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JORNADA: JA EL TENIM AQUÍ. EL CANVI CLIMÀTIC A
CATALUNYA. Jornades de presentació del Tercer informe sobre
canvi climàtic a Catalunya (I) - Nova data reprogramada
Publicat per Enric Coll Gelabert [1] el 11/10/2017 - 09:29 | Última modificació: 30/10/2017 - 15:42
Dades: Dimarts, Octubre 31, 2017 - 09:00 - 14:00
Adreça: Espai Plana de l'Om – Auditori. Plana de l'Om, 5
Població: Manresa

Jornada I: Canvi climàtic: present, futur i el cicle de l’aigua - MANRESA
NOVA DATA REPROGRAMADA. DARRERES PLACES DISPONIBLES .
INSCRIPCIONS [2]
PROGRAMA DEFINITIU [3]
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El Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) analitza 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’abast català (amb les necessàries referències
a context global i europeu), i que té una voluntat de màxima cobertura temàtica i de servei als diversos actors del
país.
Un dels actors als quals afecten directament els coneixements aportats, les conclusions i recomanacions del
TICCC són els responsables de les administracions locals: electes, gestors, tècnics,...; 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 contrastada 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
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canvi climàtic.
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