La proposta general d’aquest projecte és la presentació de les bases generals d’un Pla d’acció per la mitigació i l’adaptació al
canvi climàtic a la ciutat de Girona, destinat a l’administració local, que permeti una millora de la situació actual en relació als
possibles efectes i conseqüències del canvi climàtic.

Segons l’article 1 del Conveni marc de les Nacions Unides
sobre el canvi climàtic, per canvi climàtic s'entén un canvi
de clima atribuït directa o indirectament a l’activitat
humana, que altera la composició de l’atmosfera mundial i
que se suma a la variabilitat natural del clima observada
durant períodes de temps comparables.

Efecte Hivernacle. NASA.

L’objectiu principal és el següent:
*Recerca
d’informació

Proposar un Pla d’acció pel canvi climàtic per facilitar la mitigació i l’adaptació
de la població local envers al canvi climàtic i alhora promoure una adeqüada
modificació dels patrons de comportament.

Causes i
Conseqüències
del Canvi
Climàtic a
Catalunya

Estudi socio-ambiental sobre la
percepció i adaptació de la població
de Girona entorn al Canvi Climàtic.
Anàlisi de la
Ciutat de Girona

Entrevista S emiestructurada

Els objectius vinculats a l’assoliment de l’objectiu principal són:
Entendre el fenomen del canvi climàtic, tant les causes com les conseqüències.
Analitzar la situació actual de la ciutat de Girona en les dues dimensions triades:

Delimitació dels àmbits.
Disseny de la mostra

Selecció del tipus
d’entrevista.

Disseny del qüestionari

Mobilitat i transport i Residencial.
Conèixer i entendre els coneixements i la percepció de la població de Girona en

Execució qüestionari.
Treball de camp

relació al canvi climàtic.
Identificar les possibles adaptacions i canvis en els patrons de comportament
que la població estaria disposada a assumir per minimitzar l’impacte de canvi

Processament i
anàlisis de dades

climàtic.
Pla d’Acció pel Canvi Climàtic
a la ciutat de Girona

Revisió del Pla

Sensibilització de la població sobre el canvi climàtic.
L’administració local, un exemple a seguir.
Alternatives de la mobilitat a Girona.
Campanyes divulgatives sobre energies alternatives.
Rehabilitació i eficiència energètica.
Reduir, reutilitzar i reciclar.

Estel Homs Casas
Dolors Cruset Margarit

La solució és a les nostres mans !

