
  

Resiliència urbana 

per l’adaptació local al 

canvi climàtic:  

Solucions basades en la 

natura i balanç econòmic 

Jornada tècnica 

Divendres 31 de març, Barcelona 
 

Cicle Del Pacte a l’Acció. Un nou pacte 

dels municipis pel canvi climàtic  

 

El nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia és la corrent principal del 

moviment Europeu que involucra les Autoritats Locals i la seva ciutadania en la lluita 

contra el canvi climàtic. Aquesta iniciativa renovada defineix els compromisos renovats 

i la visió compartida per abordar reptes interconnectats: la mitigació del canvi climàtic, 

l’adaptació i l’energia sostenible.  

Com a proposta del Grup de treball d’Adaptació al canvi climàtic de la Xarxa de Ciutats 

i Pobles cap a la Sostenibilitat, els ens locals han mostrat interès en disposar de més 

coneixement sobre eines i solucions basades en la natura com a accions per 

augmentar la resiliència i la capacitat d’adaptació de les ciutats i pobles respecte el 

canvi climàtic; i també interès en entendre i conèixer com aplicar l’avaluació 

econòmica i el cost de no actuar en les polítiques locals d’adaptació. 

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en el marc de la 

seva pertinença al Club del Pacte d’Alcaldes de Catalunya, posen en comú el 

coneixement i experiències sobre aquestes qüestions a través d’aquesta jornada. 

 

Destinataris  

Càrrecs electes, tècnics de l’administració, consultors, investigadors, gestors 

del territori i urbanistes, estudiants, etc. 

 

Club del Pacte  

d’Alcaldes de Catalunya 

 20 anys 
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Convocatòria 

Jornada tècnica 

Divendres, 31 de març, de 9:30 a 14h 

Sala d’Actes de l’Edifici del Vagó. Recinte de l’Escola Industrial. 

Diputació de Barcelona. C./Comte d’Urgell, 187. Barcelona 

 
 
Objectius 
 

Donar a conèixer el concepte de resiliència, des d’una visió multi i 

interdisciplinària; i reflexionar sobre la ràpida expansió d’aquest concepte en 

diferents àmbits, i concretament en la recerca i gestió ambiental local i la relació 

amb les polítiques d’adaptació al canvi climàtic.  

Compartir metodologies i bones pràctiques en la recerca i gestió ambiental 

local per aplicar aquests conceptes en un àmbit d’actuació concret en el context 

urbà: les solucions basades en la natura.  

Adquirir més coneixement i debatre sobre el valor econòmic de l’adaptació: 

analitzar i quantificar el cost i retorn econòmic de les accions, el cost de No 

actuar i els beneficis dels plans d’adaptació en termes econòmics. 
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Programa i ponents 

9:00 h  Recepció assistents 

09:30 h  Inauguració 

BLOC 1: Resiliència i adaptació, de la teoria a la realitat. 

09:45 h  Conferència marc “Resiliència Urbana”   

Ponent: Lorenzo Chelleri, Doctorat en geografia urbana (UAB) 

  Exemples pràctics: 

Accions locals i el projecte LIFE CLINOMICS. 

Ponent: Ramon Rabella, Cap de l’Oficina de Canvi climàtic i 

Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 

Representant Oficina ONU Habitat Barcelona.  

BLOC 2: Solucions basades en la natura, com a exemple d’accions locals 

de resiliència i adaptació al canvi climàtic.  

10:30 h Ponència marc “Solucions basades en la natura” 

Ponent: Francesc Baró (ICTA-UAB i COAMB)  

11:00  h Pausa 

11:30  h  Exemple pràctic: Ciutat de Madrid.  

Ponent: Luis Tejero (Ayuntamiento de Madrid).   

BLOC 3: El cost de no actuar  

12:00 h Ponència marc “Avaluació econòmica dels costos i beneficis 

de l’adaptació al canvi climàtic”.  

Ponent: Pendent de confirmació. 

Exemple pràctic: Virgínia Domingo, Ajuntament de Granollers.  

12:45 h  Taula rodona de casos pràctics i debat 

Irma Ventayol, Ajuntament de Barcelona 

Josep Maria Mompin, Mollet del Vallès 

A confirmar. Premià de Mar 

Representant, Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
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Inscripcions  

Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del Formulari d’inscripcions, 

per correu electrònic a xarxasost@diba.cat o trucant al telf. 93 402 22 22 ext.37212. 

 

Com arribar-hi: 

Per arribar us recomanem, en la mesura del possible, que feu servir el transport 
públic o que compartiu el vehicle privat 

Tren: fins a les Estacions de Sants o de Passeig de Gràcia. 

Metro: L5, Estació Hospital Clínic. 

Bus 14, 31, 37, 41, 54, 59, 63, 66, 67 i 68 

Bicing: Estacions 89 i 90 (C. Rosselló/ C. Urgell) 

 

 

 

Organitzen :  

Club del Pacte  

d’Alcaldes de Catalunya 

 20 anys 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO624UqYBZNaHiVUWFj6UcUZRL8q5WdmdM7KiTQ_6dS9_FaA/viewform
mailto:xarxasost@diba.cat

