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Presentacions i referència exposades a la sessió virtual del Grup de treball d'adaptació i resiliència al canvi climàtic
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Realitzada el 25 de maig del 2021
Organitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona amb la col·laboració
de la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i
l'Energia.
També podeu consultar la informació a la web de la Xarxa [2] i a l'espai web del Grup de treball [3].
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