
JA EL TENIM AQUÍ  

EL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA 

 

Jornades de presentació del  

TERCER INFORME SOBRE CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA 

per al món local 

El Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) ana-
litza l’estat del clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya, tant 
des del punt de vista de les seves bases científiques com en relació 
als diversos subsistemes naturals i sectors socioeconòmics. 

Es tracta d’un informe independent des del punt de vista científic, d’a-
bast català (amb les necessàries referències a context global i         
europeu), i que té una voluntat de màxima cobertura temàtica i de ser-
vei als diversos actors del país. 

Un dels actors als quals afecten directament els coneixements apor-
tats, les conclusions i recomanacions del TICCC són els                 
responsables de les administracions locals: electes, gestors, tèc-
nics,...; en tant el món local està ja promovent polítiques de mitigació i 
adaptació al canvi climàtic a través del Pacte d’Alcaldes pel Clima i 
l’Energia. 

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 
i la Diputació de Barcelona, a través de la col·laboració i la coordinació 
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, presenten dues 
jornades per presentar el TICCC. 

Els objectius de les dues jornades són: 

-  Transferir el coneixement científic des de l’àmbit de la recerca 
als responsables municipals i poder establir contacte directe ens 
el món científic – els autors de l’informe – i el món local –      
electes, gestors i tècnics . 

- Facilitar als responsables municipals informació científica con-
trastada per informar a la ciutadania sobre el canvi climàtic a   
Catalunya. 

- Aportar les recomanacions del món científic per incorporar a les 
polítiques locals de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

Jornada I: Canvi climàtic:  

present, futur i el cicle de l’aigua 

31 d’octubre del 2017, Manresa 
Espai Plana de l'Om – Auditori . Plana de l'Om, 5 

Amb la col·laboració de: 

 

Jornada II: Canvi climàtic:  

impactes, vulnerabilitat i adaptació 

9 de novembre del 2017, Sant Cugat del Vallès 
Conservatori de música Victòria dels Àngels 

   Amb la col·laboració de: 

  



Jornada I: Canvi climàtic:  

present, futur i el cicle de l’aigua 

31 d’octubre del 2017, Manresa 
Espai Plana de l'Om – Auditori . Plana de l'Om, 5 

Amb la col·laboració de: 

Programa  

9:00 h      Recepció dels assistents 

9:30 h      Benvinguda institucional.  

       El nou marc de la Llei de canvi climàtic de Catalunya 

Arnau Queralt, Director del Consell Assessor per al Desen-

volupament Sostenible de Catalunya 

Mercè Rius, Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic de la Generalitat de Catalunya 

Valentí Junyent, Alcalde de Manresa i Diputat d’Espai Natu-

rals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 

10:00 h  Presentació del Tercer Informe sobre Canvi climàtic a 

Catalunya.  

 Arnau Queralt, CADS 

10:20 h Bases científiques del canvi climàtic, projeccions climà-

tiques i escenaris de futur  

 Jordi Cunillera  (Servei Meteorològic de Catalunya) 

 

11:00 h  Pausa – cafè 

11:30 h Sistemes naturals: impactes, vulnerabilitat i        
adaptació:  

Recursos hidrològics – el cicle local de l’aigua 

Dr. Josep Mas-Pla (UAB) 

Ecosistemes aquàtics continentals 

Dr. Sergi Sabater (UdG—ICRA) 

13:00 h  Sistemes humans: impactes, vulnerabilitat,      adap-
tació i mitigació 

Sistemes agroalimentaris  

Dra. Josefina Plaixats (UAB) 

13:45 h  Cloenda de la Jornada 

 

 Format de la jornada: ponències a torn obert de preguntes   

del públic.  Moderació a càrrec de la Secretaria tècnica de la   

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

 

Inscripcions:  

Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del       
Formulari d’inscripcions, per correu electrònic a                    

xarxasost@diba.cat o trucant al telf. 93 402 22 22 ext.37212. 

Com arribar-hi: 

Espai Plana de l'Om – Auditori  

Plana de l'Om, 5, Manresa  

http://www.kursaal.cat/informacio/espai/auditori  

Google Maps 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3MQvLfGG3qGIeWWF9fezePekEYssln9MS1Dtf1pRJ642xww/viewform
mailto:xarxasost@diba.cat
http://www.kursaal.cat/informacio/espai/auditori
https://www.google.es/maps/dir/41.7237561,1.8245459/@41.7238484,1.8222906,17z/data=!3m1!4b1


Programa  

9:00 h      Recepció dels assistents 

9:30 h      Benvinguda institucional 

Joan Puigdomenech i Franquesa, Regidor de Medi ambient 

de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al      

Desenvolupament Sostenible de Catalunya 

Valentí Junyent, diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 

Ambient de la Diputació de Barcelona 

Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya 

10:00 h   Presentació del Tercer Informe sobre Canvi climàtic a 

Catalunya 

 Arnau Queralt, Director del CADS 
 

10:15 h Sistemes naturals: impactes, vulnerabilitat i adaptació:  

Ecosistemes terrestres 

Joan Llusià  (CREAF) 

 

10:45 h  Pausa – cafè 

11:15 h  Riscos d'origen climàtic.  

  Maria Carme Llasat (UB) 

11:40 h  Sistemes humans: impactes, vulnerabilitat, adaptació i     
  mitigació  -   Salut 

  Èrica Martínez (ISGlobal) 

12:00 h  Polítiques i instruments per a la mitigació i l'adaptació 
  al canvi climàtic.   

  Diputació de Barcelona 

12:20 h      Seminaris de treball amb els autors amb dinàmica     

  participativa 

14:00 h Cloenda de la Jornada 

Format de la jornada: ponències breu sense torn de preguntes 

i treball en seminari amb un dels autors/es a escollir. 

Moderació a càrrec de la Secretaria tècnica de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Inscripcions:  

Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del       
Formulari d’inscripcions, per correu electrònic a                    

xarxasost@diba.cat o trucant al telf. 93 402 22 22 ext.37212. 

Com arribar-hi: 

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE SANT CUGAT  

Plaça Victòria dels Àngels, 2      

08172 Sant Cugat del Vallès      

Jornada II: Canvi climàtic:  

impactes, vulnerabilitat i adaptació 

9 de novembre del 2017, Sant Cugat del Vallès 
Conservatori de música Victòria dels Àngels 

   Amb la col·laboració de: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3MQvLfGG3qGIeWWF9fezePekEYssln9MS1Dtf1pRJ642xww/viewform
mailto:xarxasost@diba.cat

