
Eines per fomentar la 

participació ciutadana i 

dels gestors en 

l’adaptació al canvi 

climàtic. 

Xavier Carbonell 

Tècnic de Governança Ambiental - CREAF  

CURS PER A PERSONES TÈCNIQUES I GESTORES  

DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 



...alguns aprenentatges a 

partir de vuit experiències 

(personals) pràctiques... 



 
 

“Adaptant la Mediterrànea al Canvi Climàtic” 

 
 

 

 

 

http://medacc-life.eu/ca 

MEDACC neix amb l’objectiu de provar solucions innovadores 

orientades a adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans 

als impactes del canvi climàtic en l’àmbit mediterrani. D’aquesta 

manera, MEDACC contribueix en el disseny i desplegament de les 

estratègies i polítiques d’adaptació que s’estan desenvolupant a nivell 

regional i nacional a l’àmbit euromediterrani. A Catalunya, serà una 

eina molt valuosa en el desplegament de l’Estratègia Catalana 

d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC 2013-2020) 

http://medacc-life.eu/ca
http://medacc-life.eu/ca
http://medacc-life.eu/ca


 Grups de discussió 



 Grups de discussió 



 Grups de discussió 



 L’exemple 



 
 

“Promoure el diàleg i la col·laboració entre la ciència i 
la societat per a una gestió sostenible de l’aigua i 

l'adaptació als impactes del canvi global en el 
Mediterrani” 

 
 

 

 

 

BeWater involves society in discussions on current water uses 

and their related problems, raising public awareness of the 

importance of sustainable water management, with particular 

focus on the expected climate change impacts at River 

Basin scale. 

http://www.bewaterproject.eu/project 

http://www.bewaterproject.eu/project


 El World Cafè 



 L’exemple 



http://isacc.creaf.cat/ 

 
 

“Implicant a la societat en l’adaptació del Canvi 
climàtic en el Delta de la Tordera” 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QERwHgPDeLw 

El projecte ISACC TorDelta te per objectiu millorar la governança del 

territori, per aixó es centra en donar suport a la creació i funcionament de 

la Taula de Treball sobre el Delta de la Tordera, un espai de governança 

on els actors locals col·laboren per tal de desenvolupar una estratègia 

integral per l’adaptació al canvi climàtic per aquest espai. 

http://isacc.creaf.cat/
http://isacc.creaf.cat/
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 Taller de futur 

 

Taller de futur. Intentarem 

elaborar de forma compartida un 

escenari “ideal” de gestió del Delta 

de la Tordera a 15-20 anys vista... 

 

 

 



 

 

 L’exemple 



 

 

 L’exemple 



 

 

 
IDEAL-EU és un projecte de participació ciutadana electrònica 

desenvolupat l’any 2008-9 a escala europea entre la 

Generalitat de Catalunya, la Regió Toscana i el Consell 

Regional de Poitou-Charentes. Proporciona informació 

sobre el canvi climàtic i promou el debat deliberatiu entre 

joves de les tres regions i els diferents actors socials i 

polítics implicats.  



 

 

 
Utilitzar les tecnologies de la 

informació i la comunicació per al 

debat i la participació 

http://www.bcn.cat/imeb/pec/catala/10_jornades/docs/E

xperiencies/EXP_IDEAL-EU_XJPEC.pdf 

http://www.bcn.cat/imeb/pec/catala/10_jornades/docs/Experiencies/EXP_IDEAL-EU_XJPEC.pdf
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 L’exemple 



 

“Procés de debat per a la Llei Catalana de Canvi 
Climàtic LC3” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Procés de debat que durant el 2014 va tenir com a objectiu donar a 

conèixer a la ciutadania l’estructura de la Llei i recollir les propostes 

que qualsevol persona interessada volgués fer arribar.  

 

La Llei vol ser la resposta sòlida i valenta que s’aporta al món des 

de Catalunya per afrontar el repte de l’escalfament global. 

http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/llei_canvi_climatic 

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Llei_canvi_climatic/fases/ 

http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/llei_canvi_climatic
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Llei_canvi_climatic/fases/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Llei_canvi_climatic/fases/


 

 

 Procés participatiu (presencial)  



 

 

 L’exemple 

https://www.parlament.cat/web/participacio/esco-

136/debat/index.html?p_id=CANVI_CLIMATIC&p_s=2&p_pagina=1 



 

“Territorial RRI Fostering  Innovative Climate Action” 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
H2020 TeRRIFICA project, whereby eight European 

institutions work together to foster competence for climate 

change adaptation and mitigation in different European 

regions with a specific focus on Responsible Research and 

Innovation. 

https://terrifica.eu/ 

https://terrifica.eu/


 

 

 RRI - Responsible Research and 

Innovation 



 

 

 

http://ritmenatura.cat/ 

L’exemple 



 

“Els canvis en els ritmes de la natura donen molta 
informació als científics sobre els efectes que el canvi 

climàtic produeix sobre els ecosistemes naturals” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
.....però calen sèries temporals llargues, homogènies, validades i ben 

repartides geogràficament per tot el territori. Es necessiten ciutadans 

amants de la natura que vulguin aprendre a fer observacions 

fenològiques i ajudar els científics a estudiar els impactes del canvi 

climàtic sobre les plantes, els animals i els éssers vius en general. 

http://ritmenatura.cat/ 

http://ritmenatura.cat/


 

 

 Ciència ciutadana 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=O4xdKenrlJ4 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=O4xdKenrlJ4


 

 

 

http://ritmenatura.cat/ 

L’exemple 

http://ritmenatura.cat/


 

“Impacts and risks from high-end scenarios :  

strategies  for innovative solutions” 

 

 
 

 

 

 

IMPRESSIONS aims to advance understanding of the 

implications of high-end climate change, involving 

temperature increases above 2°C, and to help 

decision-makers apply such knowledge within 

integrated adaptation and mitigation strategies 

 

 http://www.impressions-project.eu/ 

 

http://www.impressions-project.eu/
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 Connectar amb altres 

llenguatges: a través de les 

arts escèniques  

http://mariawinnerstam.com/en/tags/performance/13.html 

http://mariawinnerstam.com/en/tags/performance/13.html
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 L’exemple 

https://www.youtube.com/results?search_query=The+bond+you+hold 

https://www.youtube.com/results?search_query=The+bond+you+hold
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