
 

 

Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya  
Dijous 16 de desembre de 2010, a les 19 h 
Sala d’Actes del Museu M. Colet. Buenos Aires, 56-58 de Barcelona 

 

El Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC) 
presenta el llibre Segon informe sobre el canvi climàtic a 
Catalunya, que dóna continuïtat al 1r Informe de Canvi 
Climàtic de Catalunya - elaborat de forma pionera a tot 
l’Estat espanyol l’any 2005.  
 

L’obra s’estructura en 4 grans apartats: 1) Bases científiques 
del canvi climàtic; 2) Impactes i vulnerabilitat del medi biofísic; 
3) Anàlisi sectorial: gestió, mitigació i adaptació; 4) La recerca 
sobre el canvi climàtic a Catalunya. Aquest treball representa 
un bon referent pel que fa a la visió de la qüestió de 
l‘escalfament global i de les seves conseqüències al Principat .  
 

El Segon informe ha estat promogut pel CADS, el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Oficina 
Catalana de Canvi Climàtic, el Servei Meteorològic de 
Catalunya, i l’Institut d’Estudis Catalans. La seva edició ha 
comptat amb la col•laboració de la  Fundació “La Caixa”.  
 

Esperem comptar amb tots vosaltres,  
 
Ramon Arribas  
Director 

 

 

Programa 
  
19.00 h l  Benvinguda i presentació   
Sr. Ramon Arribas, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible  
Sr. Frederic Ximeno, director de Polítiques ambientals i sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge  
Sr. David Rodríguez, director del Servei Meteorològic de Catalunya 
 

19.25 l  Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya: una aproximació a escala territorial 
dels escenaris de futur i les conseqüències del canvi climàtic 
Sr. Josep Enric Llebot, físic, coordinador del 2n Informe i del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de 
Catalunya. Membre de l’IEC i del CADS 
 

20:00 h l Cloenda 
Sr.Gabriel Ferraté, president del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
  

  

 
 

Es lliurarà un exemplar del llibre a tots els assistents  
Les places són limitades. Confirmeu –si us plau– la vostra assistència al 93 363 38 67 o bé a 

cads.vicepresidencia@gencat.cat 

 

        

   

   

 

Amb el suport de: 
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