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Enllaços
Informe sobre l'estat
del medi ambient a
Catalunya 2011 - 2015

Informe sobre l’estat del
medi ambient a Catalunya,
20 anys d’accés a la
informació ambiental
El 25 de juny de 1998, a la ciutat danesa d’Aarhus, es va signar el conveni
sobre l’accés a la informació, la participació pública i l’accés a la justícia
en matèria de medi ambient. En commemoració del 20è aniversari
d’aquesta signatura la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat presenta públicament l’Informe
sobre l’estat del medi ambient a Catalunya. Període 2011–2015.
Programa
Inauguració de la jornada
		
Marta Subirà i Roca, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

9.30 h

9.40 h

Presentació de l'Informe sobre l'estat del medi ambient a Catalunya.
Període 2011-2015
Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

10.00 h

Aigua: ahir, avui, demà...sempre!
Dr. Manuel Poch, catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat de Girona

10.20 h

Ponència en l'àmbit del vector ambiental canvi climàtic
Dra. María Gonçalves, investigadora associada de Barcelona Supercomputing
Center

10.40 h

Medi atmosfèric: per què mesuren la contaminació atmosfèrica?
Dr. Andrés Alastuey, professor d’investigació del Consell Superior
d'Investigacions Científiques i l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua

11.00 h

Pausa cafè

11.30 h

Les tendències de la biodiversitat a Catalunya: una perspectiva des de
l'experiència dels programes de seguiment de ciència ciutadana
Dr. Constantí Stefanescu, coordinador de l’Àrea de recerca en Lepidòpters
del Museu de Ciències Naturals de Granollers

11.50 h

Reflexions sobre la situació i tendències de la gestió dels residus a
Catalunya
Dr. Ignasi Puig, consultor ambiental d'ENT Medi Ambient i Gestió

12.10 h

Cloenda

Organitza

