Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 (ESCACC30)
Sessió deliberativa
Eix 3. Agenda urbana |Agenda rural
Data: 17 de març de 2021, de 18:00h a 20:30h
Lloc: Zoom
Número de participants: 42 (vegeu annex)
Objectius:
-

Donar a conèixer els objectius operatius de l’ESCACC30 en matèria d’Agenda urbana i
Agenda rural.
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
Mercè Rius – Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

18:05

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

18:10

Resum del seminari del 9 de març
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
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 a 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 de cada
objectiu operatiu per eix treballat 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, de
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 (35 respostes).

En l’eix Coneixement es van obtenir 35 respostes en total. L’objectiu que la majoria va considerar
més prioritari va ser el quart: “impulsar nous espais on estiguin representats tots els agents
implicats per tal de difondre el coneixement, acordar mesures d’adaptació i gestionar els
possibles conflictes que sorgeixin”, amb una puntuació mitjana de 4,2 sobre 5. Molt de prop els
va seguir l’objectiu 2 “impulsar la formació i divulgació dels impactes del canvi climàtic i de les
mesures d’adaptació en la planificació urbanística entre els actors públics i privats del sector”, i
el 3 “Garantir l’efectivitat de les actuacions de vigilància i control sanitari de l’aigua i dels
aliments davant els impactes del canvi climàtic.
Cal destacar que entre els objectius restants es va produir un empat, concretament entre
l’objectiu 1 “ampliar el coneixement dels impactes del canvi climàtic sobre el sistema de
producció, transport i subministrament energètic de Catalunya” i l’objectiu 5 “millorar i
transferir el coneixement als àmbits socioeconòmics més afectats sobre els impactes del canvi
climàtic als sistemes muntanyosos catalans”, amb una puntuació de 3,5 sobre 5. Cal destacar
que la valoració mitjana d’aquest primer eix és alta donat que totes les puntuacions obtingudes
són majors o iguals a 3,5 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 (35 respostes).

En l’eix Planejament es van obtenir 35 valoracions dels objectius presentats. L’objectiu
considerat més prioritari va ser, amb una puntuació de 4,5 sobre 5, l’objectiu 4 “integrar
l’adaptació al canvi climàtic en la planificació territorial i urbanística i el sector de l’edificació”.
De ben a prop, i empatant entre ells amb un 4,2 sobre 5, el segueixen l’objectiu 1 “integrar
mesures d’adaptació al canvi climàtic en el nou cicle planificador de l’energia de Catalunya
(horitzó 2030)” i l’objectiu 5 “afavorir el model d’implantació agro-ramader basat en la creació
d’explotacions familiars agràries que permeti la producció local d’aliments i la gestió activa del
territori”. L’objectiu 3 “Millorar la governança i la coherència entre els diferents instruments de
planificació urbana i l’adaptació al CC” va obtenir una bona valoració, també, de 4,1 sobre 5.
De tots els objectius, el que va obtenir una valoració més baixa (3,6 sobre 5) va ser el segon,
d’incorporar les mesures d’adaptació al CC en la política de foment i ajudes públiques a les
empreses. En general, però, cal destacar que els objectius es van valorar com a força prioritaris
atès que la seva puntuació va ser igual o superior a un 3,6 sobre 5.
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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. (37 respostes)

El tercer i últim eix “desplegament de mesures” va obtenir un total de 37 participacions. Les
puntuacions en general van ser altes, superant o igualant una priorització de 3,4 sobre 5.
L’objectiu considerat més prioritari va ser l’objectiu 1 “garantir l’accés universal de tota la
població a un consum mínim vital de subministraments d’energia elèctrica, combustibles no
carburants i aigua”, amb una puntuació de 4,8 sobre 5, la valoració més alta de tots els objectius
operatius presentats durant la sessió1.
De ben a prop el van seguir l’objectiu 3 “millorar la qualitat de l’aire per complir amb els llindars
recomanats per l’OMS i reduir l’impacte de la contaminació en la salut” i l’objectiu 5 “contribuir,
des de l’àmbit urbà a l’àmbit rural en tant que gestor del país (provisió d’aigua, reducció del risc
d’incendis forestals, provisió de serveis ecosistèmics i d’aliments...)”, amb una puntuació de 4,2
sobre 5. Els tres objectius restants van igualar o superar la puntuació de 3,4 sobre 5.

1

S’ha comprovat que també és la puntuació més alta de la resta d’objectius operatius dels eixos 1 i 2
presentats en anteriors sessions.
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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 a 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:
Taula

Nom i cognoms

Entitat

Desplegament
de mesures

Xavi Basora (dinamitzador)
Gemma Cantos (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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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 revisar i prioritzar les
mesures de l’ESCACC20 relacionades amb l’agenda urbana i l’agenda rural:

Enunciat de la mesura:
Promoure el comerç de proximitat i el comerç tradicional
Fomentar la inversió en la implantació d'energies renovables per autoconsum i
incorporar en la gestió les cooperatives de consumidors.
Establiment d'un model energètic més diversificat, descentralitzat, baix en
carboni, econòmicament dinamitzador, socialment inclusiu i ambientalment
conseqüent.
Transferir el coneixement generat sobre la relació entre canvi climàtic i salut als
agents involucrats i a la població en general, principalment als grups més
vulnerables.
Incorporació dels impactes climàtic, i en concret de l'increment en la freqüència i
intensitat dels riscos naturals, en la planificació territorial i urbanística.
Elaborar programes per prevenir les situacions de pobresa energètica en els
grups socials més desfavorables.
Impuls a l'estalvi i eficiència en l'ús de l'aigua (separació aigües grises, dipòsits
pluvials, ús d'aigua regenerada, etc.) i de l'energia.
Consideració de la capacitat de càrrega del territori en els planejaments
urbanístics per tal d'impulsar criteris de compacitat en la urbanització.
Millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua i l'energia en la gestió de totes les empreses.
Incorporació de criteris bioclimàtic d'eficiència per tal de disminuir l'efecte d'illa
de calor i les necessitats de climatització, en l'urbanisme de ciutats i pobles.
Elaboració de polítiques actives que fomentin la rehabilitació d'habitatges a partir
de mesures d'incentivació i de programes formatius sobre la rehabilitació.
Desenvolupar actuacions de reducció de l'efecte illa de calor urbana.
Definir plans d'emergència específics davant fenòmens meteorològics extrem
Fer campanyes de vigilància i control de les malalties transmeses per vectors.
Definició de programes d'actuacions territorials específics davant possibles talls
de subministrament, per garantir serveis mínims.

Suports
27
27
26

23

22
18
17
16
15
13
13
8
7
5
3

Nota: Les mesures en els àmbits aigua, boscos, agricultura, biodiversitat i pesca ja van ser tractats en la
sessió deliberativa de l’Eix 1 (27 de gener).
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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 62 mesures, i un nou objectiu.
Bona part de les aportacions d’aquesta taula van apostar per fer estudis i anàlisis sobre l’impacte
del canvi climàtic, i sobre la viabilitat de prendre mesures d’adaptació al canvi. També es van
recollir propostes per estudiar solucions basades en la natura per fer front el canvi climàtic, tant
en l’àmbit urbà com rural. Els grups que van passar per aquesta taula també van proposar
instruments de governança i participació per gestionar l’adaptació al canvi climàtic. En relació
amb aquest darrer punt, es va generar un interessant debat al voltant de la urgència per
implementar mesures d’adaptació, enfront la conveniència d’abordar les mesures amb un debat
ciutadà sòlid i amb la prudència suficient per no prendre decisions precipitades o que puguin
tenir un efecte contraproduent.
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. Coneixement, amb les aportacions dels participants.

Objectiu operatiu 1:
Ampliar el coneixement dels impactes del canvi climàtic sobre el sistema de
producció, transport i subministrament energètic de Catalunya.
Proposta

Grup

Suports

Evidenciar el cost de no actuar, de no adaptar-se.
Aliments km0 versus aliments llunyans. Incorporar les despeses reals en aquests
últims el cost real (espoliació d'aigua en els països d'origen, empobriment de la
població, impacte ambiental del transport, etc.). Protecció de l'agricultura
catalana.
Potenciar l'autosuficiència tant d'aliments com de productes de consum.
Estudiar i dissenyar un nou model energètic basat en la producció
descentralitzada i equilibrada per evitar la dependència de la producció
centralitzada i per reduir la vulnerabilitat del sistema.
Incidir en l'impacte de la implantació de les renovables en el territori, distribució
desigual. Pagar els serveis ecosistèmics. Comptabilitzar renovables - sobirania
alimentària.
Considerar els riscos de l'emmagatzematge dels residus nuclears encara que no
siguin generadors de canvi climàtic "per sé".
Incidir en estudiar impactes dels diferents sistemes productius agroramaders.

rosa
rosa

14
9

rosa
blau

8
8

rosa

6

rosa

3

rosa

3

17 de març de 2021

Fer divulgació de sistemes de cultiu i ramaderia alternatius (agricultura
regenerativa, silvopastures, etc.) que milloren l'adaptació al canvi climàtic i
capturen carboni al sòl i la vegetació.
Control sobre els productes tèxtils que es compren a Catalunya. No podem
continuar comprant tèxtils que contaminen el medi, omplen les aigües de
microplàstics. Legislació adequada.
Facilitar apropament de petites indústries de transformació a les zones de
producció.
Camps fotovoltaics vs les millors superfícies de regadiu de Catalunya. Alerta! La
modernització dels regadius no és això.
Analitzar l'impacte del canvi climàtic en l'economia (turisme, preu dels aliments,
preu de l'energia, etc.).
Fomentar el coneixement tant de la logística inversa com de la compra agregada
de logística compartida entre empreses.
Incloure en EIA els impactes que determinen aquestes energies renovables a
altres llocs (p.ex. mineria) i en el lloc d'instal·lació per garantir que estiguem
realment reduint la vulnerabilitat.

verda

3

rosa

3

rosa

3

rosa

2

blau

1

verda

0

verda

0

Objectiu operatiu 2:
Impulsar la formació i divulgació dels impactes del canvi climàtic i de les mesures
d'adaptació en la planificació urbanística entre els actors públics i privats del
sector.
Proposta

Grup Suports

Utilització de les cobertes dels edificis per a posar plaques fotovoltaiques i
regulació de les hortes fotovoltaiques.
Ordenances de construcció sostenibles municipals i/o supramunicipals.
Introducció en el corpus normatiu i planificador de les mesures basades en la
natura (NBS) com a opció primera.
Guia de mesures específiques d'adaptació per a cada planificació urbanística
municipal i supramunicipal.
Incorporar també la planificació sectorial i no únicament la urbanística.
Fer divulgació de tècniques de bioenginyeria que poden ajudar a protegir
habitatges i infraestructures (estabilització de talussos, conservació i
manteniment de lleres, etc.).
Afavorir mitjançant PU la instal·lació de plaques solars en teulades i
desincentivar (fins i tot prohibir) els horts solars pel cost d'oportunitat que tenen
en la producció d'aliments.
Evitar la construcció en zones inundables.
Nominar i recolzar "centres d'informació" que s'ofereixin a divulgar la
informació.
Formacions continuades als diferents agents per les modificacions necessàries
en els POUMs, Plans Directors, etc., per actualitzar-ho respecte les noves lleis
d'energies renovables i transició energètica.
Impulsar a nivell normatiu la possibilitat d'aprofitar els espais residuals o zones
verdes de zones industrials per usos energètics, agrícoles…
Informar del cost de gestió rural per abastir les zones urbanes de serveis
ecosistèmics.
Revisió de la planificació urbanística entorn els parcs o entorns naturals existents
de cada zona.
Establir un cens d'edificis que indiqués les seves característiques d'eficiència
energètica.

rosa

9

rosa
blau

8
7

rosa

5

rosa
verd

3
2

rosa

2

verd
rosa

2
1

verd

1

rosa

1

rosa

1

verd

0

rosa

0
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Objectiu operatiu 3:
Garantir l’efectivitat de les actuacions de vigilància i control sanitari de l’aigua i
dels aliments davant els impactes del canvi climàtic.
Proposta
Necessitat d'eliminar la contaminació en origen. Mesures perquè els productes
d'ús diari (higiene, alimentació, producció agrícola, industrial) siguin realment
biodegradables.
Promoure la transició a nous sistemes de producció primària més sostenibles
(eco ben fet, regeneratiu, etc.).
Hem d'impulsar el nou paradigma One Health.
Prohibició en l'etiquetatge que un producte pot ser llençat pel vàter.
Promoure la implantació de tecnologies de potabilització de l'aigua que
permetin fer front a variacions de la qualitat de l'aigua pel canvi climàtic.
Ens ajudarien a garantir-ho i a vigilar-ho els petits projectes gestionats per
persones del territori formades en canvi climàtic (no grans explotacions
impersonals amb personal mal pagat).
Adoptar els principis de la gestió adaptativa que permet l'avaluació de les
actuacions (grau d'èxit) abans de noves planificacions.

Grup

Suports

rosa

10

rosa

3

rosa
blau
verd

1
1
0

verd

0

verd

0

Objectiu operatiu 4:
Impulsar nous espais on estiguin representats tots els agents implicats per tal de
difondre el coneixement, acordar mesures d'adaptació i gestionar els possibles
conflictes que sorgeixin.
Proposta

Grup

Suports

Estructurar espais permanents de participació per àmbits territorials.
Impulsar proves pilot.
Generar espais de governança que puguin tenir legitimitat i comptar amb la
participació de les administracions.
Creació de comissions i grups de treball que puguin col·laborar i treballar a nivell
d'escenari territorial i no per limitacions administratives, incorporant tant
tècnics d'entitats públiques com empreses especialitzades en energies,
consultories.
Establir una revisió dels processos de presa de decisions (protocols, marcs
jurídics, funcions…) per tal de permetre la gestió adaptativa (valorar les accions,
integrar participació pública…).
Més assessorament científic i d'experts en canvi climàtic al Govern per prioritzar
les mesures d'adaptació al canvi climàtic (mesures agràries, ramaderes,
pesqueres, forestals, energètica, bioconstrucció, etc.).
Incorporar a les persones, perspectiva de salut, com un agent més implicat.
Nominar i recolzar "centres d'informació" que s'ofereixin a organitzar meses de
treball i debat.
Garantir que les decisions preses a aquests espais siguin més vinculants.
Incorporar les entitats que treballen en l'àmbit de la mobilitat.

rosa
rosa
verd

7
5
4

verd

4

verd

2

verd

2

rosa
rosa

1
1

blau
rosa

1
0
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Objectiu operatiu 5:
Millorar i transferir el coneixement als àmbits socioeconòmics més afectats sobre
els impactes del canvi climàtic als sistemes muntanyosos catalans.
Proposta

Grup Suports

Crear taules de treball o processos participatius a zones de muntanya per
explicar els efectes del canvi climàtic i buscar mesures d'adaptació i noves
oportunitats adaptades al territori i a les necessitats de les persones.
Ajudes formatives i d'assessorament per a les persones autònomes,
microempreses i petita empresa de les zones de muntanya.
Creació de finques pilot demostratives de muntanya (capacitació i divulgació)
amb models productius captadors de carboni.
Ajut per a la creació d'associacions d'empreses (autònoms - microempreses) per
poder optar a les subvencions (en energia o economia circular) que van dirigides
per a PIMES (però que la inversió inicial és molt elevada per a les empreses del
Pirineu).
Enfortir el treball per a fomentar l’economia social i solidària.
Posar en valor el coneixement antic i diversificar les iniciatives de creació de
valor.
Prioritzar els modes de mobilitat no motoritzats lligats a una planificació
urbanística que faciliti aquests desplaçaments.
Inversió en autònoms, micro i petites empreses, per tal de fomentar la innovació
tecnològica.
Invertir en innovació de sistemes tradicionals, no per tecnificar-los, sinó per
optimitzar les pràctiques a les condicions actuals.
Desenvolupar una sèrie de materials clars i fonamentats en el coneixement
científic existent per difondre els impactes als sistemes muntanyosos. Fer servir
diversos mitjans per fer-los arribar als diferents àmbits per exemple xarxes
socials, vídeos…

verd

6

verd

4

blau

4

verd

3

verd
verd

2
2

rosa

2

verd

2

verd

1

rosa

1

Grup

Suport

NOUS OBJECTIUS:
Propostes:

Mesures:

Impulsar l’anàlisi i recerca sobre la
transformació de la mobilitat de
persones i mercaderies per adaptar-se al
canvi climàtic.

Establir un pla de transformació de
l’espectre modal de la mobilitat de
persones i mercaderies per avançar
cap a un model de mobilitat amb
més capacitat d’adaptació al canvi
climàtic (amb menys emissions de
gasos GEH, menys consum
energètic, més TP i modes actius)
Desenvolupar i monitoritzar el
desplegament d’experiències pilot
de hubs de microdistribució urbana
des de la ciclologística per ajustar el
model i generalitzar-lo.
Incorporar la informació sobre
l’impacte del transport als
productes i establir-ne una taxa que
ho tingui en compte.
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rosa

7

rosa

4

rosa

4

Creació de plataformes/llançadores
de logística compartida en zones
rurals i mobilitat sostenible en el
darrer km per reduir la motorització
dins els pobles.
Fer arribar a empreses i
treballadors l’estalvi en recursos
que suposa el teletreball per
afavorir-lo.
Innovar als serveis de transport
públic. Establir serveis diferents de
com funcionen fins ara, com per
exemple, un servei de petita mida i
a demanda.

verd

3

rosa

1

blau

0

Mesures transversals:
Proposta
Pla nacional de comunicació a la ciutadania dels instruments de planificació i
estratègies internacionals i nacionals: Agenda 2030, Agenda Urbana de
Catalunya, ESCACC, etc.
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Grup

Suports

blau

2

Eix Planificació

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

A la taula de debat dedicada a la planificació es van recollir 73 mesures, i tres nous objectius.
Bona part de les mesures proposades pels tres grups estaven relacionades amb les energies
renovables, pel que fa la seva implantació, el planejament territorial, les mesures i organismes
de regulació, i el control de macro projectes. També es van fer nombroses aportacions
vinculades amb la fiscalitat verda i la coherència entre planificacions territorials i sectorials.
L’altre tema que va sortir de manera reiterada en els diferents grups va ser el d’evitar la mala
adaptació al canvi climàtic. Aquest és un aspecte clau que també va sortir en les anteriors
sessions participatives i que caldria tenir en compte de manera transversal en qualsevol tipus
d’actuació. A més, els participants van proposar una mesura transversal i dos objectius operatius
nous. Els objectius estaven molt relacionats amb l’eix d’Infraestructures (tractat en la sessió
deliberativa del 3 de març) perquè feien referència a un sistema nacional de mobilitat i a un
sistema de microdistribució urbana de mercaderies.
A continuació es presenten les propostes relacionades amb els objectius operatius de l’eix
planificació. 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 mesures d'adaptació al canvi climàtic en el nou cicle planificador de l'energia
de Catalunya (horitzó 2030).
Proposta
Redacció del Pla d'implantació de fonts renovables a 2030 per arribar al 40% de
producció primària al país.1
Anàlisi de l'impuls de les energies renovables disponibles a Catalunya.
Aplicar el principi de gestió de la demanda en tot el corpus normatiu i planificador.
Prioritzar l'estalvi energètic (reduir la demanda), l'eficiència i prioritzar l'autoconsum
en zones urbanes, en sostres industrials, en comunitats i habitatges.
Mesures per facilitar normativament la implantació de renovables principalment
sobre el sòl urbanitzat, enlloc del sòl no urbanitzable.
Regulació estricta de la implantació d'energies renovables en sòls no urbanitzables i
evitar l'especulació de guany energètic, sense revertir en el territori.
També en altres plans estratègics.
Avaluar l'impacte del canvi climàtic sobre el recurs eòlic (velocitat, continuïtat…)
Promoure l'autosuficiència energètica a nivell municipal.
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Comentaris dels participants sobre les propostes d’altres participants:
1 Però tenint en compte el paisatge, el territori, els agricultors i ramaders... Desenvolupar aquest pla d’implantació
però tenint en compte tots els àmbits.
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Objectiu operatiu 2:
Incorporar les mesures d'adaptació al canvi climàtic en la política de foment i ajudes
públiques a les empreses.
Proposta

Grup Suports

Crear instruments fiscals que incentivis bones pràctiques en empreses (jardins en
edificis, aïllaments, fonts renovables…).
Crear segell públic de certificació i reconeixement d'empreses responsables.
Donar bonificacions fiscals a les empreses que incorporin mesures d'adaptació al
canvi climàtic.
Subvencions a les empreses per fomentar l'ús de tecnologies sostenibles.
Fer ordenances on es bonifiquin les millores per a l'adaptabilitat al canvi climàtic.
Establir criteris de discriminació positiva per afavorir empreses que incorporin
aquestes mesures.
Ajudar a productors a passar a tècniques d'agricultura i ramaderia regenerativa (ajuts
econòmics per a la formació i per al període de transició) amb un seguiment i control
estricte.
Incorporar les mesures d'adaptació al canvi també a les organitzacions, cooperatives i
d'altres.
Que aquestes mesures d'adaptació es facin realment al territori on estigui instal·lada
l'empresa.
Fomentar la desindustrialització rural.
Els ajuts dirigits al foment d'instal·lació d'energies renovables en cobertes de teulades
i per a comunitats energètiques.
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Objectiu operatiu 3:
Millorar la governança i la coherència entre els diferents instruments de planificació
urbana i l’adaptació al canvi climàtic: ESCACC30, Agenda Urbana de Catalunya,
Agenda Rural i ODS.
Proposta

Grup Suports

Formular un pla d'acció 2030 que integri, amb caràcter vinculant, tots els instruments
i mesures per assolir els objectius de les agendes i estratègies.
Catalunya necessita una planificació per protegir i diversificar la producció agrícola,
evitant les macro granges, els cultius intensius per exportació. Hem de planificar per
una agricultura km0 sostenible.
Prioritat: evitar el malbaratament alimentari, representa un 30% del volum de la
producció d'aliments.
Crear un òrgan transversal que vetlli per aquesta harmonització i coherència.
Promoure una visió conjunta i un diàleg dins i entre les administracions. Incrementar
la coordinació i acordar prioritats evitant actuacions oposades.
Establir una estratègia clara i inequívoca en relació a l'adaptació al canvi climàtic.
Plantejar els impactes negatius que suposa la producció i exportació de productes
càrnics i com internalitzar aquest cost per part de les empreses.
Instituir sistemes de coordinació interdepartamental.
Identificar, avaluar i reduir subsidis "perversos" (quan es subvenciona una activitat
que afecta negativament una altra).
Lideratge de creació d'instruments de planificació territorial per similitud d'escenaris
socioeconòmic, barreres/oportunitats, o bé per un element natural (riu, tipus de
vegetació o relleu, etc.) i no pas per delimitacions administratives.
Creació de taules de diàleg pública-privada.
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Objectiu operatiu 4:
Integrar l'adaptació al canvi climàtic en la planificació territorial i urbanística i el
sector de l'edificació.
Proposta

Grup Suports

Integrar en la planificació territorial el control del desplegament de macroprojectes
d'energies renovables, especialment en espais rurals (parcs eòlics, plaques solars…). 1
Crear un organisme estructurador públic que posi en comú posseïdors de sostre
industrial i operadors energètics per a l'estesa massiva de plaques solars
fotovoltaiques.
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La planificació territorial i urbanística ha d'estar subordinada a les estratègies
transversals (com l'ESCACC30) i l'Agenda Urbana de Catalunya).
Integrar en la planificació territorial el control del desplegament de macroprojectes
com parcs eòlics o de plaques solars crea un risc de que les millors finques dels
regadius catalans esdevinguin camps solars. Necessitem protecció dels sòls agrícoles
davant l'especulació.
Elaborar un pla territorial sectorial d'implantació de parcs solars i eòlics.
Implementar les comunitats energètiques.
Desenvolupar un model de planificació urbanística de forma sostenible. Estalvi
energètic.
Preveure la pujada del nivell del mar prevista en la planificació territorial i establir
directrius d'urbanització en conseqüència.
Foment de les comunitats energètiques.
Establir criteris d'ubicació de les energies renovables en la planificació territorial com
aprofitar les teulades, estudiar de fer-ho en els polígons d'activitat econòmica
obsolets i només en últim terme que s'ubiquin en els espais oberts.
Fomentar la gestió municipal de l'energia (i de l'aigua).
Preveure també la reserva de subsol en trames urbanes.
Integrar de forma efectiva la mitigació de riscos naturals creixents en context de
canvi climàtic, al planejament urbanístic i territorial.
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Comentaris dels participants sobre les propostes d’altres participants:
1 Considerem que seria més adient apropar la producció als llocs de consum: micro-parcs.

Objectiu operatiu 5:
Afavorir el model d'implantació agro-ramader basat en la creació d'explotacions
familiars agràries que permeti la producció local d'aliments i la gestió activa del
territori.
Proposta
Fomentar la ramaderia extensiva vinculada a la neteja del sotabosc.
Promoure l'etiquetatge de productes locals de proximitat en comerços petits i grans
per donar la informació al consumidor responsable.
Fomentar el relleu generacional mitjançant la formació de joves agricultors,
pastors… orientant també cap a altres activitats, com per exemple l'activitat
turística a les zones rurals.
Afavorir aquells models productius que disminueixen el consum d’insums externs:
carburants, fitosanitaris, antibiòtics…
Buscar la rendibilitat. Donar avantatges fiscals per comerços amb productes de
proximitat i qualitat.
Simplificar els tràmits necessaris per a la implementació de petits comerços d'àmbit
local. Adaptar la legislació als petits comerços agroalimentaris d'àmbit local.
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Impulsar ajuts als escorxadors de petita capacitat que poden ser molt útils per
aquestes explotacions que fan venda directa a través de carnisseries pròpies.
Fomentar dietes baixes en carboni.
Crear una marca o segell de qualitat dels productes generats a aquestes
explotacions.
Promocionar i divulgar la venta de proximitat per tal que el consumidor triï aquests
productes.
Aconseguir un reconeixement i prestigi pel sector agrari català. La societat ha
d'estar orgullosa de la pagesia i dels professionals de l'agronomia.
Simplificació i suport en la tramitació administrativa.
Fiscalitat que afavoreixi la comercialització de productes ecològics i de proximitat
(IVA reduït, etc.).
Afavorir explotacions que implementen tècniques regenerativa i altres sistemes
(silvopastures, etc.) millor adaptats al canvi climàtic (reducció de necessitat de reg,
resistència a elevades temperatures, protecció del sòl contra l'erosió, etc.).
També model agro-ramader procedent de persones nouvingudes al sector (no
només de relleu familiar) i desenvolupar mesures per facilitar-ho.
Identificar i protegir els espais agraris de més valor i fomentar la continuïtat de
l'activitat agrària.
També amb ajudes fiscals, subvencions i/o crèdits a interès 0.
Generar relacions comercials directes entre productors consumidors.
Penalitzar amb impostos els aliments i productes (de tot tipus) que venen de fora.
Costa pel seu Anàlisi del Cicle de Vida.
Infraestructures que facilitin la creació de petits projectes locals (mercats, obradors
cooperatius, escorxadors mòbils, ramats municipals per mantenir camins, oficis
tradicionals i artesania…)
Creació de les figures i elements de protecció per al sector agro-ramader, així com el
territori apte per ramaderia i horta, afavorir el seu desenvolupament d'innovació i
relleu generacional.
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NOUS OBJECTIUS:
Propostes:

Mesures:

Planificar el
desplegament d’un
sistema nacional de
mobilitat basat en el
transport públics i la
xarxa ciclable.

Planificar una xarxa pedalable interurbana d’usos mixtes
(quotidià i oci-turisme) que permeti connectar els
municipis veïns amb bicicleta, seguint models com la
xarxa nodal de Flandes.
Impulsar projectes industrials de producció de bicicletes,
cicles, cicles de càrrega, com alternativa al sector de
l’automoció.
Fomentar el transport públic i els modes actius de
mobilitat en l’accés a la feina, amb incentius a empreses i
treballadores, promoció dels PDE.
Generalitzar els aparcaments segurs de bicicletes a les
estacions de la xarxa ferroviària per afavorir la combinació
de bici i tren en desplaçaments interurbans.
Promoure el cicloturisme com una alternativa turística
desestacionalitzada i més respectuosa amb el medi.
Optimitzar el transport públic en zones rurals poc
poblades (minibusos més freqüents en comptes de grans
busos de tant en tant, vehicles compartits).
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Desplegament d’un
sistema de hubs de
microdistribució urbana
de mercaderies als nuclis
urbans des de la
ciclologística, vinculats al
desplegament de les
zones de baixes
emissions.
Vetllar perquè les
mesures d’adaptació
siguin equitatives i justes
en el territori i
considerant
especialment els
col·lectius i les persones
vulnerables (gent gran,
amb pocs recursos,
dones, malalts crònics,
etc.).
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Articular sistemes de distribució de productes
agroecològics a través dels hubs de microdistribució
urbana de mercaderies.
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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 88 mesures, i 2
propostes de nous objectius.
Les propostes aportades pels participants abasten un ampli ventall de mesures i accions que es
podrien desplegar en l’àmbit urbà i l’àmbit rural per adaptar-se als efectes del canvi climàtic.
Aquestes mesures se centren en múltiples àmbits: el del subministrament energètic (per
garantir l'accés universal de tota la població a un consum mínim vital d’energia), el de la
mobilitat (que permeti millorar la qualitat de l'aire), el de l’espai públic (sobretot en zones
urbanes, on l’efecte illa de calor i la major densitat poblacional fan que la vulnerabilitat sigui més
gran), i el del seguiment de la contaminació. També es proposen mesures diverses (fiscals,
educatives, etc.) que afavoreixin la corresponsabilització camp-ciutat (en el sentit que el camp
proveeix la ciutat de múltiples serveis ecosistèmics) i també actuacions d'adaptació al canvi
climàtic als sistemes muntanyosos catalans (sobretot relacionades amb el repoblament, el
turisme, la ramaderia i l’agricultura). Finalment, aquesta taula va recollir algunes propostes
destinades als sectors productius, amb l’objectiu que defineixin i despleguin processos de
fabricació i comercialització que incorporin l’adaptació al canvi climàtic.
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:
Garantir l'accés universal de tota la població a un consum mínim vital de
subministraments d'energia elèctrica, combustibles no carburants i aigua.
Proposta
Petites instal·lacions energètiques municipals, el màxim d'adaptables a diferents
fonts d'energia (vent, aigua, forestal…), garantint l'abastiment d'energia a tota la
població del municipi i de gestió pública, generant llocs de treball.
Impulsar, des de les administracions locals, l'autoconsum energètic als habitatges.
Crear una empresa pública de distribució d'energia garantint l'accés universal.
Que les entitats responsables i gestores del cicle de l'aigua siguin públiques.
Considerar l'aigua un bé públic i fer pública la gestió de l'aigua.
Millorar la gestió de “l’abonament social" que actualment lliga a molts consumidors
als grans subministradors d'energia elèctrica (Endesa, Naturgy, etc.).
Deixar d'incentivar econòmicament el sector de l'automoció, i promoure el
desenvolupament industrial d'altres alternatives de mobilitat com el transport públic
o la bicicleta.
Fomentar la corresponsabilitat de les empreses subministradores per evitar que les
garanties d'accés no esdevinguin subvencions encobertes cap a aquestes empreses.
Incloure un accés a internet mínim també.
Reduir els consums. Aigua: substituir el consum d'aigua potable per recursos hídrics
alternatius: pluvials, grises, regenerades, etc. L'ús de l'aigua és només un 40% del
consum total. Desenvolupar Plans Municipals de Recursos Hídrics Alternatius.
No només l'autoconsum, també la producció i venda a la xarxa.
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Objectiu operatiu 2:
Instar el sector industrial, serveis i comerç perquè identifiqui els impactes del canvi
climàtic que suposin un risc per a les seves matèries primeres, instal·lacions i
processos productius, i defineixi les mesures d'adaptació.
Proposta

Grup Suports

Impulsar formació empresarial en bioeconomia circular (per reduir el consum i el
malbaratament de matèries primeres, aigua i energia, i reutilitzar els residus).
Incorporar el cost ambiental en el preu d'un producte (no salvarem el planeta amb el
sistema actual de fixació de preus dels aliments).
Sensibilitzar i impulsar la recuperació de materials i subproductes per a transformació
i creació de nous productes.
Agilitzar la burocràcia (només tenim 10 anys per implementar les adaptacions al canvi
climàtic).
Acompanyar cada tipus de producció, servei o comerç d'una anàlisi sobre els
impactes i plantejar canvis més profunds (també encaminats en la mitigació).
Donar a les empreses pautes concretes sobre com incorporar els riscos, per evitar
que els costos que comporta abordar-ho es transfereixin sobre els consumidors o
l'entorn.
Reduir els residus generats per les empreses i potenciar la utilització de productes
reciclables en els processos d'elaboració. Potenciar l'economia circular a les
empreses.
Incloure l'afecció del canvi climàtic també en la generació de residus.
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Objectiu operatiu 3:
Millorar la qualitat de l'aire complint amb els nivells de contaminants recomanats per
l'OMS i reduir l'impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut.
Proposta
Reduir la necessitat de mobilitat laboral: teletreball, reducció de la jornada laboral
(per exemple treballar 4 dies a la setmana), etc.1
Reduir al màxim els transports d'aliments i altres béns si aquests poden produir-se
en zones properes. Coordinar produccions i necessitats de consum.
Potenciar d'una forma molt clara el transport públic augmentant les freqüències i
millorant les infraestructures.
Implantar teletreball. Estem comprovant que funciona. Suprimir contaminació per la
mobilitat innecessària.
Fomentar i facilitar l'ús de vehicles de baixes emissions.
Noves infraestructures per al transport públic i la mobilitat tova.
Planificar zones d'aparcament als accessos de l'AMB, en connexió amb el transport
públic.2
Pla de qualitat de l'aire de Catalunya per a municipis de més de 25.000 habitants
amb mesures concretes vinculants: aparcaments regulats, pacificació de carrers,
transport públic, etc.).
Aplicar una restricció progressiva dels vehicles més contaminants.
Recuperar la visualització dels registres horaris de PM10 als visors de qualitat de
l'aire, en comptes dels valors mitjos de les darreres 24h, que no permeten apreciar
les puntes de mobilitat ni conèixer els valors en temps real per prevenir exposició.
En alguns sectors de transport discrecional (escolar en zones interurbanes, per
exemple) no hi ha models de vehicles híbrids i elèctrics adaptats a aquestes
necessitats. "Seguim depenent del dièsel".
Construir vies per a bicis entre barris i municipis per a reduir l'ús del vehicle privat.
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Utilitzar líquens bioindicadors de la qualitat de l'aire (https://liquencity.org/bwsgallery/bcn-projecte) per monitoritzar tot l'espectre de contaminants, no només els
que s'analitzen, si no els que hi són presents i ens emmalalteixen.
Articular un sistema públic de mobilitat basat en el transport públic i la combinació
amb la xarxa pedalable.
Penalitzar l'ús de vehicle privat, especialment en entorns amb molta població
exposada a contaminants atmosfèrics, acústics i illa de calor.
Habilitar aparcaments d'alta capacitat per a bicicletes en estacions de la xarxa
ferroviària i bus interurbà per facilitar la combinació de TP i bicicleta pels
desplaçaments interurbans. Amb flotes de bicicletes d'última milla.
Carrils exclusius per a transport públic, i vehicles d'etiqueta 0 en vies d'accés a
Barcelona.
Fomentar la reducció de la mobilitat en zones turístiques de muntanya d'elevada
concentració en èpoques concretes.
Valorar el desplaçament a altres indrets (no tan a prop de la ciutat) d’instal·lacions
que emeten molt: incineradora, industries Besós/Martorell i abordar la
insostenibilitat del port de BCN.3
Impulsar mesures per millorar la distribució de mercaderies d'última milla.
Desenvolupar hubs urbans de microdistribució de mercaderies amb ciclologística.
Desenvolupar sistemes de transport col·lectiu en zones rurals.
Establir indicadors i sistemes de monitoratge de la qualitat de l'aire amb dades
públicament accessibles.4
Innovar als serveis de transport públic. Establir serveis diferents de com funcionen
fins ara, com per exemple un servei de petita mida i a demanda.
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Comentaris dels participants sobre les propostes d’altres participants:
1 Importantíssim!
2 Junt amb mesures dissuasives de l’ús del vehicle privat.
3 No estic d’acord en exportar la contaminació a altres zones. Trobo molt desapropiada aquesta proposta.
Contaminació km0, no contaminem llocs que no estan consumint els recursos ni es beneficien dels seus efectes.
4 Desenvolupar un sistema de bioindicadors, p.ex. amb líquens. Existeix una normativa UNE estandarditzada per a
implementar-ho https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0054071.

Objectiu operatiu 4:
Reduir l'impacte de temperatures extremes en la salut, especialment en la dels grups
de risc més vulnerables.
Proposta
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Desplegar mesures en l’àmbit de l'espai públic (verd urbà, cobertes) i en l'accés a
equipaments públics adaptats - climatitzats.
Introduir millores en l'aïllament i la climatització dels habitatges.
Fomentar cobertures i pèrgoles vegetals (tendalls vegetals) en zones amb pocs peus
arboris urbans.
Oferir incentius fiscals i normatius per a jardins i aïllaments en edificis.
Augmentar superfície verda i qualitat en trames urbanes.
Incloure els espais verds en la transformació de carrers o pacificar o places a
reformar.
Crear xarxes d'espais de refugi climàtic en trames urbanes.
Proporcionar ajudes a persones vulnerables per millorar el confort tèrmic dels seus
habitatges (rehabilitació energètica, ventiladors…)
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Fomentar la implantació de zones verdes a l'interior del medi urbà enlloc de fer
ensementats.
Traspassar coneixements als municipis perquè plantin arbres i instal·lin elements que
proporcionen ombra a l'estiu.
Controlar i supervisar les tales d'arbres a les zones urbanes per afavorir les ombres i
el refrescament natural de façanes.
Crear jocs d'aigua per a infants en trames urbanes.
Aquests espais i equipaments es poden denominar "refugis climàtics".
Fomentar cobertes verdes, aljubs, reflectants o energètiques per reduir l’efecte illa
de calor.
Donar suport públic i reconeixement a les xarxes de suport mutu, com poden ser
associacions de veïns i iniciatives ciutadanes semblants.
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Objectiu operatiu 5:
Contribuir, des de l'àmbit urbà, a l'àmbit rural en tant que gestor del país (provisió
d'aigua, reducció del risc d'incendis forestals, provisió de serveis ecosistèmics i
d'aliments…).
Proposta
Fomentar canals de comercialització més directa que afavoreixin la
corresponsabilització camp-ciutat.
Garantir que es pagui un preu digne als productors (aliments, etc.).
Explicar, a través de l’educació ambiental, els serveis ecosistèmics i com poden
veure's afectats pel canvi climàtic.1
Augmentar l'autosuficiència a les ciutats per reduir l'impacte ambiental de les ciutats
en el territori (per exemple, estalvi d'aigua, és recursos hídrics alternatius, generació
energia renovable a la ciutat, etc.).
Fomentar grups i cooperatives de consumidors (de productes sostenibles i de qualitat
provinents del medi rural o d'espais de producció propers).
Donar més suport econòmic a la gestió forestal.
Afavorir el desplaçament de població urbana al medi rural.2
Anar amb compte amb els instruments de pagament per ecosistemes, és una
metodologia amb moltes limitacions. Fomentar una gestió integral de país com a
principi referent en totes les àrees.3
Arribar a l’autosuficiència és impossible. Caldrà complementar amb la compensació.
Pagament de taxes des del món urbà per la gestió del territori urbà (per exemple per
la gestió forestal).
Explicar bé a l’àmbit urbà la feina que es fa al món rural per abastir-los.
Proporcionar serveis informatius fiables (científics) de les contribucions de SE del
medi rural a l'urbà per la seva correcta compensació/pagament.
Comentaris dels participants sobre les propostes d’altres participants:
1

Grup

Suports

verd

10

verd
verd

9
8

blau

6

verd

5

blau
blau
verd

5
3
2

rosa
blau

2
2

rosa
rosa

2
0

Molt important. Educació professionalitzada, és el punt de partida.
Importantíssim per millorar la qualitat de vida en els dos àmbits. Fonamental, de fet.
3 Políticament pot semblar una solució màgica, però la seva implantació pràctica és molt complexa. En alguns
subsistemes concrets, podria funcionar. Cal estudiar altres eines. No és una solució tan màgica... la PAC ningú la
2

discuteix.
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Objectiu operatiu 6:
Desenvolupar actuacions d'adaptació al canvi climàtic als sistemes muntanyosos
catalans.
Proposta

Grup Suports

Afavorir la ramaderia extensiva (sobretot oví i cabrum) amb pastors al territori, i
aprofitar recursos vegetals i mantenir espais oberts.
Fomentar el repoblament dels pobles de muntanya que permetin consolidar activitat
econòmica (vinculada al territori també)
Activació d'altres sectors econòmics no dependents del turisme o del sector de la
construcció de segones residències.
Recuperar el mosaic agro-silvo-pastoral i la gestió activa del territori de muntanya.
Garantir l'accés a Internet a zones rurals per incentivar la repoblació.
Fer viable la gestió forestal sostenible i les petites i diverses explotacions ramaderes.
Reactivar l'economia i l'ocupació amb llocs de treball estables i no estacionals (per
exemple no dependents de l'esquí).
Fomentar i impulsar l'agroalimentària local.
Promoure models productius agroramaders de muntanya que siguin captadors de
carboni (model regeneratiu).
Prioritzar la implantació d'explotacions sostenibles.
Eliminar la mobilitat motoritzada en zones de muntanya, en zones d'entrada als Parcs
més concorreguts.
Sensibilitzar i formar en l'eficiència i foment de la reducció del consum d'aigua,
sobretot pel que fa als regs i a les piscines.
Crear figures de sostenibilitat en els programes turístics/agències que venen de les
zones urbanes.
Garantir l'accés a les terres per a nous ramaders.
Promoure canvis normatius que valorin els boscos com a recurs per a la ramaderia,
en particular incidir que la PAC consideri el bosc com a recurs de pastura i es pugui
incloure la seva superfície a la sol·licitud d'ajudes.
Retenir talent i generar llocs de treball de qualitat (els joves marxen de les zones
rurals i no hi ha llocs d'ocupació tècnics al Pirineu).
Recuperar feixes i prats de pastura per gestionar el territori i produir aliments de
qualitat i sostenibles.
Evitar destruir sistemes socioambientals existents.
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NOUS OBJECTIUS:
Propostes:

Suports

Desenvolupar actuacions d’adaptació al canvi climàtic en l’àmbit de la mobilitat de persones i
mercaderies (no sols des de la qualitat de l’aire, també emissions CO2 i consum energètic).

1

MESURES TRANSVERSALS
Proposta

Grup Suports

Garantir el compliment de la ingent normativa ambiental que hi ha Catalunya.

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

Participació a la sessió:

En aquest gràfic hi observem el total d’inscrits (101) dividit en tres diferents àmbits:
•
•

•

Inscrits no assistents: de les 101 persones inscrites, 59 no van assistir.
Assistents participants en grups: del total de persones assistents (42), 35 persones van
participar en el debat en grups mitjançant l’eina Klaxoon i en l’aportació de propostes
relacionada.
Assistents no participants: del total de persones assistents (42), 7 persones no van
participar en el debat en grups mitjançant l’eina Klaxoon i en l’aportació de propostes
relacionada.
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Percentatge d’assistents segons el sexe

En aquest gràfic hi observem com la proporció d’homes i dones és força diferent: un 34% del
total d’assistents (42) varen ser homes i un 66% dones.

Total d’assistents segons l’entitat de la qual formen part:
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Del total d’assistents (42) se n’han identificat les diferents proporcions segons el tipus d’entitat
de la qual formen part. Es pot observar com la proporció més gran és de procedència de
l’administració amb un 40% respectivament. A continuació, i per a tots hi ha una proporció
similar, tindríem les persones procedents de particulars (12%), d’universitats i/o centres de
recerca (17%), d’empresa (12%) i d’entitats o associacions (19%).

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 14 assistents, seguida del Vallès Occidental, 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
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Anna Vila Palol
Carme Ferrer Cervelló
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blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
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rosa
rosa

Diana Pascual Sanchez
Emma Piera Moré
Gemma Murillo Busquets
Irma Ventayol
Josep Canals Molina
Lluís Corominas Díaz
Maria Josep Broncano Atencia
Martí Folch Borràs
Noemí Fosas Ferrer
Santi Canals
Toni Tarrio
Anna Martín
Alba Piqué Serra
Anabel Sànchez
Benjamí Aguilar Domènech

rosa
rosa
rosa
rosa
rosa

Cristina Garròs
Elisabeth del Valle
Enrique Doblas Miranda
Ester Subirà Seuba
Irene Martín Montes
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verd
verd
verd
verd
verd
verd
verd
verd
verd

Jordi Romà i Vega
Josep Gassiot
María José Chesa
Brenda Saavedra
Àngels Gardella Martinez
Annelies Broekman
Clara Coll Lladó
Elisabeth Martínez Escala
Laura Halminen
Marta Fíguls Tristany
Maties Serracant Camps
Meritxell Frigola
Victòria Carbonell Martínez

NP*
NP*

Antonio de la Torre López
Evaristo Magaña Galera

NP*
NP*
NP*

Gina Abelló Sumpsi
Mariama Sall
Salvador pujol

Ajuntament Setcases
Ajuntament de Senan/Consell Comarcal Conca de
Barberà/Micropobles
CREAF
Consell Comarcal Vallès Oriental
DARP
Ajuntament de Barcelona
MedCities
ACM
CREAF
B-Biosca, SL
Consell Comarcal del Bages
AUDICA
Particular
ARDA
Associació iniciatives rurals de Catalunya
CREAF
FEM Bici (Federació d'Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta
de Cat)
Consell comarcal del Moianès
Particular
CREAF
INCASOL
Sub-direcció Gral d'Avaluació Ambiental. Direcció Gral de
Polítiques Ambientals i Medi Natural
Diputació de Barcelona
Gremi de Constructors de Barcelona i Comarques
Barcelona Cicle de l'Aigua. Ajuntament de Barcelona
AMB
Associació CEA Alt Ter
CREAF
Associació La Germinadora (en formació)
Consell Comarcal Cerdanya
Saneseco
Consell Comarcal del Bages
particular
particular
Departament Territori i Sostenibilitat. Generalitat de
Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Asociacion de Transportistas Agrupados Condal Astac
Condal
Fundació Catalunya Europa
Ajuntament de Lleida
ERC aiguafreda

NP* Xavier Lazaro Alhambra
Ajuntament de Reus
NP* Germà Garriga
Particular
*NP: Inscrit assistent No Participant en els grups.
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