial de Catalunya.
Foment de polítiques de gestió de les zones inundables que disminueixin el risc tot i
afavorint el manteniment de zones humides, la recàrrega d'aqüífers o la conservació de
platges.
Promoure més campanyes de valorització de l'aigua per millorar la percepció entre la
ciutadania amb l'objectiu de fer-ne un ús adequat i entendre que és un recurs escàs.

9

Ampliació de l'esforç en el tractament i control d'abocaments.
Millorar el coneixement del medi, el seguiment dels principals indicadors hidrològics i les
capacitats de pronòstic.
Avançar la coordinació dels nombrosos actors que intervenen en la gestió de l'aigua
mitjançant figures com els plans de gestió de la sequera.
Aplicació de mesures financerament sostenibles per a la progressiva restauració integral
dels ecosistemes i per a la gestió del cicle de l'aigua.
Implementació d'un model de gestió de transició o adaptatiu que garanteixi la provisió de
serveis de qualitat a llarg termini i permeti reduir la vulnerabilitat del sistema català de
subministrament d'aigua davant el canvi climàtic.
Reforç de la garantia de subministrament a través de la recerca d'altres fonts locals
(reutilització d'aigües grises, recuperació de pous, construcció de dipòsits pluvials) i la
connexió a xarxes regionals.
Implantació del règim variable de cabals de manteniment mitjançant plans zonals
concertats amb els usuaris hidroelèctrics, principalment.
Implantació del règim variable de cabals de manteniment al tram final del riu Ebre,
d'acord amb la proposta de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.
Incorporació de l'adaptació al canvi climàtic i la relació aigua-energia en la pròxima revisió
del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya tenint en compte els horitzons
diferents.
Incorporació al Pla de gestió del risc d'inundacions de les previsions d'increment de
freqüència i de magnitud de fenòmens meteorològics extrems.
Execució de la prova pilot de mobilització de sediments a l'embassament de Riba-roja i
aprovació del Pla de Gestió de sediments a la part catalana de la conca de l'Ebre.
Consideració de les condicions futures potencials sota el canvi climàtic en el disseny de
les noves infraestructures i les assumpcions sobre la probabilitat, la freqüència o la
magnitud d'esdeveniment extrems.
Increment de la flexibilitat dels sistemes de dotació d'aigua, generació d'energia i
infraestructures (interconnexió de xarxes per assegurar garanties, no per incrementar
l'oferta).
Avaluar la vulnerabilitat en les diverses masses d'aigua continentals i costaneres a partir
de la diagnosi del document d'impactes i pressions del pròxim Pla de gestió.

6
4

Derivació dels excedents aconseguits mitjançant millores d'estalvi i eficiència cap als
ecosistemes aquàtics i, en cas de situacions d'emergència, cap a l'abastament urbà a
partir d'un centre d'intercanvi de drets públics e l'aigua.
Revisió dels objectius de qualitat de les masses d'aigua establerts al Pla de gestió del
districte de conca fluvial de Catalunya per ajustar-los al nou context ambiental, si s'escau.

0
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Eix Alimentació

Imatge 7.- Captura de pantalla de la taula debat de l'eix Alimentació amb els participants corresponents.

Aquesta taula, amb 105 aportacions, estava dividida en dos blocs, agricultura i ramaderia, i
pesca. El bloc d’agricultura, amb un total de 68 aportacions, va centrar gran part del debat de la
taula i va rebre un major nombre d’aportacions. D’aquestes, moltes estaven relacionades amb
els objectius de promoure els productes ecològics i de proximitat, i millorar l’eficiència de l’aigua
als regadius. A més, els participants també van proposar algunes actuacions transversals i nous
objectius operatius vinculats al malbaratament alimentari i la ramaderia extensiva.
Al bloc de pesca, amb 37 aportacions, la majoria de mesures proposades van anar relacionades
a promoure una pesca més sostenible i compatible amb la conservació de la biodiversitat
marina, en gran part relacionades amb la pesca d’arrossegament. També va haver nombroses
aportacions relacionades amb preservar els espais de la costa i eliminar els plàstics al mar.

Imatge 8.- Resultat del panell de la Taula 2. Alimentació, amb les aportacions dels participants.
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Eix Alimentació – pesca
Objectiu operatiu 1:
Promoure un seguiment participatiu amb la ciutadania i els sectors més vinculats
amb el medi marí.
Proposta

Grup Suports

Creació d'un espai de ciència ciutadana marina

blau

6

Objectiu operatiu 2:
Crear xarxes unificades i coordinades de seguiment de paràmetres fisicoquímics i
biològics.
Proposta

Grup Suports

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

rosa

0

Objectiu operatiu 3:
Millorar la gestió dels usos recreatius, turístics i esportius en el medi litoral i el
medi marí.
Proposta

Grup Suports

Preservació d'espais de costa no urbanitzada (costa brava)

blau

10

Que el turisme no sigui una prioritat

blau

6

Per Barcelona i Tarragona: regulació de creuers i la seva afluència

blau

4

Reduir les infraestructures en el litoral

rosa

3

Regular/restringir les activitats esportives en zones litorals, especialment les
protegides.

verd

2

Quan parlem de deteriorament del sistema marí caldria valorar la repercussió
d'activitats com la pesca o d'esbarjo respecte als possibles abocaments des de
zones urbanes

rosa

1

Fomentar la recerca en el desenvolupament de vaixells propulsats amb H 2

blau

0

Reduir el tràfic marítim

blau

0

Millorar la gestió dels usos

blau

0

Objectiu operatiu 4:
Promoure una pesca compatible amb la conservació de la biodiversitat marina.
Proposta

Grup Suports

Transitar cap a un model de pesca artesanal i disminuir la flota d'arrossegament
atesos els seus problemes ambientals

blau

11

Fomentar la dieta de km 0

rosa

4

Educació ambiental del sector pesquer perquè es facin partícips de la
salvaguarda del seu propi recurs econòmic

blau

4

Incentius fiscals per a la pesca responsable, sostenible i col·laboradora en la
recollida de residus

verd

4
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Respectar els moments de reproducció de cada espècie regulant la seva pesca.

rosa

3

Buscar l'equilibri entre la pesca i la capacitat de producció del mar

rosa

3

Prohibir la comercialització de productes derivats de la pesca d'arrossegament

verd

2

Fomentar la sostenibilitat en la pesca d'arrossegament

verd

2

Més control sobre les aigües de llast

blau

1

Regular les zones pesqueres on es pot practicar l'arrossegament

blau

1

Racionalitzar l'ús dels recursos de la pesca

blau

1

Crear una legislació que no escapi a les aigües internacionals

rosa

0

Prohibir la pesca d'arrossegament

rosa

0

Objectiu operatiu 5:
Establir àrees protegides per a l’adaptació i conservació de la biodiversitat marina.
Proposta

Grup Suports

Fer efectiva la protecció, donar més recursos a la vigilància

rosa

4

Foment de la conservació de la posidònia: evitar fondejos, etc.

blau

4

Integrar la gestió de sediments fluvials a la gestió del litoral

rosa

1

Objectiu operatiu 6:
Reduir les pressions d’origen humà que acceleren els efectes del CC, com ara la
destrucció d’hàbitats, la sobreexplotació i la contaminació.
Proposta

Grup Suports

Eliminar els plàstics, no abocar al mar

blau

7

Fomentar la pesca de proximitat/sostenible en menjadors escolars o
d'equipaments públics

rosa

5

Implementar xarxes d'aigües residuals separatives i garantir la depuració del
100% de les aigües residuals

rosa

4

Revisar les polítiques de pesca al Sahel occidental i Marroc

rosa

3

Reduir contaminació per usos recreatius de l'aigua

blau

3

Promoure els circuits curts de comercialització: llotges, mercats públics

rosa

3

Promoure la descarbonització del sector pesquer

blau

3

Posar en valor les llotges del territori

rosa

2

Objectiu operatiu 7:
Millorar el coneixement sobre els efectes del CC en els ecosistemes marins.
Proposta

Grup Suports

Millorar la informació al consumidor sobre la provinença del peix

rosa

5

Difondre que gran part de la fotosíntesi de la Terra la fan les algues marines i
com aquestes es veuen afectades pel CC

blau

1
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Valoració de les mesures vigents a l’ESCACC20 – pesca:
Enunciat de la mesura:
Promoure programes de seguiment basats en la participació ciutadana i dels sectors
directament vinculats amb el medi marí com els pescadors
Estudiar i fer el seguiment de declivi de poblacions i espècies, però també dels processos
de resistència i recuperació.
Promoure accions de divulgació i de sensibilització per fer arribar a la societat les
evidències del canvi climàtic i els seus efectes sobre el medi marí.
Gestionar l'activitat pesquera en base a criteris de sostenibilitat
Reduir altres pressions antropogèniques, com ara la destrucció d'hàbitats, la
sobreexplotació i la contaminació, ja que aquestes poden actuar sinèrgicament amb el
canvi climàtic i accelerar els seus efectes adversos.
Promoure la protecció i conservació d'espècies i hàbitats vulnerables.
Promoure l'eliminació de les tovalloletes higièniques a causa del seu impacte ambiental
Proposar l'adaptació de la pesca d'arrossegament a causa del seu impacte mediambiental,
tot i facilitant una transició d'aquestes embarcacions per tal d'adaptar-les a una altra
modalitat pesquera, com podria ser la pesca artesanal.
Creació de zones d'exclusió de pesca complementada amb una gestió d'hàbitats (per
exemple, protecció de les praderes de fanerògames i/o instal·lació d'esculls artificials) que
ajudi a pal·liar la disminució d'alguns estocs pesquers. (Comentari: amb l'estudi que s'hi
haurà de dur a terme es podria incloure l'estudi de viabilitat d'integrar zones que
puguin acollir noves plantes aerogeneradores flotants).
Potenciar la coordinació entre investigadors i institucions que realitzin estudis i
seguiments en relació amb el canvi climàtic.
Elaborar un pla de seguiment amb una xarxa d'observatoris d'indicadors climàtics marins
per conèixer les variables físiques, químiques i biològiques i la seva evolució.
Millorar la informació cartogràfica d'hàbitats i espècies, sobretot en aquelles que són
vulnerables, estan en perill o amenaçades.
Afavorir les modalitats de pesca de baix impacte ambiental i que utilitzen poc
combustible. En concret, aplicar l'article 17 de la Política Pesquera Comunitària que
estipula que l'accés als recursos hauria d'incloure criteris socials i ambientals.
Establir bonificacions ambientals a vaixells per promoure i atraure'n de més nets i amb
menys emissions.
Establir i gestionar eficaçment una xarxa d'àrees marines protegides per tal d'aturar la
pèrdua de biodiversitat i millorar la resiliència dels ecosistemes marins.
Mantenir els programes de seguiment ja existents per tal d'assegurar les sèries temporals
disponibles, així com incorporar el seguiment del canvi climàtic en aquestes xarxes.
Avaluar la vulnerabilitat dels centres de producció aqüícoles situats al territori.
Ús d'eines com les avaluacions de vulnerabilitat i l'anàlisi de riscos, que ajudin al
desenvolupament de mesures d'adaptació.
Estandardització i simplificació de metodologies de seguiment.
Potenciar les línies d'investigació aplicada sobre quins són els impactes del canvi climàtic
vers les poblacions marines, així com també vers les piscifactories de peix i marisc.
Implementar estratègies d'adaptació al canvi climàtic a totes les escales, i aplicar la gestió
marítima integrada, el principi de precaució i la gestió ecosistèmica en qualsevol
planificació marítima i costanera.
Millora en la transferència del coneixement, especialment en la interfície ciència-gestor.
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Eix Alimentació – agricultura i ramaderia
Objectiu operatiu 1:
Fomentar la modernització de regadius per un ús més eficient de l’aigua i
l’energia.
Proposta

Grup Suports

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.

blau

10

Ús d'aigua regenerada

blau

9

La modernització del reg no garanteix una reducció del consum d'aigua. Cal
revisar aquesta estratègia que sovint no dona els fruits desitjats.

rosa

7

Recuperar pràctiques de gestió del sòl per augmentar la retenció d'aigua innovació del secà

rosa

7

Smartitzar (sensors, telecontrols, sistemes de gestió intel·ligents…)

blau

4

Implantar sistemes tarifaris avançats que fomentin l'ús responsable dels
recursos

blau

4

Fomentar l'ús eficient de l'aigua, necessària per mantenir l'activitat agrícola en
moltes comarques.

verd

4

Revisar les concessions a les comunitats de regants

rosa

2

Objectiu operatiu 2:
Valoritzar les espècies o varietats pròpies amb més capacitat per a adaptar-se al
CC.
Proposta

Grup Suports

Promoure la recuperació de terres cultivables

blau

9

Estudiar nous cultius amb necessitats hídriques baixes

blau

7

Foment de nous mercats per a la venda de productes locals i millorar la viabilitat
econòmica dels cultius adaptatius

rosa

3

Implantar tècniques agronòmiques que afavoreixin l'adaptació dels conreus

rosa

3

Afavorir bancs de llavors públics/comunitaris que facin assequibles aquestes
varietats a les explotacions agrícoles petites

rosa

2

Afavorir la silvopastura i creació de pastures

verd

1

Ajudar al sector primari, petits productors per a què els fons Next Gen EU (20212027) no s'adrecin únicament a les grans empreses

verd

1
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Objectiu operatiu 3:
Promoure productes ecològics i de proximitat, vers un sobirania alimentària de
qualitat altament eficient.
Proposta

Grup Suports

Afavorir el pas de ramaderies intensives a ramaderia ecològica i extensiva.
Facilitació d'aquests traspassos.

blau

17

Fomentar els ramats de petits remugants acompanyats per pastores i valorar
econòmicament aquesta gestió sostenible del territori

blau

11

Fomentar la ramaderia extensiva i totes les seves necessitats vinculades

blau

10

Implantar l’etiquetatge sobre petjada hídrica

rosa

9

Transformació progressiva del sector agro-ramader intensiu cap a models
agroecològics

blau

8

Internalitzar els costos ambientals en els preus dels aliments importats

blau

8

Revitalitzar el món rural: accés de terra joves

blau

8

Admetre com a zones de pastura zones classificades com a ús forestal i permetre
també pastura en zones on hi hagi cultius llenyosos per aprofitar-ne algunes
parts quan sigui possible

blau

7

Formació als agricultors i ramaders de les problemàtiques de continuar amb les
pràctiques habituals

blau

6

Etiqueta grisa: informar dels g de CO2 emesos, litres d'aigua, etc. En els envasos
(i no envasos) dels aliments

blau

6

Aliments de proximitat

blau

5

Sensibilitzar la població sobre els beneficis dels productes locals i ecològics

blau

5

Facilitar la implantació del segell ecològic (reduint tràmits administratius)

rosa

5

Fomentar la presència de plantes ruderals a marges per promoure polinitzadors

blau

5

Penalitzar la ramaderia intensiva

blau

5

Implementar una dieta de "baixes emissions" en menjador escolars i altres llocs
on les administracions poden tenir alguna cosa a dir.

rosa

4

Internalitzar els costos ambientals dels productes importats que es produeixin al
territori

blau

4

Estratègia de foment de ramaderia extensiva més ambiciosa que la nova PAC

blau

4

Potenciar els escorxadors mòbils i obradors municipals

rosa

3

Fomentar activament canvis en el consum de la població p. ex. Disminuir el
consum de carn

verd

3

Millorar la competitivitat entre explotacions agràries

blau

3

Fer més assequibles aquests productes reduint la pressió contributiva en tota la
cadena de producció

rosa

2

Diversificar la renda agrària

blau

2

Oficina d'ajuda i suport als petits productors

verd

2

Reduir intermediaris

rosa

2

Passar de sensibilització a l'acció (mecanismes econòmics)

rosa

1
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ACCESSIBILITAT: subvencionar els productes ecològics i de proximitat perquè no
siguin més cars.

blau

1

Repensar el benestar animal

rosa

1

Eliminar traves burocràtiques a l'establiment de petites explotacions ramaderes
extensives (en les diferents fases)

verd

1

Fer més estrictes els llindars per tal que es puguin produir aliments contaminats i
contaminants. Penalització de l'agroindústria

rosa

1

Potenciar plans alimentaris

rosa

0

Baixar el preu dels aliments ecològics perquè siguin assolibles a tota la població
que triï consumir-los

verd

0

Canvi d'ús dels terrenys

blau

0

Objectiu operatiu 4:
Millorar l’estat del sòl com a reservori de carboni i evitar-ne la degradació.
Proposta

Grup Suports

Fomentar la rotació de cultius

blau

6

Promoure la regeneració dels sòls combinant ramaderia i agricultura

rosa

4

Revisar aplicació de coeficients de pastura PAC i ajuts vinculats per no
perjudicar, necessitat impuls silvopastoralisme.

blau

3

Millorar tècniques de conreu per tal de maximitzar l'efecte embornal

blau

3

Canvi d'ús del sòl des del punt de vista de canvi climàtic. Pels efectes que té
sobre l'escalfament global.

blau

2

Desincentivar l'ús de fertilitzants sintètics afavorint la fertilització a través del
reciclatge de nutrients

verd

2

Fomentar el mínim laboreig i l’agricultura de conservació

rosa

2

Fomentar la integració de biodigestors

rosa

1

Implantar "tanques vives" i arbres en els llindars i plantacions agroforestals

rosa

1

Revisar sovint les càrregues ramaderes, segons zona i dades climàtiques

blau

0

Objectiu operatiu 5:
Ampliar el coneixement dels riscos i impactes del CC sobre els cultius i espècies
ramaderes, així com en el sector de l’alimentació.
Proposta

Grup Suports

Formar el sector agrícola en bones pràctiques vinculades a l'adaptació al canvi
climàtic

blau

7

Afavorir pastures de sota bosc

rosa

4

Compartir els coneixements que es tenen arreu de la Mediterrània sobre cultius i
gestió del sòl i de l'aigua per millorar les opcions d'adaptació

rosa

1

Fomentar pràctiques agrícoles que ajuden a mantenir la biodiversitat d'una
manera real

rosa

1

Fomentar el sistema de pastura multiparcel·les

rosa

0
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NOUS OBJECTIUS:
Propostes:

Suport
11

Lluitar contra el malbaratament alimentari

4

Suport a la ramaderia extensiva per l’impacte en temes de canvi climàtic, prevenció
d’incendis, creació de llocs de treball a zones rurals, etc.

Mesures transversals:
Propostes:

Grup Suports

Posar control a la ramaderia industrial. Hi ha un greu problema de contaminació
d'aqüífers i està afectant la sobirania dels petits ramaders, quedant supeditats a
les grans empreses. Aquest control permetria millorar la sobirania alimentària

blau

4

Introduir fiscalitat diferenciada de la carn en funció de l'impacte climàtic
(emissions de gasos del seu cicle de vida) (porc, aviram, boví).

verd

3

Valoració de les mesures vigents a l’ESCACC20:

Enunciat de les mesures:

Suports

Fomentar tècniques que enriqueixin el sòl com l'agrosilvicultura, el silvopastoreig, els
cultius de cobertura, la sembra directa, el compostatge, entre d'altres.

14

Afavoriment de la implantació de l'agricultura de proximitat per tal d'aconseguir una
agricultura sostenible

13

Lluitar contra la despoblació i afavorir un relleu generacional d'informació i coneixement
d'agricultors i ramaders amb l’objectiu d'atraure jovent i dones al sector.

12

Impuls a la ramaderia extensiva

11

Establir una economia circular basada en l'agricultura regenerativa que recuperi la
fertilitat dels sòls, faci un bon ús de l'aigua i augmenti la biodiversitat i la productivitat,
de tal manera que faciliti l'obertura del mercat ecològic (comentari: no s'acaba
d'entendre què vol dir l'obertura del mercat ecològic)

10

Estimular un canvi d'hàbits de consum mitjançant la reducció del consum de carn
sobretot de porc i aviram en benefici dels remugants, boví, oví i cabrum

10

Aplicació de mètodes per millorar l'estat fisicoquímic del sòl. Ex. incorporació correcta de
matèria orgànica al sòl, rotació de conreus, incorporació de lleguminoses.

7

Modernització de regadius per tal d'aconseguir un millor i més racional aprofitament de
l'aigua amb el mínim sobrecost energètic.

7

Impulsar polítiques que agilitzin els tràmits i permisos per tal de poder desenvolupar
activitats del sector, ja que la càrrega burocràtica dificulta emprendre-les.

7

Elaborar un mapa de vulnerabilitats de cultius i espècies animals d'interès productiu a
Catalunya més susceptibles de patir els impactes climàtics previstos

6

Transferir el coneixement generat sobre tecnologia i mesures de gestió als usuaris del
sector.

6

Aplicació de mesures de gestió que evitin la salinització, erosió i pèrdua de la matèria
orgànica dels sòls a Catalunya.

6
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Per tal de fer front a canvis de temperatura i precipitacions, estimular cultius tradicionals
i poc exigents com la figuera o el garrofer.

6

Identificar i posar en valor les oportunitats que comportarà l'adaptació al canvi climàtic
sobre el sector, com canvis en els models productius i energètics, en els hàbits
alimentaris i en els patrons de consum.

5

Revisió dels sistemes productius ramaders per tal d'adaptar-los als impactes del canvi
climàtic

5

Fomentar la recerca a l'entorn de l'impacte en l'ús de l'aigua sobre la productivitat dels
cultius, siguin de reg o de secà.

3

Estudiar i posar en valor agronòmic espècies i/o varietats pròpies o forànies adaptades a
les noves condicions ambientals d'acord amb treballs genètics i ecofisiològics.

3

Fer un bon ús dels ajuts procedents de la PAC i del fons de recuperació econòmica
destinats als sectors més afectats (caiguda de preus, adversitats climàtiques) amb
l'objectiu de no abandonar els camps i evitar un augment dels boscos

2

Potenciar la instal·lació d'escorxadors mòbils i d'obradors compartits. Potenciar l'accés a
la terra: bancs de terres.

2

Incorporació en la Planificació del reg agrícola els impactes observats i projectats del
canvi climàtic a Catalunya i especialment de les actuals deficiències en la garantia de
disponibilitat d'aigua.

1

Impuls al reg de suport eficient en l'ús de l'aigua, pels cultius tradicionals de secà amb
l'objectiu d'assegurar la seva productivitat i sostenibilitat (comentari: si volem reduir el
consum d'aigua, veig problemàtic augmentar la superfície irrigada)

1
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Boscos

Imatge 9.- Captura de pantalla de la taula debat de l'eix Boscos amb els participants corresponents.

Aquesta taula va recollir més de 80 aportacions, i d’aquestes moltes estaven relacionades amb
la coordinació administrativa i territorial que cal fomentar entre la planificació i la gestió
forestals i altres polítiques públiques (medi natural, gestió de l’aigua, urbanisme, etc.). L’objectiu
de fomentar la corresponsabilitat també va recollir moltes propostes de millora de la
governança. Així mateix, es van plantejar moltes accions per promoure una planificació i una
gestió forestals que augmentin la resiliència dels boscos als impactes del canvi climàtic. Els tres
grups que van passar per la taula també van proposar nous objectius relacionats amb la
bioeconomia, el risc d’incendis forestals o finançament de les polítiques forestals, incloent
mesures de fiscalitat verda.

Imatge 10.- Resultat del panell de la Taula 3. Boscos, amb les aportacions dels participants.
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Objectiu operatiu:
Coordinar la planificació forestal amb la planificació hidrològica
Proposta

Grup Suports

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.

verd

16

Desenvolupar una planificació territorial d’adaptació al canvi climàtic amb tots
els sectors involucrats

verd

16

Fer un bon diagnòstic de les relacions boscos/aigua

verd

8

Coordinar l’acció de les diferents oficines de la Generalitat per poder
implementar de debò la transversalitat que necessita l’adaptació

verd

7

Planificar amb objectius de massís i d’adaptació

rosa

6

Crear normativa vinculant que protegeixi els boscos de ribera front a ocupacions
urbanístiques

verd

5

Afegir la planificació hidrològica als PTGF

verd

5

Millorar la coordinació entre la planificació de conques internes (ACA) i
intercomunitàries (CHE), necessària per una política forestal de Catalunya

verd

4

Coordinar la planificació de manera territorial (per sectors, àmbits...)

verd

1

Repercussió de la taxa de l’aigua als boscos

rosa

0

Objectiu operatiu:
Definir i promoure una gestió forestal que augmenti la resiliència dels boscos als
impactes del canvi climàtic
Proposta

Grup Suports

Redactar i aplicar un nou Pla de Política Forestal de Catalunya.

verd

15

Executar accions que promoguin la resiliència dels boscos conjuntament amb la
conservació de la biodiversitat.

verd

12

Ordenar l’espai forestal des d’un punt de vista agroforestal, un mosaic agrícola i
forestal que ajudi a evitar incendis.

verd

10

Donar prioritat a les actuacions que comportin un augment del silvo-pastoralisme.

verd

10

Crear una fiscalitat que incentivi els boscos productius (en el sentit ecològic i
econòmic) i complexos.

verd

9

Crear incentius per executar una gestió dels boscos que afavoreixi la seva
resiliència i adaptació.

verd

8

Promoure la implementació dels Plans de gestió forestal.

verd

8

Idear incentius perquè la gestió forestal resilient s'apliqui efectivament.

verd

6

Incloure la planificació forestal com acció d’adaptació al CC.

verd

6

Gestionar la biomassa sobrant dels boscos.

verd

6

Crear grups de ramats municipals que permetin una gestió pública dels boscos.

blau

4

Actuacions dirigides a trencar la continuïtat forestal.

verd

4
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Cuidar la sanitat vegetal dels boscos des de l'administració.

verd

4

Afavorir les espècies i estructures forestals amb menys demanda hídrica.

rosa

3

Promoure la planificació i gestió racional dels boscos (explotació econòmica i
regeneració) com mitjà envers del canvi climàtic.

blau

3

Donar suport als propietaris (econòmic, administratiu, formatiu) per poder fer
gestió forestal adaptativa.

rosa

2

Afavorir la presència de depredadors naturals d'herbívors.

rosa

1

Gestionar els boscos per garantir que mantinguin l'efecte embornal.

rosa

0

Afavorir l'adevesament dels boscos catalans de manera progressiva per disminuir
la demanda hídrica.

rosa

0

Facilitar la gestió del bosc privat

rosa

0

Objectiu operatiu:
Establir mecanismes per a la valorització i la custòdia d’una xarxa de boscos
singulars.
Propostes
Incorporar programas de educación ambiental en escuelas dirigdas a conocer y
valorar mejor nuestros bosques.

Grup Suports
verd 8

Compra pública dels boscos amb alt interès estratègic.

verd

8

En la planificació territorial i vinculada al medi natural.

blau

7

Limitar l'accés o certes activitats en els boscos.

verd

5

Connectivitat forestal entre masses d'alt valor natural, protegir boscos amb
elevada biodiversitat, prevenció d'incendis i productivitat.

blau

3

Una PAC per als boscos.

rosa

3

Educació ambiental per a tota la població.

rosa

1

La custòdia com a instrument adaptatiu per a fomentar la resiliència: flexibilitat.

blau

0

Afavorir la connectivitat entre aquests espais protegits.

rosa

0

Objectiu operatiu:
Fomentar la corresponsabilitat en la implementació de les accions d’adaptació al
CC (custòdia del territori, associacionisme propietaris, etc.)..
Propostes
Treballar amb la gent del territori.

Grup Suports
verd 10

Fomentar la gestió forestal conjunta (amb associacions, público-privada, a escala
de massissos).

rosa

8

Crear una comissió intersectorial del bosc i l'aigua per coordinar polítiques, amb
participació de sector públic i privat.

verd

6
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Impulsar de manera sistemàtica i governamental la custòdia del territori.

Verd

5

Recuperar formes de gestió comunal dels boscos.

Blau

5

Promoure projectes territorials d'adaptació local.

verd

4

Aconseguir que totes les propietats forestals estiguin gestionades (plans de
gestió conjunts / municipals?).

verd

4

La gestió pública dels boscos (mitjançant compra o acords de custòdia/gestió)
seria la fi del bosc.

verd

4

Recolzar els boscos públics planificats pel Dept. d'Agricultura (la majoria) i els
boscos privats planificats, i la certificació de la gestió forestal.

blau

3

Crear eines per una governança REAL sobre els boscos.

verd

3

Constituir espais deliberatius estables en el temps que permetin, a diferents
territoris, acordar accions a ser implementades

verd

2

Arribar a conèixer totes les propietats dels boscos de Catalunya per poder
planificar actuacions concretes.

blau

1

Aportació del banc de CO2 als propietaris forestals.

rosa

1

Objectiu operatiu:
Aprofundir en el coneixement de l’impacte del CC sobre els recursos forestals i
els serveis ecosistèmics
Propostes

Grup
verd

Suports
9

Enfortir la ciència de base (Grups de recerca de les universitats, tàxons) per a
enriquir el cens de la biodiversitat de Catalunya. Sense ciència de base no hi ha
ciència ciutadana. Estem deixant morir la ciència de base i només recolzant
grups de gran impacte basats en simulacions i seguiment d'indicadors allunyats
de la realitat de Catalunya.

verd

7

Impulsar la ciència ciutadana en la gestió forestal

verd

6

Treballar amb la gent local en la recopilació de dades que intervenen en la
provisió de serveis ecosistèmics dels boscos per poder identificar canvis
territorials.

verd

4

Incrementar la gestió dels sistemes forestals com a proveïdors de serveis
ecosistèmics.

verd

4

No s'han de fomentar mesures de pagament per serveis ecosistèmics tal com
es plantegen actualment: hi ha molta literatura que explica que no fomenta la
sostenibilitat ni la justícia climàtica ni ambiental ni social. El defecte del
mètode és la manca de condicions reals per tal que funcioni.

rosa

3

Millorar les projeccions de canvi de serveis ecosistèmics.

verd

3

Millorar la inversió i la recerca en sanitat forestal.

blau

2

Posar en valor els serveis ecosistèmics del bosc.

rosa

0

Fomentar mesures de pagament per serveis ecosistèmics.
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Nou objectiu operatiu:
Potenciar el mercat de productes forestals locals i la bioeconomia (tal com
preveu l’art. 18 Llei del Canvi Climàtic) (7 suports, blau)
Propostes
Potenciar mercats de productes forestals locals (productes fusters i no fusters).

Grup
verd

Suports
10

Potenciar l’ús de la fusta com a material de construcció

blau

9

Treballar per una valoració més alta dels productes forestals.

verd

7

Potenciar i crear bioeconomia.

verd

6

Nou objectiu operatiu:
Millorar el finançament de les polítiques forestals i del medi
natural.
(El PNUMA explica que els costos d'adaptació al canvi climàtic
són molt superiors a la inversió que estem fent i anima a
"potenciar nous mecanismes financers")

blau

2

Nou objectiu operatiu:
Implementar mesures per reduir el risc de grans incendis
catastròfics en la planificació territorial i vinculada al medi
natural

blau

7

Gestió forestal com a eina de prevenció d’incendis

verd

13

Propostes genèriques i altres comentaris:
Crear un pla de comunicació de l’ESCACC30 per arribar al públic general.

verd

5

Els objectius i les mesures han d'estar “territorialitzades”. Una solució per un
territori pot no funcionar per un altre.

verd

3

Suggereixo que l’estratègia també contingui mesures concretes de mitigació de les
causes del CC, lligades als àmbits temàtics que aquí plantegeu

verd

1

Manca entre els objectius (és general en totes les àrees) l’educació a la ciutadania
per una millor/major conscienciació de les problemàtiques lligades al CC.

rosa

0
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Valoració de les mesures vigents a l’ESCACC20:
Enunciat de la mesura:

Suports

Impulsar ramats locals per a la neteja de sotabosc

10

Fomentar la transferència de coneixement en el sector sobre com la gestió forestal pot
esmorteir els efectes del CC

8

Recuperar els boscos de ribera i de les zones humides associades.

8

Incloure indicadors de diversitat d'espècies en els inventaris forestals

7

Reforçar el suport a la innovació, a la transferència i als mercats de productes forestals
locals i de forma sostenible.

7

Aplicar una gestió forestal que augmenti la resistència i resiliència de les masses arbrades
als efectes del CC.

7

Fomentar l'associacionisme dels propietaris forestals per millorar la gestió conjunta.

7

Millorar la conservació dels ecosistemes forestals com a proveïdors de Serveis
Ecosistèmics

6

Crear sinergies entre la gestió forestal (retirada de combustible) i les energies renovables
(biomassa).

6

Aprovació del Pla general de política forestal de Catalunya que integri els impactes
previstos del canvi climàtic.

5

Integrar la planificació forestal en altres planificacions que afecten a la de conca, posant
de relleu el paper dels boscos i la seva gestió sobre el recurs d'aigua, així com les relacions
entre la capçalera i el tram baix.

5

Elaborar cartografia temàtica relacionada amb les vulnerabilitats dels boscos al CC a
Catalunya i les prioritats en la seva gestió.

4

Promoure bones pràctiques forestals mitjançant el desenvolupament de programes
educatius i de formació de la gestió ecològica, socioeconòmica i hidrològica integrada,
adreçats a tots els sectors implicats.

4

Fomentar les actuacions encaminades a la conservació del sòl i de les masses arbrades
enfront de fenòmens extrems (Especialment incendis i episodis de sequera).

4

Fomentar la custòdia del territori com a element de corresponsabilitat en la
implementació de les accions d'adaptació al CC.

4

Proporcionar incentius i ajuts als propietaris privats per promoure la biodiversitat.

4

Millorar les recomanacions sobre millors pràctiques de gestió forestal per a la protecció
del sòl.

3

Reforçar les experiències de monitoratge de capçaleres de conca per quantificar la sinergia
entre gestió forestal i hidrologia.

3

Potenciar l'energia obtinguda mitjançant centres de biomassa de caire local i
descentralitzat a través d'ajuts específics al sector

3

Potenciar la recerca en el coneixement de l'emmagatzematge de carboni en els sòls i en la
biomassa.

2

Millorar la gestió de la informació a través d'un manteniment del suport als sistemes
existents (xarxes de monitoratge, base de dades, etc.)

2

Establir mecanismes de finançament vinculats a la valorització i la custòdia d'una xarxa de
boscos singulars atesa la seva significació en l'acumulació de carboni.

2
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Incloure com a prioritat la defensa i protecció dels boscos davant del canvi climàtic en els
documents de programació dels diferents fons europeus accessibles per Catalunya
(FEDER, FEADER,…).

2

Integrar l'avaluació i gestió del risc en l'inventari forestal i la planificació.

1

Habilitar un espai web públic sobre boscos i canvi climàtic a Catalunya.

1

Promoure plans d'assegurances per a propietaris de boscos.

1

Fomentar les capacitats en els organismes forestals en l'avaluació de riscos i la gestió de
crisi.

0
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Annex: Participants a la sessió
A continuació es presenten una sèrie de gràfics per il·lustrar la participació a la primera sessió
deliberativa del procés participatiu de l’ESCACC30.

Total de participants:

En aquest gràfic hi observem el total d’inscrits (72) dividit en tres diferents àmbits:
•
•

•

Inscrits no assistents: de les 72 persones inscrites, 19 no van assistir, xifra que
representa el 27% del total.
Assistents participants en grups: del total de persones assistents (53), 47 persones van
participar en el debat en grups mitjançant l’eina Klaxoon i en l’aportació de propostes
relacionada. Aquesta xifra representa un 65% respecte el total.
Assistents no participants: del total de persones assistents (53), 6 persones no van
participar en el debat en grups mitjançant l’eina Klaxoon i en l’aportació de propostes
relacionada. Aquesta xifra representa un 8% del total.
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Percentatge d’assistents segons el sexe

En aquest gràfic hi observem com la proporció de d’homes i dones és força semblant: un 55%
del total d’assistents (53) varen ser homes i un 45% dones.

Total d’assistents segons l’entitat de la qual formen part:

Del total d’assistents (53) se n’han identificat les diferents proporcions segons el tipus d’entitat
de la qual formen part. Es pot observar com les proporcions més gran són les de procedència de
l’administració i d’universitats i/o centres de recerca, amb un 28% i 21% respectivament. A
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continuació, i per a tots la mateixa proporció de 17%, els assistents procedien d’entitats,
empreses o de forma particular.

Mapa de procedència comarcal

S’ha procedit a fer un mapa amb degradat de color per visualitzar fàcilment la procedència a
escala comarcal dels assistents a la sessió. La comarca amb més assistents va ser el Barcelonès
amb un total 17 assistents. La resta de comarques presentaven un nombre total d’assistents que
oscil·lava d’entre 1 i 4. Es pot observar com la província de Barcelona és la que va concentrar la
majoria d’assistents i, en contrast, la província de Tarragona la que menys.
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Llista d’assistents (nom, entitat i grup)
Sala
blava
blava
blava
blava
blava
blava
blava
blava
blava
blava
blava
blava
blava
blava

Nom i cognoms
Alba Piqué
Andrea Castaño
Àngels Gardella
Anna Martínez
Antonio de la Torre López
Enric Vadell Guiral
Francesc Molné
Gerard Bono Nolla
Joan Rovira i Ciuró
Laura Tuduri
Maria Borràs Escayola
Maria Salamero Sansalvadó
Mathias Brummer
Noemí Fosas Ferrer

blava

Raúl Domínguez Tur

blava
rosa
rosa
rosa
rosa
rosa

Toni Tarrio
Anna Sanitjas
Annelies Broekman
Diana Pascual Sanchez
Eugenio Rojas
Gemma Juncosa Sánchez

rosa

Jordi Romà Vega

rosa
rosa
rosa
rosa

rosa
rosa

Laura Halminen
Mar Satorras Grau
Marta Fíguls Tristany
Meritxell Ribera
Orson Acosta Romero de
Tejada
Pol Hodaly
Ramon Enric

rosa

Victòria Carbonell Martínez

rosa

Xavier Mendoza Gonzalvez

verda
verda
verda
verda

Adrià Cos del Cacho
Anabel Sànchez
Bernat Claramunt
carme linares ballesté

rosa
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Entitat
Particular-Veterinària
Aigües de Barcelona
Associació Alt Ter
COAMB
Universitat Rovira i Virgili
Generalitat Catalunya
INNAT
OCCC
CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA
Universitat Politécnica de Catalunya
Universitat de Girona, Departament de Geografia
Aigües de Barcelona
Particular
Consell Comarcal del Bages
Institució Altempordanesa per la Defensa i Estudi
de la Natura (IAEDEN)
Particular
Col.legi Enginyeria de Forests
CREAF
CREAF
Projectcat / Xarxa Educació Pirineus Vius
Mancomunitat Penedès
Diputació de Barcelona- Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari
Saneseco
UOC
Consell Comarcal del Bages
SACYR CONSTRUCCIÓN,S.A. – SCRINSER,S.A.
Azolla Projects
Particular
assocoació propietris cadí moixeró
Departament Territori i Sostenibilitat. Generalitat
de Catalunya
Universitat Ramon Llull-Factultat de Turisme i
Direcció Hotelera
Particular
CREAF
CREAF
particular

verda
verda
verda
verda
verda
verda
verda
verda

Delfina Cornejo
Emili Lamora
José Luis Martínez-González
Josep Canals Molina
Josep M. Marti Rafols
Josep Mª Tusell
Just Serra Coma
Leonardo Bejarano Manjón

verda

María José Chesa Marro

verda
verda
verda
NP*
NP*
NP*
NP*
NP*

Martí Folch Borràs
Salvadó Puig Rodriguez
Teresa Baiges
Arturo Arveras García
Carlos Belmonte Calderón
Carlos Chica Moreu
Marta Oliver
Patricia Gosàlvez Rafel

NP*

Pere Navarro

Particular
Barcelona Regional
Universitat Autònoma de Barcelona
MedCities
Ajuntament Vilafranca del Penedes
Consorci Forestal de Catalunya
BOSCAT
Particular
Barcelona Cicle de l'Aigua. Ajuntament de
Barcelona
B-Biosca, SL
Director Incaví
Centre de la propietat forestal
Particular
Ajuntament de La Pobla de Segur
Vocal Comisión MA y TE del Colegio de Caminos.
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Agència de Salut Pública de Catalunya
Diputació de Barcelona- Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari

Equip de dinamització i suport
Taula

Nom i cognoms
Xavi Basora (dinamitzador)
Boscos
Gemma Cantos (suport)
Xavi Sabaté (dinamitzador)
Aigua
Gabriel Borràs (suport)
Marta Pujol (dinamitzadora)
Alimentació
Lluís Guitard (suport)
General
Laia Peyrí (dinamitzadora)

27 de gener de 2021

Entitat
Espai TReS
OCCC
Espai TReS
OCCC
Espai TReS
OCCC
Espai TReS

