
Cicle de seminaris tècnics
sobre accions locals

d’adaptació al canvi climàtic

24 i 25 de febrer de 10 a 12.30 h

La gestió del litoral
davant del canvi climàtic

La Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), sota la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, presenten el cicle de seminaris tècnics sobre accions locals d’adaptació al canvi climàtic.

A través d’aquest cicle es volen aportar i compartir coneixements fruit de les accions concretes d’adaptació que estan 
portant a terme diferents ajuntaments i ens municipals. 

Aquesta segona sessió tractarà sobre l’estat i la gestió del litoral i del medi marí, i presentarà experiències pràctiques 
per gestionar-los davant del canvi climàtic. Tindrà lloc a través de la plataforma Zoom.

Dijous 24
10.00 h
Benvinguda i presentació
Enric Coll, cap de la Secció d’Educació i Participació 
Ambiental de la Diputació de Barcelona, i d’Ana Romero, cap 
de Servei d'Emergència Climàtica i Educació Ambiental de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona

10.10 h
Suport a accions locals d'adaptació del litoral al canvi 
climàtic 
Núria Parpal, cap de la Secció de Planificació Ambiental 
Local de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona

10.25 h
Presentació de l’informe Un litoral al límit: 10 
recomanacions per a una gestió integral del litoral
Dr. Carles Ibáñez, conseller del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, 
cap de l’Àrea de Canvi Climàtic d’EURECAT i director 
científic del Centre en Resiliència Climàtica

11.00 h
Adaptació de la gestió integral de les platges als 
fenòmens meteorològics extraordinaris dels darrers 
anys 
Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona

11.20 h
Gestió coordinada del litoral: el Pacte de Coma-ruga i la 
Taula de Municipis per un Litoral Sostenible
Bárbara Peris, regidora de Platges, Turisme i Cohesió 
Territorial de l’Ajuntament del Vendrell

11.45 h
Presentació del projecte “Costes pel canvi”: com donar a 
conèixer a la societat les conclusions d’un estudi 
científic sobre l’estat de les costes de les Illes Balears 
Jinámar Tomás Ribot, tècnica del Servei de Canvi Climàtic i 
Atmosfera de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic 
del Govern de les Illes Balears

Divendres 25
10.00 h
Benvinguda i presentació

10.05 h
Estratègia i actuacions per a la protecció de la costa 
Diego Fernández, cap de la Demarcació de Costes de 
Catalunya de la Direcció General de la Costa i el Mar del 
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

10.40 h
Sanejament en municipis costaners: reptes davant del 
canvi climàtic
Maria Indurain, tècnica de la Direcció de Serveis del Cicle de 
l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

11.00 h
Aliances amb entitats ambientals per a la protecció de 
l’entorn marí i el litoral
Rosa Busqué, cap de Projectes de Serveis Territorials de 
l’Ajuntament de Mataró

11.20 h
Estratègia del litoral i treball en xarxa amb equipaments. 
El cas del Centre de la Platja de l’Ajuntament de 
Barcelona 
Eduard Moreno, tècnic del Departament de Programes i 
Equipaments de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Equip de coordinació de l’equipament del Centre de la Platja

11.45 h
Taula rodona amb entitats i responsables d’equipaments 
ambientals sobre el seu paper en la gestió del litoral 
Amb participació de:
Anèl·lides, serveis ambientals marins; el Centre d’Estudis del 
Mar de Sitges; l'Aula Ambiental de Sant Adrià de Besòs; 
l'Escola del Mar de Badalona i SUBMON, conservació, estudi 
i divulgació del medi marí.




