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OBJECTIU DEL PROCÉS

El procés participatiu té per objectiu identificar i

debatre les mesures d’adaptació que s’hauran

d’incloure en el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de

l’espai PN Cap de Creus i Litoral del Baix Empordà.

 Un viatge amb un objectiu concret! Anem a identificar i
debatre les mesures d’adaptació.

 Un viatge acompanyats! S’està fent el mateix d’ altres
àrees marines protegides de 5 països més del
Mediterrani (Itàlia, França, Croàcia, Grècia i Albània).

 Un viatge amb equipatge! No partim de zero...



DIRIGIT A QUI?

A l’àmbit del Parc Natural del Cap de Creus, esteu cridades
a participar les persones i entitats vinculades a:

 Comitè de Cogestió pesquera del Cap de Creus.

 Els principals òrgans col·legiats del Parc Natural: Direcció,
Junta Permanent, Junta rectora i Consell de cooperació.

 Les persones i entitats que esteu participant en el procés
participatiu per a l’elaboració del PRUG de l’àmbit marí del
Parc Natural del Cap de Creus.

 Les entitats vinculades a la Taula de Voluntariat del PN de
l’Empordà.

A l’àmbit del Litoral del Baix Empordà, esteu cridades a participar
les persones i entitats vinculades a:

 Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.



QUÈ FAREM?

 A través de les reunions i tallers que s’organitzaran
entre el mes de setembre i desembre d’aquest any:

• 1 sessió informativa inicial, conjunta amb el 
Litoral del Baix Empordà. S’explicarà el projecte 
ENGAGE i els resultats obtinguts al llarg del 
primer any del projecte..

• 3 tallers de debat per àmbits, per definir, 
debatre i prioritzar les mesures d’adaptació. 

• 1 sessió de retorn per cada àmbit, per presentar 
i contrastar la proposta de Pla d’adaptació. 

 A través d’un formulari en línia que estarà
disponible més endavant, per tal de prioritzar les
mesures identificades.



QUÈ EM SUPOSA?

Per conèixer el punt de partidaS1

Assistir per videoconferència a 5 sessions

Per aprofundir sobre l’informe de vulnerabilitat de 

l’àmbit maríS2

Per conèixer els resultats dels protocols de 

monitoreig i les possibles mesures d’adaptacióS3

Per debatre i prioritzar mesures pel Pla 

d’adaptació al canvi climàtic
S4

Per contrastar la proposta final del PlaS5



EN QUIN FORMAT?
En formats dinàmics i una durada de 2h 30’.



COM PUC PARTICIPAR?

• Responent a la invitació i omplint el formulari que 

rebreu totes les entitats vinculades als dos mapes 

d’actors.

Enviant un email a:  engage@ent.cat



QUAN?
PN Cap de Creus

▪ 1 sessió informativa inicial. Avui

▪ 3 tallers de debat:
29 de setembre – de 18.00 a 19.30

19 d’octubre – de 17:30 a 20.00

2 de novembre – de 17.30 a 20.00

▪ 1 sessió de retorn
el 23 de novembre – de 18.00 a 19.30



QUAN?
Litoral Baix Empordà

▪ 1 sessió informativa inicial. Avui

▪ 3 tallers de debat:
30 de setembre – de 18.00 a 19.30

20 d’octubre – de 17:30 a 20.00

3 de novembre – de 17.30 a 20.00

▪ 1 sessió de retorn
el 24 de novembre – de 18.00 a 19.30
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Thank You

@MPAEngage

GRÀCIES 


