
 

SESSIÓ DE COORDINACIÓ DE MUNICIPIS AMB PLANS 

LOCALS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC  
 

1ª Taula metropolitana d’adaptació al canvi climàtic de l’AMB 

 

Lloc Sala de Plens (7ª planta edifici A, seu AMB) 

Convocats  

 

 

 

 

 

 

Dinamitzadors 

Tècnics dels municipis metropolitans amb PLACCS o en procés: 

Badalona, Castelldefels, Cornellà, El Prat de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, Gavà, Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, 
Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la 
Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant 
Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern, Tiana, Viladecans.  

Diputació de Barcelona 

 

Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB 

Mcrit, Institut Cerdà 

Horari 9 a 13:30h 

Data 18 de febrer 2019 

 

 

Motivació: 

El Pla Clima i Energia 2030 de l’AMB, en el marc de les estratègies que incorpora, integra el Pla 
d’adaptació al canvi climàtic, amb un total de 43 actuacions a realitzar en 7 àmbits d’acció per 
incrementar la resiliència del territori metropolità als impactes del canvi climàtic. 

L’AMB, com a coordinador territorial del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, presta 
suport als municipis metropolitans per elaborar els seus plans locals d’adaptació al canvi climàtic 
(PLACC d’ara en endavant). Actualment 10 municipis metropolitans disposen de PLACC, 5 municipis 
l’estan treballant i el tindran el 2019 i sis municipis més el treballaran durant 2019-2020. Aquests 
municipis disposen d’un bagatge i experiència en accions d’adaptació que és convenient compartir. 

 

Objectiu: 

 Conèixer els darrers estudis i experiències metropolitanes en àmbits d’actuació per 
l’adaptació al canvi climàtic.  

 Compartir coneixement de casos d’èxit i accions d’adaptació implementades entre els 
municipis metropolitans. 

 Identificar conjuntament accions d’adaptació d’èxit per futurs PLACCs. 

 



 

 

Ordre del dia i estructura de la sessió:  

 

9.00 - 9.30 Benvinguda i presentació 
 
5’. Agraïment i benvinguda – Joan Pinyol, Director de l’Àrea de Medi Ambient de l’AMB 
10’. Pla clima i energia 2030 de l’AMB /  Contextualització de la sessió – Ana Romero, Cap Servei 
Sostenibilitat i Educació de la DSA 
 
9.30 – 11.00 Riscos climàtics a l’AMB 
 
15’. Onades de calor i renovació de protocols municipals – Elena Lacort, tècnica de canvi climàtic de 
la DSA 
10’. Projecte SMART-EDGE: el paper de les ciutats metropolitanes cap a una societat baixa en 
carboni – Gil Lladó, tècnic d’energia i canvi climàtic de la DSA 
15’. Projecte RESCCUE: resultats inundabilitat i nivell del mar a Barcelona– Andoni González, 
Departament de Resiliència Urbana de l’Aj. de Barcelona  
15’. Recursos hídrics alternatius en el marc de l’escassetat de recursos hídrics – Marc Monlleó, 
Barcelona Regional 
15’. Criteris de nova plantació i de gestió de l’arbrat viari considerant l’augment de la temperatura 
i la disminució dels  recursos hídrics – Cati Montserrat, Dcció. Serveis Espai Públic AMB 

15’. Litoral i dunes híbrides com a mesures adaptatives – Dani Palacios, Dcció. Serveis Espai Públic 
AMB 

5’. Torn obert d’intervencions 
 
11.00 - 11.30  Pausa cafè 
 
11.30-12.30 Intercanvi d’experiències municipals 
 
Exposició de cada assistent de 1-2 punts forts i de millora en relació als següents riscos climàtics: 

- Onades de calor     
- Inundacions 
- Recursos hídrics alternatius 
- Criteris de gestió d’arbrat viari 
- Salut (al·lèrgens, plagues..) 
- Litoral i nivell del mar (municipis litoral) 
- Incendis forestals (municipis àmbit forestal) 

 
12.30-13.30 Tancament de la sessió 
 
20’. Exposició conjunta de bones pràctiques d’adaptació i proposta de noves accions. 

10’. Torn obert d’intervencions 

 


