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Full de ruta i resultats



El projecte TeRRIFICA és fruit de l’esforç conjunt de tres centres de
recerca, tres organitzacions sense ànim de lucre, una associació pública
d’universitats i una institució pública per a la promoció de la ciència:

WILA Bonn, Bonn Science Shop – Coordinador del projecte
Bonn (Alemanya) 

Rhine-Waal University (HSRW) 
Kleve (Alemanya)

Associació d’educació per al desenvolupament sostenible (AESD)
Minsk (Bielorússia)

Centre per a la promoció de la ciència (CPN)
Belgrad (Sèrbia)

Universitat de Vechta (UoV)
Vechta (Alemanya)

Universitat Adam Mickiewicz (AMU)
Poznan (Polònia)

Sciences Citoyennes (SciCit)
París (França)

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
Barcelona (Espanya)
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El projecte TeRRIFICA (Recerca i innovació responsables al territori per
a una acció climàtica innovadora), finançat per la UE, va sorgir per influir
en les polítiques i accions al voltant del canvi climàtic fomentant la
Recerca i Innovació Responsables (RRI, per la sigla en anglès) a sis
regions europees. TeRRIFICA va contribuir a reduir els efectes nocius
del canvi climàtic mitjançant la participació de diferents de parts
interessades —des d’experts científics fins a ciutadans i responsables
polítics— en processos de mitigació i adaptació climàtiques.

El projecte es va desenvolupar en tres fases: 1) reunir dades per
adquirir coneixement; 2) acarar les dades i capacitar diferents parts
interessades; i, finalment, 3) explorar i planejar possibles solucions per
fer front al canvi climàtic. El grup del projecte va formar equips de
cocreació, va buscar les millors pràctiques i va transformar les sis
regions pilot en laboratoris vius per crear plans d’acció climàtica.

Visiteu el lloc web de TeRRIFICA i seguiu-nos a les xarxes socials per
veure de prop els resultats del nostre projecte!

http://www.terrifica.eu/


CONEIXEMENT: Durant la primera fase, el treball es va centrar a reunir
informació per contextualitzar els objectius del projecte, generar processos
per recollir dades i cocrear activitats amb els grups pertinents de les parts
interessades. La base de les activitats de TeRRIFICA es va establir durant
aquesta etapa, i també es va dissenyar l’eina de crowdmapping.

CAPACITACIÓ: La segona fase va consistir a aplicar els coneixements
propis per aprofundir en temes d’adaptació al canvi climàtic en contextos
locals. Això es va fer possible mitjançant l’intercanvi de coneixements entre
la societat civil, el món acadèmic i els governs locals. Amb aquest fi es van
establir laboratoris vius a les sis regions pilot. Durant aquesta etapa, l’eina
de crowdmapping va començar a rebre contribucions dels ciutadans
d’Europa i d’arreu.

ACCIÓ: Finalment, l’objectiu de la tercera fase era explorar les visions de
futur d’un paisatge climàtic per al 2030 i explotar les possibilitats d’acció
suggerides mitjançant l’eina de crowdmapping pels actors de les ciutats i
regions pilot. Aquestes visions de futur integraven la RRI en les accions
climàtiques a través d’una col·laboració activa dels científics i la societat. Es
van cocrear altres formes d’innovació en un entorn obert i transferible.

Full de ruta de TeRRIFICA

Exemples europeus emocionants i instructius
Els equips de les regions pilot van identificar estudis de cas de
recerques col·laboratives entre la societat i el món acadèmic de
les seves regions o països al voltant de l’adaptació al canvi
climàtic o de la seva mitigació. Els projectes es van analitzar
tenint-ne en compte les metes i objectius, les formes de
comunicació i participació, els conflictes i els obstacles, i les
bones pràctiques d’investigació participativa. Aquesta anàlisi va
ser publicada dins de l’Informe d’Estudis de Cas, on hi ha un
resum dels projectes que subratlla elements comuns rellevants
per al desenvolupament de futures accions climàtiques. Podeu
consultar l’Informe a: www.terrifica.eu. 

http://www.terrifica.eu/
http://www.terrifica.eu/


Per dur a la pràctica el full de ruta de TeRRIFICA, les sis regions pilot van analitzar
l’estat dels seus territoris a fi d’entendre quins eren els problemes principals que
calia afrontar i identificar les parts interessades que calia implicar. S’hi van detectar
alguns problemes locals relacionats amb el canvi climàtic, com ara la qualitat de
l’aire, la gestió de l’aigua, la planificació urbana o les altes temperatures. En algunes
regions es repetia un patró comú: la poca conscienciació i coneixement de la
importància dels problemes climàtics locals i de com respondre-hi de forma
col·laborativa amb les parts interessades. En altres regions, en canvi, tenien més
bon accés a les seves administracions locals, ja compromeses, fet que facilitava
l’intercanvi i influència en l’àmbit polític.

Com que les condicions prèvies variaven, cada regió va treballar amb els grups de
parts interessades que havia escollit i va recorre a activitats molt diverses per
atènyer els seus objectius. Per exemple, a l’àrea rural d’Oldenburger Münsterland
es va identificar la jardineria respectuosa amb el clima com una porta per entrar en
contacte amb la ciutadania, mentre que a Poznan es va treballar en cooperació
amb l’Associació Metropolitana de Poznan per arribar als ajuntaments locals.

Gràcies als processos d’adaptació en els diversos contextos i a la feina feta en
col·laboració amb les parts interessades, es van aconseguir resultats en moltes
àrees, la majoria dels quals tindran un impacte més enllà de TeRRIFICA.

La regió de Belgrad va crear noves xarxes per a accions climàtiques futures
mitjançant la cocreació, i les administracions locals han començat a fer
servir les dades de crowdmapping per planificar les seves accions
climàtiques. 
Els socis de Poznan van ajudar a elaborar el Pla d’Adaptació al Canvi
Climàtic per a l’Aglomeració de Poznan i van publicar articles científics sobre
els resultats de TeRRIFICA.
La regió d’Oldenburger Münsterland va oferir una plataforma per facilitar
els intercanvis entre la gent i l’aprenentatge per esdevenir activistes
climàtics.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona va reforçar la seva xarxa local
mitjançant les activitats del projecte.
La regió de Normandia, després de crear una xarxa de professors d’escoles
secundàries d’agricultura, està desenvolupant ara una xarxa regional
d’Investigació Participativa en Agroecologia per fer front al canvi climàtic.
La regió pilot de Minsk ha creat una comunitat de transport respectuós
amb el medi ambient en la qual s’han implicat més de dos-cents mestres,
alumnes i pares i mares dels barris.



Al llarg d’aquest procés de treball, TeRRIFICA ha
desenvolupat diversos productes per abordar l’acció
climàtica i la RRI i inspirar altres regions. Al lloc web
veureu els resultats i les directrius principals del
projecte (escanegeu el codi!).

Resultats del projecte

Guia sobre participació i cocreació

A més de les guies i els documents escrits, els responsables de les
regions pilot van desenvolupar productes que van contribuir a la difusió
de TeRRIFICA. Els socis del CPN a Sèrbia, per exemple, van publicar una
sèrie de vídeos creatius sota l’eslògan «Refreda la ciutat!», creats per
acostar-se als ciutadans de Belgrad i fer-los participar en el
crowdmapping compartint les seves experiències.

Podeu veure la campanya
«Refreda la ciutat!» i més vídeos
de totes les regions pilot de
TeRRIFICA al lloc web del
projecte.

La Guia TeRRIFICA sobre participació i cocreació pretén fomentar
la participació i la cocreació entre les parts interessades dins del
context de la mitigació i adaptació climàtiques. Aquesta guia
aporta idees no prescriptives, millors pràctiques, recomanacions
i metodologies que poden servir de punt de partida per
engrescar les parts interessades i cocrear processos conduents a
noves polítiques per al canvi climàtic que es puguin traslladar a
altres regions d’Europa.



L’eina de crowdmapping de TeRRIFICA
Un dels objectius de TeRRIFICA era reconèixer i reunir els coneixements i les
troballes ciutadanes al voltant dels reptes del canvi climàtic a les sis regions
pilot. La recopilació de dades als territoris va ajudar a identificar variables i
factors pertinents que afecten l’eficàcia de l’acció climàtica. Aquestes troballes
van ser fonamentals per al desenvolupament de plans d’adaptació al canvi
climàtic i per donar suport a la meta final de TeRRIFICA: provocar canvis
institucionals i de governança.

El mètode del crowdmapping facilitava la implicació de moltes parts
interessades en la identificació d’infraestructures verdes, grises i blaves a les
regions. El mapatge i la valoració també van resultar crucials per a accions
futures de TeRRIFICA. Les contribucions de diverses parts interessades a les
diferents regions pilot i arreu es presenten sobre un mapa de lliure accés
complementat per un article acadèmic basat en les troballes de l’eina i per
l’opció de replicar l’experiència en projectes semblants.

El codi obert: com replicar l’experiència
L’eina de crowdmapping desenvolupada per TeRRIFICA és de codi
obert i està disponible a GitHub, on hi ha un repositori dels
components per al crowdmapping. Aquest marc de mapatge web es
pot fer servir per recopilar dades espacials i opinions del públic. Us
encoratgem a fer servir aquest component com a plantilla per al vostre
propi projecte de mapatge.

Al lloc web de TeRRIFICA
trobareu tota la
informació sobre l’eina de crowdmapping i sobre com replicar l’experiència.
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