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1. CONTEXT PER A la ELABORACIÓ D’UNA NOVA 

ESTRATÈGIA CLIMÀTICA DELS PIRINEUS 
 
 

Des de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic-CTP i en el marc del projecte ADAPYR, 
s'està duent a terme aquesta important acció federadora, la definició d'una estratègia 
climàtica per al conjunt dels Pirineus, que té la vocació de mantenir i donar continuïtat a 
la Xarxa generada entorn de l’OPCC i definir noves línies de futur que permetin abordar 
amb èxit els reptes del canvi climàtic al Pirineu. 
 
Donada l'envergadura dels treballs a realitzar, i tenint en compte la voluntat i desig 
d'integrar a tot el territori pirinenc i d'aconseguir implicar de manera activa als seus 
interlocutors, aquesta acció s'ha organitzat en diferents etapes. 
 
Aquest document és el resultat de la primera fase denominada d'elaboració i co-disseny 
que va permetre definir un primer esquelet, i posteriorment la redacció d'aquest 
esborrany en consens amb el Comitè de Referents OPCC. 
 
La primera fase de concepció de l'estratègia es va desenvolupar entre octubre i 
desembre del 2020 a través de 5 trobades virtuals de treball oberts al grup de socis 
ADAPYR i al Comitè Assessor del OPCC, així com a altres referents que cooperen 
habitualment amb la CTP. Va comptar amb el suport de l'assistència tècnica de FSVA en 
les tasques de facilitació (consultoria estratègica en temes europeus). 
 
Fruit d'aquestes 5 reunions de treball, es va redactar un primer esquelet de document. 
Durant el primer trimestre de 2021 s'ha abordat la seva validació així com la redacció del 
primer esborrany  a través d'un sistema de consultes amb el Comitè Tècnic de Referents 
OPCC. Així aquest document integra: 

• Els resultats de l'anàlisi de les estratègies existents tant a nivell transnacional, 
regional, com de la pròpia CTP. 
• Les aportacions sorgides dels debats de les 5 reunions-tallers de la primera fase 
de concepció de la EPCC. 
• Les consideracions dels Referents del OPCC sobre l'esquelet i el primer 
esborrany, a través de la seva validació per consulta escrita. 

 
Amb aquest document arrenca la 2a Fase de consulta i participació pública que consisteix 
en un pla de participació i la contractació de serveis per a la facilitació. Aquesta fase 
preveu el desenvolupament de diferents tallers territorials i sectorials així com 
l'elaboració d'un Pla Operatiu de la EPCC que constituirà la base per a una candidatura de 
projecte LIFE Integrat que ho desenvolupi. 
 
L'objecte del procés participatiu és completar l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic 
sobre la base d'un procés de consulta i posteriorment un procés de 
concertació/deliberatiu que ajudi a definir el seu pla operatiu d'implementació en el marc 
del projecte OPCC ADAPYR i del projecte LIFE AT PYRENEES CC dins del període comprès 
entre maig i desembre del 2021. 
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La meta fixada hauría d’assolir l’aprovació de l’Estratègia Pirenenca del Canvi Climàtic al 
màxim nivell polític de la CTP a la tardor del 2021 i tenir una primera versió completa del 
Pla Operatiu d’implementació abans del 31 de desembre de 2021. 
 
L'estructura d'aquest document consolidat conté els següents apartats: 
 
• El títol de l'estratègia: redacció definitiva 
• La visió: redacció definitiva 
• Els principis fundadors: redacció definitiva 
• Els Objectius Estratègics transversals (OE): redacció definitiva 
• Una aproximació sistèmica: enfocament a adoptar definitiu 
• Pistes d'acció: la seva aprovació com a base de treball per a la segona fase de concepció de 
l'estratègia(tallers) 
• Avanç sobre la governança organitzativa de l'estratègia: identificació d'agents i funcions dins 
de l'estratègia. 
 
Agraïm per endavant el seu interès per participar en aquest procés i la seva disposició a 
enriquir el resultat amb les seves aportacions. 
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2. Marc per a la nova estratègia climàtica dels 

Pirineus

 

 

Des de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic a la Comunitat de Treballs dels Pirineus: 
 

• Treballem per a un espai comú (els Pirineus), governat per 7 administracions, que  
considerem una única biorregió especialment vulnerable al canvi climàtic, i que requereix 
un especial esforç per a augmentar la seva resiliència. 
•Volem continuar cooperant en matèria de Canvi Climàtic3, conscients del repte que 
suposa la coordinació entre 7 territoris, situats en tots dues vessants de la serralada, i 
coneixedors a més de la complexitat de la temàtica que abordem. 

 
Dos enfocaments ens identifiquen i ens donen entitat pròpia: l'àmbit territorial de muntanya i el 
caràcter transfronterer; donant especial valor afegit a l'activitat del OPCC-CTP (Andorra, Espanya i 
França); 
 
Aquesta Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic ha de centrar-se en l'acció transfronterera 
d'adaptació al canvi climàtic, integrant i potenciant les possibles sinergies positives i de 
complementarietat amb les accions de mitigació. Essent un revulsiu per a: 
 

⮚ Reforçar i accelerar l'acció climàtica des de la cooperació; 
⮚ Consolidar la comunitat d'aprenentatge i la generació de coneixement i 
⮚ Visibilitzar el massís pirinenc i la seva especificitat a nivell europeu i mundial; 

 
A mesura que avançaven els debats durant la primera fase, es va confirmar la necessitat de 
desenvolupar una EPCC en col·laboració amb els territoris i d'implicar els diferents agents 
socioeconòmics afectats (incloent tant als càrrecs electes com a la ciutadania). 
 
També es va confirmar la necessitat de treballar per una estratègia capaç de reforçar el paper del 
OPCC i els seus referents territorials. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 L’observatori Pirinenc de Canvi Climàtic porta 10 anys treballant en cooperació en temes de canvi climàtic 
pel conjunt dels territoris de la CTP: 
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3. ESTRUCTURA DE L'ESTRATÈGIA PIRINENCA DEL 

CANVI CLIMÀTIC 

Visió a 2050 

 
L'horitzó temporal de 2050 implícit en la visió pren com a referència els objectius europeus 
vinculats al Pacte Verd per a Europa, així com la noció de neutralitat climàtica. Aquesta visió 
alineada amb aquests objectius hauria de facilitar el reconeixement europeu de l'estratègia. 
Tanmateix, un horitzó intermedi 2030 més operatiu haurà de completar aquesta visió. 
 

Els Pirineus seran, el 2050, un territori resilient als efectes del canvi 
climàtic. 

 

 

 

Desenvolupament de la visió a 2050 

 

 
Aquesta visió implicarà que disposarem de: 
 

 Uns Pirineus amb diversitat de recursos ambientals, compartits i gestionats de manera 
sostenible per a garantir la seva conservació i protecció. 

 Uns Pirineus l'economia dels quals ha realitzat una reeixida transició ecològica, energètica i 
climàtica. 

 Uns Pirineus on l'ordenació del territori i els sistemes de prevenció protegeixen la població i 
la seva salut dels riscos i fenòmens climàtics, garantint la multifuncionalitat del territori 
amb les potenciació dels serveis ambientals. 

 Uns Pirineus que actuen d'embornals de carboni, contribuint així a la neutralitat climàtica 
de les regions que depenen d'ells. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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Principis fundadors 

 
Per a posar en marxa una estratègia que permeti aconseguir les ambicions fixades en la visió, és 
fonamental establir els principis bàsics sobre els quals es guiarà l'estratègia, i sobre els que tots els 
actors han de contribuir col·lectivament. 
 
1. COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA 
Fomentar la interacció entre les regions pirinenques identificant mesures d'adaptació prioritàries 
comunes i harmonitzant-les amb els esforços regionals i nacionals. 
 
2. GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
Promoure el coneixement interdisciplinari i interterritorial, identificació d'experiències i bones 
pràctiques, la seva valorització i transferència a tots els territoris i sectors dels Pirineus; 
 
3. ACCIÓ INNOVADORA 
Explorar, promoure i participar en enfocaments innovadors, tant tecnològics com de gestió i de 
governança, que fomentin la connexió entre ciència, política, pràctica i societat; 
 
4. ACCIÓ SINÈRGICA AMB L'ESTRATÈGIA PIRINENCA DE LA CTP 
Promoure les sinergies amb sectors i amb les accions de mitigació i la integració del canvi climàtic 
en les accions d'altres àrees i sectors de l'Estratègia Pirinenca (EPi); 
 
5. VISIBILITAT EUROPEA I INTERNACIONAL 
Contribuir a la visibilitat europea i internacional de l'especificitat climàtica en zones de muntanya i 
el caràcter transfronterer dels Pirineus. 
 

Objetius Estratègics 

 
Els OBJECTIUS ESTRATÈGICS defineixen una ambició que completen la visió. Han de descriure els 
resultats esperats o assoliments finals que l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic vol aconseguir. 
 
OE1: Desenvolupar el coneixement sobre el clima als Pirineus i la seva variabilitat. 
 
OE2: Gestionar de manera sostenible la biodiversitat i els recursos naturals davant els impactes del 
canvi climàtic potenciant els serveis ecosistèmics associats; 
 
OE3: Contribuir a la transició ecològica i climàtica justa acompanyant en el procés a la població i a 
l'economia pirinenca; 
 
OE4: Promoure una gestió del territori conseqüent amb els riscos derivats del canvi climàtic, 
vetllant per l'equilibri territorial. 
 
OE5: Contribuir a una governança basada en el coneixement, la cooperació i la coordinació 
potenciant la sensibilització, la comunicació i l'educació ambiental. 

https://ctp.org/ca/estrategia-pirinenca/


 

 

  
 

 

Cap a un enfocament sistèmic de la EPCC 
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El nou punt de vista sistèmic, aporta un enfocament més inclusiu que permet centrar els esforços 
en aquells elements clau dels Pirineus, que són específics de la biorregió pirinenca. Així mateix, 
s'han definit dos sistemes de caràcter transversal que són clau en la caracterització de l'estratègia 
pirinenca: Clima i Governança. Aquests dos sistemes al seu torn estan directament vinculats amb 
els 3 Sistemes nucli: Espais Naturals resilients, Economia de Muntanya adaptada i Població i 
territori. Al voltant d’aquests  5 sistemes (2 transversals i 3 nucli) s'organitzen els desafiaments i el 
detall de les pistes d'acció. 

 

Pistes d’acció 

 
Les PISTES D'ACCIÓ o propostes d'acció estan orientades a abordar cadascun dels 14 desafiaments 
de l'Estratègia. Encara que cada pista d'acció estarà dirigida a abordar principalment un Objectiu 
Estratègic i un Desafiament s'indica la complementarietat entre desafiaments. Encara que els 
Principis Fundadors tenen un caràcter transversal, s'ha identificat també la vinculació de cada pista 
d'acció al Principi més rellevant. Aquestes interconnexions estan especificades explícitament en 
cada proposta de pista d'acció, en les últimes tres columnes de cada desafiament. 
 
Les pistes d'acció proposades sorgeixen de la revisió, selecció (i combinació en alguns casos) de les 
mesures d'adaptació sectorials identificades en l'informe OPCC 2018 i del conjunt d'especificitats 
pirinenques vinculades a cada sistema treballades durant la dinàmica de grup de la reunió del 24 de 
febrer de 2021. Durant la 2a fase de participació de l'estratègia es treballarà el contingut i l’abast 
concret de cada pista d'acció, a través de tallers participatius transfronterers amb els diferents 
actors. 
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Sistema 
 

Desafia
ment 

 

Pistes d’acció 
Objectius 

estratègics 
Desafiam

ents 

Principis 

fundadors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. CLIMA 

 
 
 

 
1. Disposar 

d'informació 
climàtica 

actualitzada, 
processada i 

accessible per a tots 
els actors dels 

Pirineus. 

 
1. Promoure la innovació i transferir el coneixement científic 

sobre el clima. 

OE1 D1,D2,D3, 
D4 

1,2 i 3 

2. Actualitzar progressivament, recopilar i posar a disposició 
les BBDD d'interès(públics o privat) que puguin millorar 
l'estudi del clima als Pirineus i posar-la a la disposició 
dels territoris. 

OE1 D1,Tots 2 

3. Assegurar l'actualització progressiva en el càlcul dels 
principals indicadors de canvi climàtic a nivell de 
serralada (observats i previstos). 

OE1 D1,Tots 1 i 2 

4. Donar continuïtat als sistemes transfronterers de 
seguiment i mesura de la variabilitat climàtica, introduint 
innovacions tecnològiques. 

OE1 D1,Tots 1,2 i 3 

2. Aprofitar les 
xarxes 

internacionals per a 
visibilitzar la 

vulnerabilitat de les 
muntanyes enfront 
del canvi climàtic. 

 

5. Participar en xarxes nacionals i internacionals de canvi 
climàtic en zones de muntanya. 

OE5 D2 5 i 1 

 
6. Promoure sinergies i col·laboracions amb organismes 

europeus i transfronterers d'altres àrees de muntanya. 

OE5 D2 1 i 5 
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Sistema 
 

Desafia
ment 

 

Pistes 
d’acció 

Objectius 
estratègics 

Desafia
ments 

Principis 

fundadors 

  
 
 
 

3. Assegurar 
una gestió 

resilient de les 
capçaleres 

dels rius 
pirinencs i la 

bona qualitat de 
les aigües 

7. Avaluar la disponibilitat de recursos hídrics a partir 
d'escenaris de canvi climàtic i models de demanda. 

OE1,OE3 D3,D1,D
2, 

1 i 2 

 

8. Reorientar els estudis de l'impacte del canvi climàtic 
en el cicle hidrològic als Pirineus perquè considerin 
la serralada íntegrament. 

OE1,OE3 D3,D1, 1,2 i 3 

 
9.Promoure mesures de gestió de l'oferta i la demanda 

d'aigua en consideració a les implicacions del canvi 
climàtic, en els sectors més vulnerables (inclosa la 
gestió d'emergències). 

OE3 D3,D1, 1 

2. ESPAIS 
NATURALS 
RESILIENTS. 

10. Abordar els reptes del canvi climàtic en relació als 
recursos hídrics dels Pirineus adoptant una visió 
integradora de la gestió del territori, 

 
 

OE3 

 
D3,D

1,D6,D
8 

 
 

2 i 3  

 

 
4.Afrontar la 

pèrdua 
progressiva de 

biodiversitat  front 
al canvi climàtic i 

global 

11. Promoure una gestió adaptativa del paisatge i els 
boscos, a més d'una gestió activa del sistema 
d'espais naturals protegits que integri criteris 
d'adaptació al canvi climàtic. 

OE2,OE4 D4,D3,D

6, 
D7 

1,2,3 i 4 

 
12. Millorar el coneixement sobre els impactes actuals i 

previstos del canvi climàtic en hàbitats pirinencs 
especialment sensibles (permafrost, boscos, llacs, 
prades, torberes i espècies d'alta muntanya). 

OE1,OE2, 
OE4 

D4,D3,D6 1 i 2 
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  13. Protegir la biodiversitat i espècies més vulnerables 
mitjançant la conservació, millora i restauració dels 
seus hàbitats, harmonitzant criteris transfronterers 
d'adaptació en les polítiques de conservació i 
restauració (corredors ecològics i interconnectivitat, 
ecodiversitat, plans de recuperació d'espècies 
amenaçades…). 

OE2,OE4 D4,D3,D6, 

D7 

1,2,i 4 

14. Potenciar l'adaptació en els instruments de gestió 
de les àrees protegides desenvolupant 
mecanismes de gestió integrada més operatius 
que assegurin la inter-connectivitat progressiva 
pels efectes del canvi climàtic. 

OE2,OE4 D4,D3,D6, 

D7 

1,3 i 4 

15. Potenciar una gestió conservativa dels sòls per a 
limitar els impactes del canvi climàtic en aquest 
recurs, i també a favor del seu rol com a embornal 
de carboni. 

OE2,OE4 D4,D2,D3, 

D6,D7 

2 i 4 

 
 
 

 
5. Anticipar 

malalties i plagues 

emergents 

16. Incentivar les xarxes transfrontereres d'observació 
dels efectes del canvi climàtic en la biodiversitat, 
així com promoure la seva dinamització i 
manteniment a llarg termini especialment a l’alta 
muntanya. 

OE2, OE4, 
OE5 

D5, D4, D6 1, 2 i 5 

 
17. Enfortir i redirigir els actuals plans de seguiment i 

control d'espècies pirinenques vulnerables, plans 
de prevenció, control i gestió d'espècies exòtiques 
invasores i plagues en consideració als potencials 
efectes induïts pel canvi climàtic. 

OE2,OE3 D5,D10 1 i 3 
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18. Impulsar estudis que combinin els factors 

climàtics i els riscos antròpics. 

OE1 D1,D5 2 i 4 

19. Potenciar millores en els sistemes transfronterers 
d'alertes de plagues i malalties emergents. 

OE1, 
OE2,OE5 

D2,D1,D5 1,2,4 i 
5 

 
 
 
 

 
6. Fer front als 
extrems 
climàtics per a 
preservar els 

serveis 
ecosistèmics 

20. Fomentar la multifuncionalitat dels ecosistemes 
naturals com a reguladors de processos biològics i 
geològics, restaurant espècies i hàbitats 
vulnerables a favor de la seva major resiliència als 
extrems climàtics. 

OE2,OE4 D6,D4 1 i 3 

21. Promoure la gestió adaptativa dels sòls pirinencs a 
favor de la seva multifuncionalitat, major resiliència 
i dels serveis ecosistèmics que proveeixen 
(embornal de carboni, retenció hídrica, control de 
la pèrdua de sòl, matriu de biodiversitat…) 

OE2,OE4 D6,D4 1,2 i 4 

22. Afavorir la creació d'un catàleg d'àrees pirinenques 
especialment sensibles al canvi climàtic amb 
ecosistemes emblemàtics i únics, vulnerables que 
comptin amb espècies amenaçades o endèmiques 
la distribució i les característiques de les quals 
dificulten el seu desplaçament o capacitat de 
reacció. 

OE2,OE4 D6,D4 1,2 i 3 
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Sistema 
 

Desafiament 
 

Pistes d’acció 
Objectius 

estratègics 
Desafiam

ents 

Principis 

fundadors 
 

7. Mantenir 
l'atractiu turístic 
tenint en compte, 
entre altres, els 
canvis irreversibles 
del paisatge 

 
23. Impulsar una oferta turística sostenible i 

desestacionalizada, integrant el concepte de 
circularitat (especialment en el sector de l'esquí). 

OE3 D7, 
D9,D11 

1,3 i 
4 

 
 
 

8. Assegurar 
el rendiment i 
viabilitat dels 
sectors amb 
major risc 
climàtic 
(agricultura, 
pastoralisme i 
sector forestal) 

24. Potenciar activitats socioeconòmiques basades en 
la valorització d'ecosistemes i espècies 
(ecoturisme, gestió forestal, recol·lecció...) 
assegurant la coherència amb les directrius de 
conservació de la biodiversitat i del sòl. 

OE3 D8, 
D9,D11 

1 i 3 

25. Desenvolupar coneixements sobre l'avaluació dels 
riscos naturals i impactes del canvi climàtic en les 
activitats econòmiques (turisme estacional, sector 
forestal, agropastoralime i producció energètica) i 
infraestructures i serveis. 

OE1,OE3 D8,D1,D9, 
D11 

1,2 i 4 
3. ECONOMIA DE 
MUNTANYA 
ADAPTADA 

 

 

26. Incentivar el manteniment d'activitats agrícoles, 
pastorals i silvícoles tradicionals a les zones de 
muntanya, garantint la seva funció en la gestió 
sostenible i major resiliència 

OE3 D8, 
D9,D11 

1 i 3 

 
27. Impulsar una gestió forestal sostenible que potenciï el 

seu rol com a embornal de carboni, reforçant la seva 
viabilitat econòmica en tot el massís. 

 

OE3 D8, 
D9,D11 

1,3 i 
4 

 
28. Potenciar sistemes de gestió dels recursos hídrics en el 

sector agrari, més adaptats als desafiaments climàtics i 
considerant la serralada en el seu conjunt. 

OE3 D8, 
D9,D11 

1,2 i 
3 
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 9. Aprofitar 

oportunitats 
emergents en 

l'àmbit de 
l'economia de 

muntanya (energies 
renovables i 
eficiència, 
biomassa, 

economia circular 
nous cultius) 

29. Promoure accions d'impuls de les energies 
renovables compatibles amb l'adaptació, que 
presenten sinergies positives amb la mitigació, 
Impulsant a més la generació d'ocupació verda 
(desenvolupament de comunitats energètiques i 
autoconsum, smart grids locals, valorització dels 
subproductes de la fusta). 

OE3 D9,D11 3 i 4 

30. Promoure accions i generar elements de divulgació, 
educació ambiental i sensibilització d'àmbit pirinenc 
en relació a l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic i 
dirigit a un públic objectiu ampli. 

OE5 D14,D10 2 



16 

 

 

 

 
 

Sistema 
 

Desafiament 
 

Pistes d’acció 
Objectius 

estratègics 
Desafiaments Principis 

fundadors 
  

 
 
 
 
 

 
10. Assegurar nivells 

òptims de 
preparació, 
prevenció i 
formació enfront 
dels extrems 
climàtics, malalties 
emergents i riscos 
naturals 

31. Reduir la vulnerabilitat de les infraestructures 
pirinenques a la major intensitat d'esdeveniments 
hidrològics, geològics i climàtics extrems, 
assegurant la integritat de les persones (transport, 
viàries, residencials i energètiques. Ej: gestió 
adaptativa dels instruments i eines de planificació, 
gestió i manteniment de la xarxa de carreteres). 

OE4 D10 1 i 3 

32. Potenciar la implementació de solucions basades en 
la naturalesa per a reduir l'impacte dels riscos 
naturals i climàtics. 

OE3,OE4 D10,D6 2 i 3 

33. Innovar en la lluita transfronterera contra incendis 
mitjançant la gestió silvopastoral, pastures i bestiar. 

OE2,OE3 D10,D9, 
D11 

1 i 3 

4. POBLACIÓ I 
TERRITORI 

34. Potenciar sistemes o iniciatives transfrontereres de 
vigilància de patògens i malalties emergents del 
bestiar i els cultius amb especial atenció a les 
zoonosis humanes. 

OE1,OE2, 

OE 3 

D10, 
D1,D9,D 
11 

1,3 i 
4 

 

35. Promoure accions transfrontereres de serveis 
professionals sobre canvi climàtic, fent partíceps a 
tots els sectors de població. 

OE3 D10,D14 1,2 i 
4 

 

11. Aprofitar les 
oportunitats 
emergents als 
Pirineus enfront del 
repte demogràfic 

36. Promoure usos del territori pirinenc compatibles 
amb la conservació i amb capacitat d'esmorteir els 
efectes del canvi climàtic. 

OE4 D11 1 i 4 

37. Impulsar una estructura urbana pirinenca resilient 
al canvi climàtic. 

OE4 D11,D7, 
D9 

4 

38. Aprofundir sobre les potencials febleses i fortaleses 
del sistema energètic actual enfront dels 
desafiaments climàtics. 

OE1 D4,D3 2 i 4 

39. Impulsar la regeneració energètica d'entorns 
urbans i rurals generant noves oportunitats 
laborals. 

OE3 D11,D9 3 i 4 

12. .Aconseguir 
nivells òptims de 

40. Promoure i mantenir iniciatives de ciència 
ciutadana per a implicar la ciutadania en  

OE5 D1, D3, 1,2 i 3 
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 sensibilització i 

educació ambiental 
de la ciutadania 
enfront del 
canvi climàtic 

programes de recerca i accions de sensibilització.  D4, D5, 
D6 
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Sistema 
 

Desafiament 
 

Pistes d’acció 
Objetius 

estratègics 
Desafiaments Principis 

fundadors 
 13. Mantenir i adaptar el 

sistema de Governança 
de l’OPCC 

41. Assegurar la coordinació horitzontal entre 
polítiques climàtiques regionals dels Pirineus. 

OE5 D12 5 i 1 

42. Assegurar la coordinació vertical amb les 
polítiques climàtiques estatals i europees, influint 
en la implementació de polítiques climàtiques 
europees en zones de muntanya. 

OE5 D12 5 i 1 

 
5.  
GOVERNANÇA 

14. Potenciar sistemes de 
funcionament i 
organitzatius més 
resilients 

43. Dinamitzar i propiciar el diàleg amb els actors 
sectorials del territori: estructures forestals, 
associacions empresarials i ciutadanes, Xarxes i 
Comitès científics de CC, Xarxa de parcs 
naturals,, etc...). 

OE5 D13,D12 1, i 4 

 
 
 
 
 

 
 

44. Potenciar la iniciativa de Pacte d'Alcaldies pel 
clima i l'Energia en l'àmbit pirinenc i altres xarxes 
locals de desenvolupament sostenible i clima. 

OE5    D13, D12  1 i 4 

15. Augmentar la 
visibilitat dels Pirineus en 
matèria de canvi 
climàtico iparticipar en 
xarxes europees 
internacionals 

45. Comunicar l'activitat de l'observatori i l'avanç dels 
projectes, dins del territori de la CTP, per al 
coneixement per part de la població i els agents 

OE4 D15             1 i 4 

46. Participar activament en xarxes i projectes 
internacionals amb altres territoris de muntanya 

OE4 D15 1,4 i 5 

47. Establir relacions d'interès mutu amb els agents i 
institucions europees relacionades amb les 
nostres actuacions. 

OE4 D15 5 

48. Enllaçar el portal del OPCC amb els portals 
d'entitats regionals, administracions, xarxes i 
iniciatives internacionals per a visibilitzar 
informació de valor. 

OE4 D15 2 i 5 
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4. GOVERNANÇA ORGANITZATIVA PER A LA 

IMPLEMENTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA 
 

Una estratègia d'aquestes característiques basada en la transnacionalitat i la intersectorialitat 
porta intrínseca una complexitat organitzativa que només es pot abordar des de l'òptica 
d'innovació social i l’impuls de la dinamització i de les connexions multinivell en si mateixes. 

 

La governança interna implícita al desenvolupament d'aquesta estratègia s'acabarà de 
desenvolupar una vegada que els continguts d'aquesta estratègia estiguin més detallats. De 
moment s'ha desglossat la tipologia d'agents implicats segons les diferents FUNCIONS: 

 

FUNCIONS AGENTS IMPLICATS 
 

Implementació Administracions Locals i comunals; 

Empreses i associacions empresarials 
Universitats i centres científics  
Administració Estatal 
Gestor/ Gestors organismes de parcs  
Administració Regional  
Universitats i centres científics locals i nacionals  
Associacions 

 

Dinamització i 
Comunicació 

Adm. Local 
Organització Societat Civil 
Actv.Empresarials 
OPCC-CTP 

Finançament Territoris CTP  

 Administracions Locals 
Administració Estatal  
Activitat privades i empreses 
Universitat i centres de recerca  
Fons europeus 

Seguiment, 
Avaluació i 
Revisió 

CTP-OPCC 
Univ i Centres de recerca 
Organtizacions sectorials 
Adm.Estatal 
Agència Europea de MA 

Decisió Comité Executiu-Territoris CTP 
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Per a aconseguir una bona posada en marxa i coordinació de l'estratègia amb la 
implicació dels diferents agents, cal definir òrgans que permetin establir aquestes 
connexions i facilitin el treball en comú. Sobre la base de les experiències prèvies del 
OPCC, i considerant les orientacions recollides als tallers i les reunions bilaterals amb 
els territoris, es proposen els següents òrgans de participació i gestió de l'estratègia: 

 

 
 

Equip tècnic OPCC 

Comitè Tècnic Referents CC 

Dinamització  
Comunicació 
Coordinació CC Territoris CTP  
Transferència de resultats als territoris de la 
CTP. 
Seguiment de l'estratègia  
Coordinació vertical de l'estratègia 
(estratègies nacionals i europea) 

Comitè Executiu CTP 
Decisió sobre propostes del Comitè Tècnic i 
coordinació Territoris CTP 

 

Comitè Assessor OPCC 

Selecció de científics, i representants de 
sectors socioeconòmics rellevants als Pirineus 

 
La seva missió és orientar estratègicament als 
Comitès Tècnics i Executius responent a 
consultes, i col·laborant en l'orientació de 
diferents accions. 
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Comitè Tècnic de l‘OPCC: 
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