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Què és l’Estratègia?
El Consell Comarcal del Maresme (CCM) va incloure l’amenaça del Canvi Climàtic com
[1] A tal fi, es va encarregar la
una línia estratègica dins del seu actual pla de mandat[1].
redacció d’una Estratègia de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic pel Maresme a la
Diputació de Barcelona que va ser desenvolupat per la consultoria Estudis Ramon
Folch[2].
[2] Les mesures i accions que s’inclouen estan directament vinculades al
[3]
desplegament dels PAESC impulsats pels 30 Ajuntaments de la Comarca[3].

Figura 1. Web de l'Emergència Climàtica del Consell Comarcal del Maresme.

Què és la METACC?
Tanmateix, un estudi amb accions concretes en vers a un aspecte tan transversal i
complex com és el Canvi Climàtic, necessita un procés d’acompanyament per tal de
reforçar-lo i fer-lo més participatiu. Totes les parts han de sentir-se implicades.
Per aquesta raó, des del CCM hem creat la Mesa de Treball per l’Adaptació al Canvi
Climàtic del Maresme, amb l’objectiu d’assegurar que en aquest procés es tinguin en
compte tots els coneixements disponibles. Per tal de portar-ho a terme, vàrem adquirir el
suport tècnic del Centre de Recerca d’Ecologia i Aplicacions Forestals (CREAF), amb la
voluntat d’integrar al procés les metodologies i els enfocaments que es treballen al grup
de recerca d’Aigua i Canvi Global del CREAF, sobre la innovació a la governança per a
l’adaptació.

[1] https://www.ccmaresme.cat/medi-ambient-i-canvi-climatic/emergencia-climatica/
[2].https://www.ccmaresme.cat/medi-ambient-i-canvi-climatic/emergencia-climatica/estrategia-de-transicio-energetica-icanvi-climatic-al-maresme/
[3] https://www.diba.cat/es/web/alcaldespelclima/que-es-el-paesc-

Quin és el calendari?
La METACC es desplega amb una agenda molt ambiciosa, des del gener 2022 fins al
desembre 2022, repartida en 5 fases:
1) Creació i participació d’un comitè científic,
2) Participació activa dels ajuntaments de la comarca,
3) Aprovació de l’estratègia,
4) Creació de l’Observatori del Canvi Climàtic,
5) Desplegar l’Estratègia i el seu pla de monitoratge implicant la societat de la comarca a
finals d’enguany.

Figura 2. Fases de treball de la METACC pel Maresme.

Què es va fer a la primera fase?
En aquesta primera fase es va crear un Comitè Científic integrat per a 38 participants de
[4] És important remarcar que els
múltiples disciplines i àmbits d’especialització[1].
professionals del món de la recerca estan col·laborant de manera completament
gratuïta i amb generoses ganes a la iniciativa del Consell. Els participants van posar molt
en valor l'oportunitat de contribuir a donar a conèixer i fomentar l’ús dels resultats de la
seva feina al món real, el del territori, el dels municipis, i portar la teoria a la pràctica amb
els avenços en les diferents disciplines representades, com ara la hidrogeologia, la
hidrologia, la biologia, l’ecologia, les ciències del mar, la meteorologia, la geografia, les
ciències del paisatge, l’enginyeria verda, el dret i les ciències econòmiques, l’educació
ambiental, les ciències agràries, sense mencionar les diferents especialitats.
[4] https://www.ccmaresme.cat/medi-ambient-i-canvi-climatic/emergencia-climatica/comite-cientific/

Figura 3. Diferents moments de treball del Comitè al taller organitzat el 17 de febrer del 2022 a Mataró.

Com s’han obtingut els resultats integrats a
l’informe?
Aquest informe presenta els resultats de la primera fase del procés de la Mesa Territorial
per l’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC), enfocada a recollir informació rellevant des del
món científic per permetre aterrar les mesures incloses a l’Estratègia de Mitigació i
Adaptació per al Maresme.
Mitjançant la seva participació a dos tallers presencials es va poder:
a) Integrar la sèrie de mesures amb accions i aspectes rellevants,
b) Comentar possibles riscos i oportunitats vinculats a la seva implementació, i
c).Aportar exemples i resultats de la recerca que avalen l’impacte esperat de les
actuacions plantejades.
Tanmateix, es va poder caracteritzar la sèrie de mesures i accions amb aspectes
importants per a la implementació, com una millor entesa de les relacions entre mesures,
identificació de quines seria millor implementar conjuntament i definició dels criteris per
a dissenyar un full de ruta.
Tota la informació obtinguda servirà per al desenvolupament de la propera fase del
procés on participaran els ajuntaments i les administracions competents.

Figura 4. Fases de treball amb el Comitè Cinetífic.

Quin són els resultats més destacats?
La sèrie de mesures:
Es van analitzar i enriquir les mesures proposades, obtenint 34 mesures i 165 accions,
organitzades en 13 eixos estratègics, 4 de mitigació i 9 d’adaptació.

Les relacions entre mesures
Els debats i exercicis portats a terme identifiquen la necessitat de millorar la coordinació
entre les parts interessades, l’enfocament de gestió integrada i la millora de la
informació disponible i el foment del seu ús mitjançant la creació d’espais de
governança. Es tracta, doncs, de mesures que apunten a un canvi d’enfocament
necessari per a poder implantar les accions.
En particular, la recuperació de la funcionalitat dels ecosistemes, tan dels terrestres
com de les masses d’aigua i del medi marí, fet que impulsaria una reducció de la
vulnerabilitat davant els reptes més urgents del territori: l’erosió del litoral, el consum
d’aigua, el risc d’incendi i les inundacions. Per fer-ho es proposa adoptar solucions
basades en la natura i ajustar les activitats extractives a la capacitat de càrrega del
territori, el que suposa una transformació de les activitats econòmiques clau de la
comarca, com són l’agricultura i el turisme.
La millora en la governança és fonamental per adoptar un enfocament integral i
sistèmic, obrint un espai de diàleg que faciliti tenir en compte més informació dins
dels processos de decisió. De fet, per una banda, la creació d’eines de monitoratge i
anàlisis de les dades tindria un efecte positiu en garantir un impacte de les mesures i
permet la prevenció, com poden ser els sistemes d’alerta, així com el desenvolupament
de proves pilot, fet pel qual possibilita innovar en els enfocaments d’implementació i
posar a la pràctica els coneixements teòrics disponibles de la recerca i d’experiències
d’altres llocs. Per una altra banda, la sensibilització i capacitació de tots els actors
involucrats que es desenvolupa en els espais de governança és un element clau per a
fomentar l’acceptació i corresponsabilitat en aquesta transformació del sistema
socioeconòmic de la comarca.
S’evidencia la necessitat de millorar la coordinació entre les administracions
competents per dur a termes les mesures incloses a l’Estratègia, i el potencial paper
facilitador del Consell Comarcal del Maresme, per tal d'impulsar la cooperació entre els
ajuntaments de la comarca i donar suport en els aspectes tècnics que actualment
manquen per la implementació. Així mateix, voldria oferir un espai d’interlocució amb
les altres administracions amb competències sobre els aspectes d’interès.
El treball amb el Comitè Científic va evidenciar, també, els riscos vinculats a alguns
aspectes de la mitigació: amb l’objectiu de reduir les emissions s’han d’enfocar les
oportunitats de reducció de consum total d’energia com a prioritàries, i tenir cura
que la producció d’energies renovables es realitzi respectant l’ús del sol per les activitats
agrícoles i la funcionalitat dels ecosistemes.

Figura 5. Activitat dels mapes conceptuals amb el Comitè Científic al taller organitzat el 17 de març del 2022 a Mataró.

Conclusions
El treball amb el Comitè Científic va ser molt fructuós i gràcies a les generoses
contribucions voluntàries dels investigadors, es van poder identificar aspectes que
s’han de tenir en compte perquè l'Estratègia realment pugui aportar els resultats
esperats i beneficiar el territori, reduint la seva vulnerabilitat als impactes del Canvi
Climàtic actuals i futurs, així com millorar la qualitat de vida de la societat local.
L’equip multidisciplinari va treballar per enriquir les propostes incloses a l'Estratègia,
proporcionant exemples i resultats de la recerca per avalar els impactes esperats,
millorar l'entesa de les relacions entre mesures, identificar riscos i oportunitats i
definir els criteris per dissenyar un full de ruta.
Els resultats indiquen que l’element central més important és la recuperació de la
funcionalitat dels ecosistemes i els elements biofísics del territori. Es remarca que
per poder frenar els fenòmens que actualment afecten a la societat i l'economia de la
comarca, tal com són l'erosió costanera, la reducció de la disponibilitat d’aigua pels
diferents usos, el risc d’incendi o de danys per inundacions i tempestes marines, entre
d’altres, s’ha de restaurar el bon estat dels boscos, de les masses d’aigua, del litoral i del
mar.
Per aconseguir aquest objectiu es remarca la necessitat d’innovar en la governança,
posant sobre la taula més informació dins dels processos de presa de decisions i
involucrant els actors del territori al desenvolupament de solucions amb un enfocament
sistèmic. De fet, la transformació del territori que es necessita per a respondre als
reptes del Canvi Climàtic implica abordar la complexitat, gestionar els riscos i
aprendre de l'experiència.

En aquest sentit, es remarca la importància de millorar els sistemes de seguiment i
monitoratge del procés d’implementació de les mesures i el seu impacte, amb la finalitat
de dissenyar polítiques basades en l'evidencia: aprofitant les solucions que es demostren
beneficioses i ajustant els factors contraproduents.
Aquesta fase de treball de la METACC, doncs, va permetre emmarcar les mesures
proposades dins dels coneixements científics actualment disponibles i aterrar-les al
territori del Maresme. Els resultats obtinguts serviran de base per al proper pas, on es
treballarà amb els ajuntaments per seguir desenvolupant aspectes relacionats a la
implementació, integrant la seva visió. Es vol posar en valor els principis i conceptes
obtinguts a la realitat de cada municipi, vehiculant aquest coneixement cap al
desenvolupament dels PAESC comarcal i municipals amb un horitzó 2030. El Comitè
Científic seguirà donant suport al procés, oferint l'oportunitat de seguir aportant a que
l'Estratègia de Mitigació i Adaptació pugui reduir la vulnerabilitat als impactes del Canvi
Climàtic al Maresme.

