Descripció de l'Acció

Metodologia

Comitè de Seguiment i Gestió

Reunió anual del Comitè constituït a
Barcelona el 3 de desembre de 2013

Diagnosi:
‐ avaluació dels impactes del canvi climàtic i
vulnerabilitats
‐ mesures d'adaptació ja aplicades a les conques

Els socis del projecte es desplaçaran a les
tres conques i es reuniran amb els diferents 2014
actors a les seves seus socials

Preparació i realització de proves pilot

Seguiment de les proves pilot

Definició de noves mesures d'adaptació i d'un pla
d'acció per conca
Jornada internacional sobre els reptes i les
estratègies d'adaptació al canvi climàtic a la regió
Mediterrània
Comitè de Seguiment i Gestió

Quan
2014
2015
2016
2017

On
Figueres
Vic
Lleida
Girona

Objectiu

Muga

Entrevistar‐se amb els actors sectorials de cada conca
per tal de contrastar la diagnosi i incorporar llur
coneixement i expertesa a l'acció.

Ter

Segre
Muga
Setembre 2014‐
Una trobada per conca i sector
Ter
Desembre 2014
Segre
Una reunió per conca amb tots els actors
Muga
sectorials d'aquella conca. Visites guiades a Març 2015‐Juny Ter
les parcel∙les on es duen a terme les proves 2018
Segre
pilot.
Muga
Celebració d'un Seminari participatiu per
Juny 2015
Ter
conca
Segre
Desembre 2017 Barcelona

Reunió final i presentació dels resultats del
Juliol 2018
projecte

Barcelona

Fer el seguiment i l'avaluació del desenvolupament del
projecte.

Decidir la localització de les proves pilot i treballar de
manera conjunta en el disseny de les proves.

Fer el seguiment i l'avaluació de les proves pilot.
Treballar conjuntament proposta de noves mesures
d'adaptació, a més a més de les executades en les
proves pilot, i la seva priorització.
Recopilar i difondre les experiències i el coneixement
més recent vers les estratègies d'adaptació al canvi
climàtic.
Publicitar, difondre i explicar els resultats del projecte
al màxim nombre possible d'interlocutors socials,
econòmics, ambientals i polítics.

