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Ordre de la jornada

1. Benvinguda a càrrec de:
• Francesc Gas, president de COPATE

• Enric Adell, vicepresident de COPATE i responsable Reserva Biosfera Terres de l’Ebre

• David Altadill, director de l’Observatori de l’Ebre

• Josep Aragonès, director tècnic de COPATE i coordinador de la Reserva Biosfera Terres de l’Ebre – Projecte Clinomics

2. Bernd Decker, representant d’EASME, Comissió Europea.

3. Situació actual del canvi climàtic a la regió mediterrània.
Pere Quintana, investigador de l’Observatori de l’Ebre

4. Taula rodona d’experiències en adaptació al canvi climàtic

5. Pausa cafè

6. Col·laboració dels territoris i els agents en la implementació de les accions.

Debat, sinèrgies, implicació i compromisos

7. Conclusions de la jornada.

8. Visita guiada a l’Observatori de l’Ebre i dinar a peu dret als jardins de l’Observatori.
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Debat

DIÀLEG APRECIATIU

CONSTRUCCIÓ POSITIVA

Descoberta

Somni

Disseny

Destí



PENSEM EN EL PROCÉS, EN EL PLA D’ACCIÓ, EN ELS PROJECTES PILOT...
DES D’UNA VISIÓ POSITIVA I CONSTRUCTIVA

Què facilitarà que sigui així?

• Acció proactiva de recerca de 
finançament

• Jornades presencials de 
transferència i interrelació

• Polítiques i normatives municipals
• Reconeixement i suport institucional i 

dels sectors implicats de les MeTACC
• Compromís i coresponsabilitat de 

tots els agents implicats 
• Vincular les MeTACC amb les 

Reserves de la Biosfera
• Pla de comunicació global
• Estimular el treball conjunt entre 

diferents sectors amb sinèrgies 
comunes

• Creació d’observatoris
• Vincular els plans d’acció local amb 

els objectius dels plans d’adaptació 

al Canvi Climàtic
• Fer valdre la Llei de Canvi Climàtic
• Crear un laboratori de proves que 

actuï com a referència del canvi 
climàtic

• Fer augmentar la percepció de risc, 
visibilitzant-la i apropant-la a la 
quotidianitat de les persones

• Llibre d’estil del canvi climàtic
• Inclusió dels efectes del canvi 

climàtic com a eix transversal del 
currículum escolar i universitari

• Obligatorietat del balanç de carboni 
en tots els projectes

• Crear una xarxa d’interrelació entre 
agents, projectes..., relacionats amb 
el canvi climàtic

Quina hauria de ser la seva 

continuïtat?

• Recerca de finançament: fer 

efectiva l’execució

• Compartir coneixements, estratègies 

i dissenys. 

• Prioritzar les accions a realitzar de 

forma concreta

• Les MeTACC, com a gestores i 

dinamitzadores

• Les MeTACC com a estructura 

participativa

• Difusió del projecte

• Cocreació i codisseny

• Avaluació dels projectes

• Ser un laboratori de proves obert 

• Fomentar la interrelació entre els 

diversos agents

Què podria haver suposat?

• Implicació: sector primari, 

administració local, educació, 

associacions, sector financer, 

comunitats de regants, sector 

empresarial, sector agropecuari

• Major representativitat, major 

participació

• Més difusió sobre el projecte: pla de 

comunicació. 

• Major expertesa i innovació a l’hora 

de dissenyar accions

• Dignificar el treball del sector primari, 

sense màquines

• Efectes del canvi climàtic a les 

ciutats

• Apoderament de la ciutadania

Què ha suposat?

• Conscienciació

• Coneixement

• Sensació de grup

• Transvasament de coneixement 

• Recollir diferents visions

• Relació entre agents

• Formació específica (agricultura) 

sobre gestió aigua

• Retroalimentació món acadèmic –

resta de sectors implicats

• Diversitat de demandes i 

percepcions contradictòries

• Incorporació dels sindicats

• Esperança

• Implicació

• Estructures de governança multinivell

• Visibilitzar pràctiques existents 

desconegudes

• Establir una metodologia exportable

• Coneixement a nivell empresarial 

dels costos i oportunitats de 

l’adaptació al canvi cimàtic



Moltes gràcies !!!


