Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 (ESCACC30)
Sessió deliberativa
Eix 2. Infraestructures
Data: 3 de març de 2021, de 18:00h a 20:30h
Lloc: Zoom
Número de participants: 43 (vegeu annex)
Objectius:
-

Donar a conèixer els objectius operatius de l’ESCACC30 en matèria d’infraestructures
Prioritzar accions i mesures ja plantejades per l’ESCACC20
Recollir propostes de mesures/accions que enriqueixin la nova ESCACC30 i prioritzar-les.

Dinàmica de la sessió:
Hora

Desenvolupament acció

18:00

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

18:05

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

18:10

Resum del seminari del 23 de febrer
Gabriel Borràs – Responsable de l’Àrea d’Adaptació de l’OCCC

18:20

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

18:30

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” (www.mentimeter.com), la qual va permetre fer una votació individual sobre la
priorització de cada objectiu operatiu per eix treballat (coneixement, planejament i
desplegament de mesures) i obtenir resultats en forma de mitjanes sobre una puntuació mínima
de 0 i màxima de 5 punts. També permet veure el nombre de respostes per eix tractat.
Els resultats d’aquest exercici de priorització van estar disponibles a la dinàmica posterior, la
corresponent a les propostes de mesures per a l’ESCACC30.

Eix Coneixement

Imatge 1.- Resultats de les votacions dels objectius operatius de l'eix Coneixement considerant el grau de
prioritat d'aquests (36 respostes).

En l’eix Coneixement, es van obtenir 36 respostes en total. L’objectiu que la majoria va
considerar més prioritari va ser el segon: “Millorar el coneixement sobre els impactes
regionalitzats del canvi climàtic a la costa”, amb una puntuació mitjana de 4,4 sobre 5. Molt de
prop els van seguir els objectius 1 i 4, “Millorar el coneixement dels impactes del canvi climàtic
sobre el sistema de mobilitat viari i ferroviari” i “Impulsar l’avaluació prospectiva de riscos
naturals considerant les projeccions i els escenaris del canvi climàtic”, respectivament.
Cal destacar que els objectius restants van obtenir una puntuació igual o propera a 2,5 sobre 5:
l’objectiu 5 “fomentar el coneixement sobre els impactes, els reptes i les oportunitats del canvi
climàtic en el sector financer i l’activitat de les assegurances” amb un 2,7 i l’objectiu 3 “millorar
el coneixement sobre els efectes del canvi climàtic en les infraestructures del turisme de neu”
amb un 2,5 sobre 5.
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Eix Planejament

Imatge 2.- Resultats de les votacions dels objectius operatius de l'eix Planejament considerant el grau de prioritat
d'aquests (34 respostes).

En l’eix Planejament es van obtenir 34 valoracions dels objectius presentats. En general, els
objectius es van valorar força prioritaris atès que la seva puntuació va ser igual o superior a un
3,7 sobre 5. Destaquen amb un 4,5 sobre 5, l’objectiu 1 “integrar l’adaptació al canvi climàtic en
la planificació d’infraestructures de mobilitat i en els projectes constructius” i l’objectiu 2
“integrar l’adaptació al canvi climàtic al canvi climàtic en l’ordenació del litoral”.
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Eix Desplegament de mesures

Imatge 3.- Resultats de les votacions dels objectius operatius de l'eix Desplegament de mesures considerant el grau
de prioritat d'aquests. (36 respostes)

El tercer i últim eix “desplegament de mesures” va obtenir un total de 36 participacions. Les
puntuacions en general van ser altes, superant o igualant una priorització de 3 sobre 5,
exceptuant l’objectiu 5 “afavorir la col·laboració entre l’administració i el sector financer i
d’assegurances per impulsar l’adaptació en els sector més vulnerables” que va obtenir una
puntuació de 2,9 sobre 5. L’objectiu considerat més prioritari va ser l’objectiu 1 “integrar
l’adaptació al canvi climàtic en la revisió i manteniment de les infraestructures existents”, amb
una puntuació de 4,5 sobre 5. De ben a prop el van seguir l’objectiu 3 “implantar mesures
d’adaptació al canvi climàtic en la gestió del litoral” i l’objectiu 5 “millorar els sistemes
d’observació, alerta primerenca, comunicació i educació davant els riscos naturals”, amb una
puntuació de 4,3 sobre 5. Els dos objectius restants van igualar o superar la puntuació de 3,3
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 reunions en línia (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 a poder realitzar propostes i
aportacions relacionades amb els tres eixos. Cada espai de treball comptava amb una persona
dinamitzadora , i un/a tècnic/a de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic amb funcions de suport i
aclariments.
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Valoració de les mesures vigents a l’ESCACC20: (targetes violeta)
En tots tres grups, es va dedicar una estona al principi de la dinàmica per a revisar i prioritzar les
mesures de l’ESCACC20 relacionades amb les infraestructures:

Enunciat de la mesura:

Suports

Fomentar i donar suport a totes aquelles mesures que promoguin actuacions per la
mobilitat sostenible i l'ús del transport públic de proximitat
Apostar per l'execució d'infraestructures ferroviàries estratègiques (p. ex. Eix mediterrani
de mercaderies) per tal de reduir el transport de mercaderies per carreteres
Incorporar el canvi climàtic i els seus possibles impactes en la futura planificació
d'infraestructures de transport i en els projectes executius
Incorporar la freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems en la
planificació territorial urbanística
Fomentar la recerca i el coneixement de nous materials i dissenys constructius
d'infraestructures més resistents als fenòmens climàtics adversos
Avaluar el grau de vulnerabilitat al canvi climàtic de les infraestructures energètiques de
Catalunya
Definir programes d'actuacions específics davant situacions d'emergència en cas de
fenòmens meteorològics extrems
Identificar les accions més efectives en les polítiques de canvi climàtic, amb atenció
especial a la planificació i gestió de la mobilitat i al cicle de vida de les infraestructures de
transport, per tal de prioritzar-les

19

Incorporació dels impactes del canvi climàtic en la planificació estratègica
Impulsar el desenvolupament de les eines d'avaluació específiques per tal de conèixer
quines són les infraestructures de transport de Catalunya més vulnerables

11
10

16
16
13
12
12
11
11

Impulsar el desenvolupament de sistemes de monitoratge, sistemes de rescat i d'alerta
10
Incorporar els impactes del canvi climàtic i mesures d'adaptació en la planificació turística
10
Impulsar l'estalvi i eficiència en l'ús de l'aigua i de l'energia en el sector turístic
7
Revisar els criteris de manteniment d'infraestructures ferroviàries per part dels operadors
6
davant l'afectació de materials
Apostar decididament per la fabricació i implantació del vehicle elèctric i híbrid a
3
Catalunya*
*Comentari: no hi estic d’acord per l’impacte derivat dels components i els materials dels vehicles, en
especial les bateries. Cal reduir el nombre de vehicles i apostar per la mobilitat compartida de cotxes
elèctrics.
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Eix Coneixement

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

A la taula de debat dedicada al coneixement es van recollir 74 mesures, i dos nous objectius.
Bona part de les propostes realitzades pels tres grups que van passar per aquesta taula anaven
dirigides a millorar el coneixement de solucions basades en la natura, aplicables en diversos
contextos, especialment al litoral. També van realitzar-se propostes transversals relacionades
amb la participació de la ciutadania i els agents econòmics i socials en la generació de
coneixement, i la sensibilització i conscienciació a través de l’educació i la comunicació
ambiental. També es van realitzar diverses propostes alineades amb la necessitat de trobar nous
models de desenvolupament que permetin adaptar-nos com a societat al canvi climàtic.
A continuació es presenten les propostes relacionades amb els objectius operatius de l’eix
coneixement. Per a algunes de les mesures, s’indica que van ser proposades en altres taules,
però es presenten en aquest bloc per una major consistència lògica d’aquest document.
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Imatge 6.- Resultat del panell de la Taula 1. Infraestructures: coneixement, amb les aportacions dels participants.

Objectiu operatiu 1:
Millorar el coneixement dels impactes del canvi climàtic sobre el sistema de
mobilitat viari i ferroviari.
Proposta

Grup

Suports

Millorar el coneixement de l'espai riu per tal d'alliberar-lo d'infraestructures.

rosa

6

Garantir bases de dades públiques i obertes sobre l’ús del transport públic i
privat1.
Contractació d'empreses circulars de diferents sectors (constructores, logística,
etc.) per construir infraestructures eficients i resilients i promoure l'economia
circular.

rosa

6

rosa

5

Potenciar el càlcul del cicle de vida de les infraestructures.
Aprofundir en el coneixement de la resistència de materials d'efectes climàtics
continuats.
Estudis d'impacte ambiental que incorporin el càlcul de la petjada de carboni i
valorar l'alternativa zero2.
Fer públic el cost (danys i costos de temps dels usuaris) deguts als impactes del
canvi climàtic.
Avaluar quines infraestructures caldria desconstruir a Catalunya. Cal assumir la
necessitat d'un decreixement de les activitats i d'un ús dels recursos de
proximitat.
Crear una base de dades integrada en un SIG que compili els impactes reals
produïts sobre les infraestructures.
Buscar informació sobre com s'està gestionant aquest tema en altres zones o
països.

rosa
rosa

5
4

rosa

4

rosa

3

blau

2

verd

2

rosa

1
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Catàleg obert d'afectacions i els seus costos, per exemple, esllavissades en
talussos.
Crear repositoris open data del comportament de les infraestructures per
afavorir la creació per la iniciativa privada de productes i serveis.
Reflexionar l'efecte estrangulador dels viaductes en els cursos fluvials. No és tot
problema de les lleres brutes, s'acostuma a reduir el cabal hidràulic. Exemple:
Montblanc.
Incrementar el coneixement sobre l’efectivitat de mesures: avaluació de les
actuacions.
Creació d'un inventari d'esdeveniments perillosos (per exemple esllavissades),
homogeni, el més complet possible en el temps i l'espai3.
Notes:
1
I potenciar clarament el transport públic
2
La Llei d'impacte ambiental ja ho preveu. Una altra cosa és que es faci bé…
3
Amb plans d'enrunament d'estructures existents encara que no siguin immediats

blau

1

blau

1

blau

0

verd

0

blau

0

Objectiu operatiu 2:
Millorar el coneixement sobre els impactes regionalitzats del canvi climàtic a la
costa.
Proposta

Grup Suports

Estudiar solucions basades en la natura.
Estudiar els efectes dels sistemes dunars i aiguamolls com a infraestructures
naturals de protecció.
Millorar el coneixement dels prats de posidònia com a mitigador de l'efecte de
les onades.
Garantir i finançar la recollida de dades climàtiques i marítimes (exemple de la
sèrie de dades de l'Estartit).
Introduir nocions bàsiques de conseqüències de la crisi climàtica i adaptació en
els programes curriculars de segon grau i universitaris de totes les carreres.
Instituir programes de seguiment que involucri a la ciutadania
Millorar el coneixement sobre l'acidificació del mar.
Impulsar projectes de ciència ciutadana que estudiïn els efectes del canvi global
a la costa.
Vincular els impactes regionalitzats a la costa amb les seves connexions arreu del
territori (interconnexió).

rosa
rosa

15
12

rosa

9

rosa

8

verd

2

verd
rosa
blau

2
2
1

verd

1

Objectiu operatiu 3:
Millorar el coneixement sobre els efectes del canvi climàtic en les infraestructures
del turisme de neu.
Proposta

Grup

Suports

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: bosc, prats, biodiversitat, etc., i recuperar la seva funció d'embornals
de CO2.
Millorar el coneixement de la gestió forestal i la restauració forestal en la
correcció d'allaus en front d'infraestructures dures.

verd

4

rosa

4

3 de març de 2021

Treballar en la diversitat i aprofitament de les infraestructures de la neu per l'ús
durant tot l'any.1
Valorar els diferents escenaris i alternatives amb diversos actors del territori per
consensuar l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic que beneficiï tant al turisme
de neu coma altres sectors socials/econòmics del territori.
Programes de recollida de dades i de sistematització d'informació sobre la neu a
muntanya (cicles de nevades, gruixos, permanència, fosa, …). Buscar agents que
recullin les dades (Parcs Naturals, estacions de muntanya, …).
Fer un balanç econòmic dels últims hiverns per a les estacions d'esquí i
relacionar-ho amb la necessitat d'inversions (canons de neu) i els consums
d'aigua i energia.
Notes:
1
Canvi del model d'estacions d'esquí a estacions de muntanya.

rosa

4

rosa

3

rosa

0

rosa

0

Objectiu operatiu 4:
Impulsar l'avaluació de prospectiva de riscos naturals considerant les projeccions i
els escenaris del canvi climàtic.
Proposta

Grup

Suports

Que tota nova infraestructura es faci considerant la pitjor predicció del canvi
rosa
4
climàtic a la zona per tal de ser més resilient i duradora.1
Fer mapes de riscos en sistemes de codi obert. Risc hidrològic. Risc esllavissades
blau
3
de terra. Risc per calor.
Cal considerar els riscos dels embassaments aigües avall.
verd
2
Fomentar un suport tècnic i científic als municipis, fomentant la creació d'espais
verd
2
específics per a zones vulnerables.
Calen criteris cost/benefici de priorització i treballar els sistemes d'alerta
verd
1
primerenca i de gestió per tal d'evitar el sobredimensionament.
Donar informació al sector turístic sobre la necessitat d'una taxa turística (la
rosa
1
zona mediterrània serà la més afectada pel canvi climàtic per més sequera).
Evitar l'exposició d'elements vulnerables als fenòmens potencialment perillosos
blau
1
Mostrar els límits de les zones inundables, de regressió litoral, etc., per tal de
verd
1
projectar com s'hauria d'adaptar les poblacions costaneres.
Evitar l'exposició d'elements vulnerables als fenòmens potencialment perillosos.
blau
1
Notes:
1
Voleu dir que això és cost efectiu i anti-fràgil? Observació: potser la pitjor no, en funció del % de que
passi perquè sinó podem sobredimensionar exageradament

Objectiu operatiu 5:
Fomentar el coneixement sobre els impactes, els reptes i les oportunitats del
canvi climàtic en el sector financer i l'activitat de les assegurances.
Proposta

Grup Suports

Establir criteris no únicament econòmics sinó tenint en compte quantificacions /
valoracions ambientals.
Prioritzar el coneixement i les actuacions a nivell local, relacionant-les amb
petites entitats que tinguin vincles amb el territori. Evitar que s'especuli amb
aquestes qüestions. El bé comú no hauria de ser un negoci.
Retorn social com a criteri base de la promoció d'economia cooperativa.
Estudiar com el sector financer i el de les assegurances poden aportar el
finançament per les mesures d'adaptació que es proposen. El finançament ha de
ser públic.

rosa

5

rosa

2

verd
verd

1
1
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Recordar la importància de tenir ben assegurats els actius.
Millorar els programes d'assegurança per al sector de la pagesia donat que té un
nivell de vulnerabilitat molt alt i pot contribuir a reduir la vulnerabilitat de la
societat.
Mesures d'assegurament per actuacions que redueixen riscos en sectors
agroforestals però també a les costes.

blau
verd

1
0

verd

0

Grup

Suport

NOUS OBJECTIUS:
Propostes:

Mesures:

Coneixement sobre la implantació d’una
economia circular.

Impulsar la recerca en
l’aprofitament dels residus de la
construcció.
Economia circular, ajudar-nos
d’exemples d’altres països, veure
eines de reaprofitament de menjar
o bescanvi de roba, etc.
Estudis de casos reals en un àmbit
territorial concret i acotat.
Evidenciar també les limitacions del
enfocament. És demostrat
amplament que el cercle no es pot
tancar del tot.

blau

2

verd

1

verd

0

verd

0

Mesures transversals:
Proposta

Grup

Suports

Sobre el model de ciència: promoure la generació de coneixement obert.
rosa
7
Fomentar la difusió dels resultats de recerca.1
Generar el coneixement de forma participada (co-creació).
rosa
6
Definir indicadors per avaluar els impactes.
verd
4
Convocatòria de projectes de recerca.
rosa
3
Fer una estratègia nacional de ciència ciutadana i de comunicació de l'Agenda
verd
2
2030 i la crisi climàtica.
Aigua: estudiar com es pot garantir aigua de qualitat i en la quantitat necessària
verd
2
per la població. Fent compatible els sistemes de regadiu i els vitals (cultius i vida
animal).
Traslladar de forma efectiva els coneixements sobre els impactes del canvi
verd
2
climàtic a les administracions locals.
Establir les mesures d'incorporació de criteris ecosistèmics en la planificació,
verd
1
manteniments i execució d'infraestructures urbanes i ecosistemes fluvials.
Fomentar la cultura científica a la societat, combatre la pseudociència.
verd
0
Potenciar (mitjançant projectes demostratius i formació) l'ús de la bioenginyeria
verd
0
com una eina per construir infraestructures més resilient.
Notes:
1
L’educació ambiental pot ajudar a comunicar aquesta informació al públic i assessorar les entitats que
han de promoure els canvis adaptatius.
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Eix Planejament

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

A la taula de debat dedicada al planejament es van recollir 51 mesures, i quatre nous objectius.
Moltes d’aquestes mesures van anar dirigides a millorar la planificació d’infraestructures de
mobilitat incloent temes com la biodiversitat, els episodis climàtics extrems i els riscos geològics.
Cal destacar que les propostes d’objectius operatius van generar nombroses aportacions i
consens entre els participants. Es va considerar especialment important incloure un objectiu
referent al verd com a infraestructura urbana i un altre relacionat amb la planificació de les
infraestructures energètiques.
A continuació es presenten les propostes relacionades amb els objectius operatius de l’eix
planejament. Per a algunes de les mesures, s’indica que van ser proposades en altres taules,
però es presenten en aquest bloc per una major consistència lògica d’aquest document.
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Imatge 8.- Resultat del panell de la Taula 2. Planejament, amb les aportacions dels participants.

Objectiu operatiu 1:
Integrar l'adaptació al canvi climàtic en la planificació d'infraestructures de mobilitat i
en els projectes constructius.
Proposta

Grup

Suports

Contemplar la recuperació de biodiversitat a l'entorn de noves infraestructures.
Introduir els episodis extrems pel càlcul d'estabilitat de talussos i terraplens.
Mapejar el risc d’esllavissades de terres en funció de la pendent, la geologia i els
escenaris de canvi climàtic.
Minimitzar i/o reduir les construccions d'infraestructures i edificacions per sota el
nivell freàtic, a causa de l'impacte ambiental generat en la construcció i en el
manteniment.
Que l'administració faciliti informació/estudis i subvencions per a la transició
energètica a nivell municipal (autoproducció d’energia amb plaques solars, energia
calorífica amb calderes de biomassa, etc.).
Reforçar la planificació integral i coherent entre diversos nivells de govern i àmbits:
territorial i d'infraestructures hidràuliques, de mobilitat, energètiques, costaneres
així com socials.
Prioritzar actuacions que tinguin més retorn mediambiental, econòmic i social
mitjançant anàlisi cost benefici.
Planificar a mi i llarg termini actuacions de retrocés d'infraestructures que
actualment estan en zones afectades per temporals i per la pujada del nivell del mar.

blau
blau
blau

12
9
8

blau

7

rosa

6

blau

6

blau

6

rosa

6

Prioritzar la rehabilitació vs noves construccions/infraestructures.
Limitar al màxim les noves construccions, donat que totes tenen algun grau
d'impacte. Hem de prioritzar.
Adaptar la normativa de càlcul d'acord l'evolució dels paràmetres climàtics. 1
Construir infraestructures mancomunades entre municipis que ajudin a una gestió
més sostenible i autosuficient.

verd
verd

4
3

rosa
rosa

3
3

Dissenyar infraestructures que no incrementin els danys ni riscos climàtics..

rosa

2
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Disseny de les noves construccions amb plaques solars i dipòsits al sostre (com fan a
rosa
Alemanya) i amb dos circuits d'aigua (pel seu reaprofitament)
Contractació d'empreses circulars de diferents sectors (constructores, logística, etc.)
rosa
per construir infraestructures eficients i resilients i promoure l'economia circular.2
Establir una estratègia nacional de desballestament i/o adaptació tova
verd
d'infraestructures de mobilitat.
Que l'administració obligui als ajuntaments que els nous equipaments municipals a
rosa
construir siguin edificis bioclimàtics.
Integrar l'anàlisi de riscos en la planificació.
verd
El Pla Director d'Infraestructures (PDI) de mobilitat ha d'incorporar els criteris de
verd
l'ESCACC quant a la priorització de noves actuacions.
En el planejament de noves infraestructures s'ha de poder contemplar el cost de
verd
manteniment dels nous equipaments no només en relació al seu possible
deteriorament, sinó també en relació als efectes del canvi climàtic.c
Aplicar els criteris de taxonomia d'inversions sostenibles (UE).
rosa
Evitar la construcció d'infraestructures fora de zones de risc, enfront de possibles
rosa
proteccions.
Avaluar el grau actual d'impacte que les construccions comporten envers l'entorn.
verd
Millor abans del projecte executiu, ja és massa tard.
verd
Notes:
1
Canviar la normativa és un procés llarg i complex. Els diferents operadors d’infraestructures han
d’incorporar-los a dia d’avui en els seus protocols interns.
2
Què vol dir circulars? Fomentaria la contractació pública d’empreses ètiques i sostenibles.
c
Aportació realitzada en la taula dedicada a l’àmbit del coneixement.

2
2
2
2
2
1
1

1
1
1
0

Objectiu operatiu 2:
Integrar l'adaptació al canvi climàtic en l'ordenació del litoral.
Proposta
Definir guies per incloure el canvi climàtic en l'ordenació.
Desconstruir el litoral i recuperar la vida dels rius
(https://www.icog.es/TyT/index.php/2020/01/el-colegio-de-geologos-apuesta-pordeconstruir-el-litoral-y-aportar-sedimentos-a-los-rios-para-evitar-futurascatastrofes/).
Renaturalitzar (i no reconstruir) les zones destruïdes per temporals.
Protegir les poblacions de posidònia per aturar l'impacte de l'onatge a la costa a
més de ser fixadores de carboni.c
Establir plans de protecció específica de les espècies del litoral i marines vulnerables
al canvi climàtic.
Redactar el Pla Sectorial de connectors ecològics per a llur protecció com a
infraestructures clau per a l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic.
Incorporar el principi de solucions basades en la natura i la visió ecosistèmica en les
normes i instruments de planificació territorial i urbanística.
Elaboració de plans urbanístics o d'infraestructures tenint en compte l'augment del
nivell del mar o la regressió de la costa.c
Que totes les noves infraestructures de nova construcció a primera línia de costa
s'aprovin un cop considerada la pitjor predicció d'increment del nivell del mar (3 m)
i en cas de temporal fort.
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Grup

Suports

blau
blau

13
9

rosa
rosa

7
7

blau

5

verd

4

verd

3

verd

2

rosa

2

Elaborar Plans específics de protecció i avaluació de la seva vulnerabilitat d'aquelles
àrees on conflueixin espais marítims i fluvials, tals com els deltes.
Reducció de les zones de transport marítim, i les zones de pesca per tal de protegir
les àrees marines protegides i àrees que no estan encara protegides que ho haurien
d'estar (ex. praderes de posidònia, zones de cria d'espècies, etc.). c
Notes:
c
Aportació realitzada en la taula dedicada a l’àmbit del coneixement.

verd

1

verd

1

Grup

Suports

rosa

8

rosa

5

blau
blau
rosa
rosa

5
5
2
2

verd

0

Objectiu operatiu 3:
Impulsar l'elaboració d'un Pla d'adaptació específic de la costa
Proposta
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).
Realitzar l'anàlisi cost-benefici de les mesures d'adaptació.
Recuperar antics aiguamolls costaners històricament dessecats.
Prioritzar solucions basades en naturalesa (NBS).
Mantenir noves zones humides de recent formació (delta de la Tordera) per
conservar biodiversitat.
Resulta difícil pensar en un únic Pla d'adaptació de la costa. Cada tram té uns
condicionants i impactes diferents.

Objectiu operatiu 4:
Impulsar el canvi cap a un model de turisme més sostenible, menys consumidor de
recursos i respectuós amb el territori.
Proposta

Grup Suports

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, …).
Potenciar el producte local i l'oferta d'activitats de natura. Amb un component
d'educació i sensibilització ambiental.1
Implantació de mesures concretes d'eficiència energètica i de consum d'aigua en els
nous desenvolupaments turístics. I també en els àmbits ja existents.
Activitats esportives i lleure a llera del riu.
Cal reduir el turisme actualment a nivells insostenibles a nivell social, climàtic i
econòmic.
La planificació ha de ser l'eix vertebrador en les infraestructures relacionades amb el
turisme i condicionades pel canvi climàtic. Per exemple, si una àrea augmenta la
probabilitat de ser zona inundable, evitar la planificació de càmpings.c

rosa

8

rosa

3

rosa

3

verd

2

blau
verd

1
1

verd

1

Notes:
1
Com hem d’evitar la hiperfreqüentació dels espais naturals?
c
Aportació realitzada en la taula dedicada a l’àmbit del coneixement.
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Objectiu operatiu 5:
Promoure la integració de criteris i mesures adaptatives en la planificació de
Protecció Civil.
Proposta
Elaboració de plans específics, com per exemple, el pla de sequera. c
Millorar la comunicació des de Protecció Civil perquè la població estigui informada.
Plans de protecció municipals, a partir de la recollida d'informació amb els agents
locals.
Elaboració de plans específics com per exemple l'INUNCAT.
Promoure la corresponsabilitat de la ciutadania en la gestió dels riscos.
Evitar solapament entre protecció civil/planificació de canvi climàtic.
Notes:
1
L’INUNCAT encara no contempla el risc dels embassaments a les conques internes.
c
Aportació realitzada en la taula dedicada a l’àmbit del coneixement.

Grup

Suports

verd
blau
rosa

4
3
1

verd
verd
rosa

1
1
0

NOUS OBJECTIUS:
Propostes:

Integrar la gestió activa
dels riscos hidrològics en
el planejament territorial
i urbanístic.

Considerar el verd com a
una infraestructura
urbana
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Mesures:
Posar en valor la sostenibilitat de les pràctiques
tradicionals. Mantenir les feixes i la vegetació per evitar
l’erosió i fixar el terreny.
Establir sistemes d’alerta de riscos hidrològics que
permetin integrar la gestió “on-time” del risc en la
planificació urbanística, llicències d’activitats, etc.
Fomentar la infiltració i minimitzar la impermeabilització
del sòl.
Conscienciar la ciutadania de la necessitat de respectar els
àmbits fluvials. Recordar la dita que els rius de tant en
tant ens ensenyen les seves escriptures.
Exigir en els grans projectes l’anàlisi del impacte sobre el
sistema hidrològic i les seves conseqüències sobre el
ecosistema (vegetal, animals, micro i macro).
Augmentar la superfície de verd en zones urbanes.
Les noves superfícies de verd haurien d’estar
subministrades amb aigua procedent de recursos hídrics
alternatius: aigües pluvials, subterrànies, regenerades,
grises, etc.
Disseny del verd urbà per combatre l’illa de calor i
promoure biodiversitat.
Impulsar la infraestructura verda també en municipis
mitjans i petits (refugis climàtics escolars, etc.).
Considerar la bioenginyeria i la restauració natural a la
planificació per a incrementar la resiliència de les
infraestructures i minimitzar el seu impacte ambiental.
Incorporar l’espai públic verd i de vianants com a cessions
obligatòries en la planificació urbanística.
Naturalització de les zones urbanes: accés a espais verds
(mínim 0,5 ha i a menys de 300 m, segons la OMS) per
augmentar la biodiversitat, l’esperança de vida, millorar
les capacitats cognitives dels infants i de la gent gran
(projecte BREATHE), reduir l’escalfament de la ciutat.

Grup

Suport

rosa

7

blau

5

verd

1

verd

1

verd

1

blau
blau

9
7

blau

5

rosa

4

verd

3

verd

3

rosa

3

Millorar la qualitat del verd urbà perquè pugui potenciar
blau
2
els serveis socioambientals.
Impuls dels drenatges urbans sostenibles (Guia Tècnica
blau
1
redactada per l’Ajuntament de Barcelona).
Necessitats de reg en onades de calor.
blau
0
Prioritzar normativament el parterre corregut enfront del
rosa
0
escossell individual
Incloure la mobilitat dels sediments en la planificació de
blau
13
les preses evitar colmatació, regeneració zones extracció
àrids i aportació sedimentària al litoral.
Treballar aquests impactes a nivell local, i incloure’l en la
blau
4
planificació del desenvolupament territorial de les ER.
Facilitar la gestió forestal de propietaris particulars o
rosa
4
municipals per a la prevenció d’incendis i l’aprofitament
de la biomassa per energia o altres usos.
Replantejar del model energètic passant de macro-plantes verd
3
Incloure el canvi climàtic a una producció descentralitzada amb distribució
equilibrada en el territori per a reduir la vulnerabilitat del
en la planificació del
sistema energètic.
sistema de producció,
Desmantellar les plantes d’energia nuclear.
verd
3
transport i
subministrament
Impulsar reformes energètiques per a tot el parc
blau
2
energètic de Catalunya.
edificatori del sector turístic.
Fomentar la investigació envers si el model actual de
verd
0
generació d’energia continuarà sent vàlid en el futur. Per
exemple, centrals hidroelèctriques al Pirineu amb la
possible reducció de la innivació.
Comptabilitzar l’impacte de les energies renovables,
verd
0
integrant també en quan a materials extrets fora de
Catalunya.
Relacionar aquests estudis amb mesures eficaces per
rosa
0
reduir el consum energètics.
Planificació legislativa i reduir/agilitzar la burocràcia (per evitar que les estructures estiguin obsoletes un
cop aprovades).

Mesures transversals:
Propostes:

Grup Suports

Avaluar les mesures d’adaptació proposades abans de la seva implementació en un
entorn específic per evitar la mala adaptació.

verd
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1

Desplegament de mesures

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

A la taula de debat dedicada al desplegament de mesures es van recollir 71 mesures, i sis nous
objectius.
Les propostes aportades pels participants abasten un ventall ampli de mesures i perspectives
per adaptar les infraestructures existents (de tot tipus, incloses les pròpies del turisme) al canvi
climàtic. D’entrada, a través d’un manteniment adequat, introduint tota mena de càlculs i
avaluacions de risc. Però també a través de la governança, especialment per a les
infraestructures del litoral, on la superposició d’administracions competents dificulta una
adaptació efectiva. Precisament en aquest àmbit territorial, un dels més vulnerables, gran part
de les propostes van orientades a recuperar, en la mesura del possible, les dinàmiques naturals.
La gestió dels riscos, a través de sistemes eficients de detecció i comunicació a la societat, és un
altre dels àmbits que pot minimitzar els efectes del canvi climàtic sobre les infraestructures. Cal
també interaccionar amb diversos sectors econòmics, com el turístic (per afavorir la
desestacionalització i la diversificació de productes més enllà de les platges), i també el financer,
per implicar-lo en el suport als sectors econòmics més vulnerables.
A continuació es presenten les propostes relacionades amb els objectius operatius de l’eix
desplegament de mesures. Per a algunes de les mesures, s’indica que van ser proposades en
altres taules, però es presenten en aquest bloc per una major consistència lògica d’aquest
document. Algunes propostes també incorporen matisos o comentaris fets per d’altres
participants (diferents a qui va proposar la mesura en qüestió).
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Imatge 10.- Resultat del panell de la Taula 3. Desplegament de mesures, amb les aportacions dels participants.

Objectiu operatiu 1:
Integrar l’adaptació al canvi climàtic en la revisió i manteniment de les
infraestructures existents
Proposta
Garantir que aquestes infraestructures tinguin un mínim impacte sobre els
ecosistemes i garanteixin la connectivitat ecològica1,c.
Tenir en compte els períodes de retorn en el disseny d'infraestructures. Però no
només de precipitacions intenses, sinó també en temporals de mar, nevades o
ventades.
Detectar aquelles infraestructures existents que cal replantejar per la seva
vulnerabilitat i exposició, en funció del risc assumible.
Que l'alternativa 0 sigui una possibilitat real dels processos d'avaluació ambiental
estratègica .
Invertir en optimitzar infraestructures existents (operativa).
Apostar pel green public procurement.
Estimular les mesures de permeabilització de superfícies i cobertes.c
Utilitzar tècniques de construcció restauració naturals per a estabilitzar talussos.
Garantir el correcte manteniment de les infraestructures. Retirar els àrids i neteja
de les rieres.
Introduir un sistema d’avaluació de la vulnerabilitat periòdicament i contemplar i
transformar algunes en conseqüències.
Promocionar l'autosuficiència (energètica i alimentària) des dels Ajuntaments.2
Considerar, en les dotacions de pressupostos de manteniment d'infraestructures, la
major/menor vulnerabilitat als efectes de fenòmens meteorològics extrems.
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Grup

Suports

rosa

16

verd

9

blau

6

verd

6

verd
verd
rosa
verd
blau

5
5
5
4
4

verd

3

rosa
verd

2
2

Promocionar les empreses basades en economia circular i ajudar a la reconversió
rosa
d'aquelles que encara no ho són.
Establir criteris homogenis per monetitzar l'impacte de l’adaptació en la generació
blau
d'oportunitats.
Instituir òrgans de governança per gestionar les NBS (Nature based solutions).c
verd
Priorització objectiva en base a dades de les actuacions.
blau
Diferenciar propostes a curt termini (mitigació/resolució immediata) i propostes a
verd
mig/llarg termini (planificació).
Incorporar canvis en els protocols d’operació i manteniment dels diferents
verd
operadors.
Mantenir un llistat d'actuacions permanentment actualitzat amb tota la informació
blau
accessible pels ciutadans.
Notes:
1
Normalment els plans i projectes ja ho fan, però la realitat finalment és molt diferent. Les
infraestructures viàries acostumen a triturar el territori.
2
Des dels ajuntaments o ens supracomarcals propers-mancomunitats, consells comarcals...
c
Aportació feta en la taula dedicada a l’àmbit del coneixement.

2
1
1
1
1
0
0

Objectiu operatiu 2:
Millorar la col·laboració entre les administracions competents del litoral i del domini
públic marítim terrestre
Proposta

Grup Suports

Crear un organisme únic interinstitucional de planificació i protecció de la franja
litoral (marítima i terrestre).1

verd

5

Consensuar mesures integrades entre tots els actors implicats (no reactives, sinó
preventives).
Simplificar els departaments i organismes en competències del litoral.
Evitar les contradiccions entre departaments amb una coordinació més efectiva.
Definició acurada de totes les infraestructures i dels actors/administracions implicats.
Tenir en compte les entitats ecologistes o de custòdia del territori.
Coordinació intergovernamental per tal de facilitar accions dins del DPMT. Hi ha
massa través per poder-hi fer accions.
Introduir òrgans de governança específics per a facilitar la coordinació entre els
diferents departaments implicats.
Eliminar la gestió unilateral des de Madrid sense la implicació de la Generalitat i els
ens locals.

verd

4

rosa
verd
verd
rosa
verd

4
3
3
2
2

verd

1

blau

0

Notes:
1
Potser no cal una nova, és qüestió de treballar conjuntament i coordinadament.

Objectiu operatiu 3:
Implantar mesures d'adaptació al canvi climàtic en la gestió del litoral
Proposta
c

Naturalitzar les platges per fer-les més resilients a l’acció del mar.
Eliminar infraestructures obsoletes del litoral, recuperar parcialment la costa.
Estudiar la possibilitat de treure infraestructures que actualment comporten un
factor disruptiu envers el funcionament de la dinàmica costanera de sediments.
Protegir i regenerar els ecosistemes aquàtics costaners.
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Grup

Suports

rosa
verd
verd

11
7
5

verd

5

Garantir cabals suficients en els rius per permetre els transports de sediments
(control d'extraccions).
Protegir zones no urbanitzades de la costa i fomentar la desconstrucció i
restauració.
Apostar per una estratègia integral de gestió de l'aigua continental i del medi marí.
Introduir sediments a la dinàmica litoral que estan retinguts en embassaments.
Reforçar la vigilància i les sancions en relació als abocaments contaminants de terra
a mar. Col·laborar entre les administracions per a fer-ho possible.
Promoure mesures toves de protecció de la línia de costa (recuperació
d'ecosistemes dunars, etc.).
Protegir les praderies de Posidònia oceànica, per tal de mitigar els impactes dels
temporals.
Definició i coordinació dels ens i administracions implicades. c
Aprofitar la pròpia dinàmica sedimentària per recuperar zones costaneres i poderles fer més autosostenibles de cara als temporals i evitar regressió de la línia de
costa.
Millorar la urbanització de la costa, adoptant mesures per conservar el poc espai
natural existents.
Simular crescudes sota presa per garantir l'aportació de sediments a la costa.
Posar en valor els sistemes forestals com a facilitadors i reguladors de l'aigua
continental i evitar grans escorrenties cap al litoral.
Notes:
c
Aportació feta en la taula dedicada a l’àmbit del coneixement.
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rosa

1
1

Grup

Suports

rosa

5

verd
rosa

5
5

verd
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Objectiu operatiu 4:
Impulsar la desestabilització i diversificació de l'oferta turística.
Proposta
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.
Valorar la viabilitat del sector del turisme de neu si realment s'ha de mantenir o
millor fer una transició de reconversió.
Apostar per un turisme que depengui menys del model de transport internacional,
orientat a un públic més proper.
Millorar la xarxa ciclable de rutes Eurovélo.
Canviar el model turístic.
Promoure un turisme amb base cultural, del coneixement de les tradicions, els
orígens, monuments, etc.
A banda d'una descentralització i diversificació turística, implementar una estratègia
de reducció de la massificació turística (que a més és font de precarietat laboral).
Impulsar incentius fiscals per crear empreses vinculades al turisme d'identitat
(cultural i natural).
Impulsar projectes cooperatius interior-costa.
Evitar que determinades zones "només" visquin del turisme. Crea massa
dependència i separació entre la població local i visitant.
Utilitzar també la planificació territorial i urbanística per impulsar la
desestabilització i diversificació de l'oferta turística.
Replantejar el model turístic, més enllà de la estacionalitat, amb una reducció del
turisme massiu. Apostar per a la qualitat.
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Reconsiderar la implementació de, per exemple, parcs solars o aerogeneradors, que
devaluen el potencial turístic.1
Incentius des de les empreses/societat per ajudar a diversificar el turisme.
Impulsar com a motor turístic els diferents patrimonis (natural, alimentari, cultural).
En particular el binomi producte alimentari-turisme.
Notes:
1
S’hauran de valorar i establir prioritats turisme vers energia i consum energètic.
c
Aportació feta en la taula dedicada a l’àmbit del coneixement.

blau

1

blau
blau

0
0

Objectiu operatiu 5:
Millorar els sistemes d’observació, alerta primerenca, comunicació i educació davant
els riscos naturals.
Proposta

Grup

Suports

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.
Incrementar la participació activa de la ciutadania en la presa de decisions, construint
coneixement col·lectiu.
Millorar els equipaments meteorològics i hidrològics de seguiment de temporals.
Fer obres d'adequació de les rieres i rius i mesures de prevenció de inundacions o
pluges molt fortes per evitar l’erosió i els grans perjudicis econòmics.
Preveure mecanismes de protecció tant des de l'administració com des de les entitats
(comunicar en xarxa).
Reforçar la difusió a la ciutadania dels riscos naturals. Per exemple dels episodis de
temporals.
Acceptació social i política de la limitació de creixement en zones inundables.1
Prendre mesures per afrontar els fets extraordinaris, no és un problema de previsió
meteorològica, s'ha d'afrontar el problema real.
Coordinació i comunicació en ccma en relació al canvi climàtic. Per exemple: debat
presidencial = 0 preguntes sobre canvi climàtic, setmana abans 30 minuts sobre canvi
climàtic.

verd

4

rosa

3

verd

3

verd
verd

2
2

blau

2

verd

1

verd
verd

0
0

verd

0

Centralitzar les observacions.
blau
0
Incloure en el currículum escolar els riscos naturals. Crear unitats didàctiques.
blau
0
Notes:
1
No hi estic d’acord. Molt limitant en zones de muntanya com Pirineus o Priorat. El risc s’ha de gestionar.
Cal implantar sistemes alerta que permetin gestionar el risc i incloure en planificació aquesta gestió.

Objectiu operatiu 6:
Afavorir la col·laboració entre l'administració i el sector financer per impulsar
l'adaptació en els sectors més vulnerables.
Proposta

Grup Suports

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

verd

3

verd

1
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Projectes competitius per triple criteri (ambiental-social-econòmic).
Mercats de carboni a Catalunya? A banda de l'impost sobre CO2 dels vehicles, altres
impostos que desincentivin les demandes en recursos o CO2.
Potenciar transferència de coneixement de les asseguradores al sectors
potencialment afectats.

verd
verd

1
1

verd

0

NOUS OBJECTIUS:
Propostes:

Suports
c

Fomentar el teletreball a les empreses/administracions per reduir la mobilitat.
8
Replantejar la mobilitat i la necessitat de noves infraestructures: calen certes
6
infraestructures? cal que ens movem tant? Podem reduir i replantejar-ho. Calen polítiques
que incentivin el teletreball, la flexibilització horària, jornada 30/35h, etc.1
Prioritzar, en les licitacions públiques, la qualitat, els criteris ambientals i la innovació (enlloc
5
de prioritzar el preu, com passa ara).
Fomentar una alimentació de proximitat (així es reduiria la necessitat de transports de
5
mercaderies de llarga distància i els combustibles associats, així com la generació
d’embalatges).
Les energies renovables no poden fer-se a costa del sector primari (agricultura, ramaderia,
4
boscos, natura, biodiversitat, aigua) on els costos són superiors als avantatges que tenen.
Renovables km0.
Que les entitats tinguin ben assegurats els seus actius. Agilitzar els pagaments (per part del
3
consorci).
Impulsar la digitalització en la gestió ambiental del territori i de les estructures (ús del big
0
data, sistemes intel·ligents, etc.).
Potenciar la bioeconomia i la valorització dels serveis ecosistèmics 2, c
Notes:
1
Comentari: obrir el debat públic sobre si volem limitar la mobilitat i l’expansió de les infraestructures
associades (ports, aeroports). Per exemple: volem limitar els vols anuals?
2
Propostes associades:
o Desenvolupar un model de biorefineries integrat amb la gestió forestal, o de l’agricultura de
secà que permeti afegir valor i integrar les polítiques d’adaptació al canvi climàtic de forma
sostenible (econòmicament i socialment).
o Valoritzar els serveis ecosistèmics, mitjançant el turisme o integrant valor en els productes
agroalimentaris (vi, oli, carn i llet de pastura, ...).
c
Aportació feta en la taula dedicada a l’àmbit del coneixement.
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Annex: Participants a la sessió
A continuació es presenten una sèrie de gràfics per il·lustrar la participació a la segona sessió
deliberativa del procés participatiu de l’ESCACC30.

Participació a la sessió:

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

•

Inscrits no assistents: de les 72 persones inscrites, 29 no van assistir, xifra que
representa el 40% del total.
Assistents participants en grups: del total de persones assistents (43), 36 persones van
participar en el debat en grups mitjançant l’eina Klaxoon i en l’aportació de propostes
relacionada. Aquesta xifra representa un 50% respecte el total.
Assistents no participants: del total de persones assistents (43), 7 persones no van
participar en el debat en grups mitjançant l’eina Klaxoon i en l’aportació de propostes
relacionada. Aquesta xifra representa un 10% 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 51%
del total d’assistents (43) varen ser homes i un 49% dones.

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

Del total d’assistents (43) 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 empresa, amb un 35% i 25% respectivament. A continuació, i amb una
proporció similar, tindríem les persones procedents de particulars (16%), d’universitats i/o
centres de recerca (12%) i d’entitats o associacions (12%).
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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 20 assistents, seguida del Baix Llobregat, amb 5. La resta de comarques
presentaven un nombre total d’assistents que oscil·lava d’entre 1 i 3. Es pot observar com la
província de Barcelona és la que va concentrar la majoria d’assistents i, en contrast, la província
de Lleida la que menys.
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Llista d’assistents (nom, entitat i grup)
Sala

Nom i cognoms

Entitat

blau Antonio de la Torre López
Universitat Rovira i Virgili
blau Antonio García Leyva
FGC
blau Ignasi Servià
Particular
blau Irma Ventayol
Ajuntament de Barcelona
blau Joan Buchaca i Arfelsi
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
blau Jordi Pinyol
ICGC
blau Josep Manel Marí Serra
Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya
blau Maria Borràs Escayola
Universitat de Girona, Departament de Geografia
blau María José Chesa
Barcelona Cicle de l'Aigua. Ajuntament de Barcelona
blau Martí Folch Borràs
B-Biosca, SL
blau Toni Bañuelos Piñol
Gencat, DGTM, Servei d'Aeroports
blau Josep Ribera
Taula del Llobregat
rosa Adriana Haydée Golia Albade
Permacultura ATTA
rosa Clara Coll Lladó
Associació La Germinadora (en formació)
rosa Conxi Ramos Rosales
Aj. Argentona
rosa Fina Ambatlle
CADS Gencat
rosa Francesc Calvet
Autoritat Transport Metropolità (ATM)
rosa Francesc Molné
INNAT
rosa Gemma Juncosa Sánchez
Mancomunitat Penedès-Garraf
rosa Mar León
Particular
rosa Mar Satorras Grau
UOC
rosa Meritxell Ribera
SACYR CONSTRUCCIÓN,S.A. – SCRINSER,S.A.
rosa Salvador Pujol
ERC aiguafreda
rosa Àngels Gardella
CEA
verd Annelies broekman
CREAF
verd Berta Companys Oliva
Particular
verd Elisabet Mas Asturias
CECCPC
verd Josep Canals Molina
MedCities
verd Josep M. Palau
ERF
verd Laura Halminen
Saneseco
verd Marina Berasategui Canals
Ajuntament de Reus
verd Mathias Brummer
Particular
verd Rafael Diez Jimenez
Martorell Viu
verd Toni Tarrio
Particular
verd Victòria Carbonell Martínez
Dept Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
verd Xavier Soler
Particular
NP* Carles Ribera i Farràs
cedac
NP* Isaac Vilà Batista
Particular
NP* Jordi Carbonell Blázquez
Consell Comarcal Baix LLobregat
NP* Marina Caballería
ERF
NP* Nerea De la Corte Martin
ENDESA
NP* Salvador Clarós
CCOO de Catalunya
NP* Vera Torres
Agència Comarcal de l'Energia i Clima Alt Empordà
*NP: Inscrit assistent No Participant en els grups.
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Equip de dinamització i suport
Taula

Nom i cognoms

Entitat

Desplegament
de mesures

Xavi Basora (dinamitzador)
Ester Agell (suport)
Xavi Sabaté (dinamitzador)
Gabriel Borràs (suport)
Marta Pujol (dinamitzadora)
Lluís Guitard (suport)
Laia Peyrí (dinamitzadora)
Pablo Garcia (suport general)

Espai TReS
OCCC
Espai TReS
OCCC
Espai TReS
OCCC
Espai TReS
DG Participació Ciutadana

Coneixement
Planejament
General
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