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Documentació, presentacions i referències exposades a la reunió del
Grup de treball d'adaptació al canvi climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat realitzada el 2 de
desembre del 2019 a Barcelona, en el monogràfic: L’emergència climàtica en clau d’adaptació al canvi climàtic.

1. Presentació i proposta de Pla de treball i calendari [2]. Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat

Informacions d'interès de les administracions supramunicipals
2. Adaptació en projectes d’infraestructura [3]. Oficina Catalana de Canvi Climàtic. [4]
3. Projectes d’interès [5]. Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible [6]
- Avaluació preliminar sobre els riscos associats al canvi climàtic i ambiental a la Regió Mediterrània del MedECC
(en anglès) [7]
- [7] Imatge resum [8]
- Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya [9]
- Informe sobre la sostenibilitat dels sistemes alimentaris Mengem futur [10].
4. Informacions breus de l’AMB [11]. Àrea Metropolitana de Barcelona [12]
5. Projecte Vulnemap a la província de Barcelona. Què s’enten per vulnerabilitat dels boscos i resultats principals
[13]. Diputació de Barcelona [14]
- Vulnemap [15]
6. Accions pilot del LIFE Clinomics [16]. Diputació de Barcelona [17]
7. Conclusions i accions locals d’adaptació del projecte ECTAAdapt [18]. Diputació de Girona

Intercanvi d’experiències locals sobre posicionaments del mon local davant l’emergència climàtica i participació
ciutadana [19].
8. La Taula per l’Emergència Climàtica [20]. Ajuntament de Barcelona.
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9. Intervenció de la Paeria de Lleida. Notícia [21]
10. Intervenció de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Notícia [22]
11. Intervenció de l'Ajuntament de Castellar del Vallès. Notícia [23]
12. Intervenció de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Notícia [24]

Presentacions d’accions locals en clau d’adaptació:
13. Canvi climàtic i ciutadania [25]. Ajuntament de Viladecans
- Imatge dels resultats de les entrevistes a la gent gran de Viladecans [26]
14. Adaptació i riscos. Accions des d’un municipi. [27]Ajuntament de Granollers.
15. Adaptació local al canvi climàtic. Com ens ajuda la natura ? Els espais verds com a eina de resiliència [28].
Ajuntament de Mollet del Vallès.
16. Adaptació i cicle de l’aigua: La Taula de la Tordera, un espai de governança [29]. Ajuntament de Malgrat de
Mar, Ajuntament de Tordera i Ajuntament de Blanes

Properes dates d'interès:
17 de gener de 2020: Cimera catalana per l'emergència climàtica
21 de febrer de 2020: Acte de signatura de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 per part del grup motor.
Febrer - Març 2020: 20a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a Montcada i
Reixac
19 de març 2020. Reunió del Grup de treball després de l’Assemblea

1. Presentació i proposta de Pla de treball i calendari
[2]

(440.5 KB)

3. Projectes d’interès. Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible
[5]

4. Informacions breus de l’AMB. Àrea Metropolitana de Barcelona
[11]

(3.21 MB)

(2.25 MB)

5. Projecte Vulnemap a la província de Barcelona. Què s’enten per vulnerabilitat dels boscos i resultats
principals. Diputació d (1.41 MB)
[13]
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6. Accions pilot del LIFE Clinomics. Diputació de Barcelona
[16]

(1.2 MB)

7. Conclusions i accions locals d’adaptació del projecte ECTAAdapt. Diputació de Girona
[18]

8. La Taula per l’Emergència Climàtica. Ajuntament de Barcelona.
[20]

13. Canvi climàtic i ciutadania. Ajuntament de Viladecans
[26]

(8.25 MB)

(999.95 KB)

(795.1 KB)

14. Adaptació i riscos. Accions des d’un municipi. Ajuntament de Granollers.
[27]

(2.82 MB)

15. Com ens ajuda la natura ? Els espais verds com a eina de resiliència. Aj. Mollet del Vallès
[28]

16. La Taula de la Tordera, un espai de governança. Ajuntament de Malgrat de Mar
[29]
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