
CIÈNCIA I CANVI
CLIMÀTIC AL 

MARESME 

QUÈ FEM ARA?

Divendres, 6 de maig a les 10 h

Centre Cívic Cabot i Barba, Mataró

, 10.00 h  Benvinguda
Montserrat Garrido. Consellera de Medi Ambient. Consell Comarcal del Maresme

10.10 h  Procés de la METACC
Jordi Bonet. Tècnic de Medi Ambient i Canvi Climàtic. Consell Comarcal del Maresme

10.30 h  Ponències Comitè Científic
Carme Llasat. Universitat de Barcelona. Experta en riscos hidrometeorològics costaners
Mireia Banqué. CREAF. Experta en resiliència de boscos

11.00 h  Pausa cafè

11.30 h  Ponències Comitè Científic
Jordi Riudavets. IRTA. Expert en biodiversitat funcional aplicada a l'agricultura
Albert Folch. UPC-CSIC. Expert en hidrogeologia subterrània

12.00 h  Resultats primera fase
Annelies Broekman. Investigadora en Canvi Climàtic i Governança. CREAF

12.15 h  Debat final

Programació

Cal inscripció prèvia!

Formulari assitència

Podeu consultar tota la informació a la web:

Emergència Climàtica del Consell Comarcal del Maresme

Presentació de les 34
mesures per un Maresme
resilient i sostenible

 165 accions, un futur per construir

https://goo.gl/maps/gEGXo4RmETvi3a6m9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6nAhf2_rl6i_jmFaIm9gZWiObItXo_cWvKlUIxevuXydvw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.ccmaresme.cat/medi-ambient-i-canvi-climatic/emergencia-climatica/


CIÈNCIA I CANVI
CLIMÀTIC AL 

MARESME 

QUÈ FEM ARA?

Objectius
El procés de diàleg que vol impulsar la METACC té per objectiu trobar sinergies entre els
diferents municipis per tal de dur a terme actuacions que englobin tota la comarca, però
amb un enfocament local. Tanmateix, es vol promoure la integració de les perspectives del món

de la ciència al procés de l'Estratègia per tal de reduir la vulnerabilitat de la comarca vers els

impactes del canvi climàtic. De fet, el CCM vol completar la informació disponible actualment

amb elements  per a la concreció i implementació de les mesures, en col·laboració amb els

ajuntaments, els actors clau del territori i la ciutadania.

El Comitè Científic

La METACC

Cal inscripció prèvia!

Formulari assitència

El Consell Comarcal del Maresme porta a terme l'Estratègia de Transició Energètica i Acció

Climàtica Comarcal en l'àmbit de la Mesa de Treball per l'Adaptació al Canvi Climàtic del
Maresme (METACC), una eina de participació que pretén comptar amb la representació de

l'àmbit científic, la societat civil, els agents econòmics i l'administració.

El grup multidisciplinari d'experts en Canvi Climàtic, actualment conformat per 38 científics, han

aportat els seus coneixements per enriquir, millorar i complementar les mesures i accions

proposades, evitant la mala adaptació i obtenint oportunitats innovadores. Amb l’ajut dels seus

coneixements volem aterrar les mesures cap a la realitat del Maresme, facilitar la seva

implementació i dur a terme un seguiment correcte d'aquestes, un cop implementades.

Podeu consultar tota la informació a la web:

Emergència Climàtica del Consell Comarcal del Maresme

Presentació dels resultats de
la primera fase de la Mesa de
Treball per l'Adaptació al
Canvi Climàtic (METACC) 

Jornada dirigida a les alcaldies, elèctes i personal

tènic dels ajuntaments de la comarca, així com a la

ciutadania en general

Divendres, 6 de maig a les 10 h

Centre Cívic Cabot i Barba, Mataró

,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6nAhf2_rl6i_jmFaIm9gZWiObItXo_cWvKlUIxevuXydvw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.ccmaresme.cat/medi-ambient-i-canvi-climatic/emergencia-climatica/
https://goo.gl/maps/gEGXo4RmETvi3a6m9

