Actes territorials

CONVENCIÓ CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC A LES
COMARQUES GIRONINES
Girona i Olot, 11 de desembre de 2007

Des de finals dels anys 70, alguns països han començat a engegar polítiques, a nivell mundial, per tal de
lluitar contra el canvi climàtic, un dels reptes actuals de la humanitat, que implica un canvi del clima atribuït
directament o indirectament a l’activitat humana i que posa en perill els ecosistemes naturals i el
desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat.
Antecedents:
Catalunya ha d’elaborar la seva estratègia de lluita contra el canvi climàtic. Un dels primers aspectes a
treballar són quines actuacions es poden dur a terme per controlar i disminuir les nostres emissions de
gasos amb efecte hivernacle. Per aquest motiu, està previst redactar el Pla d’acció per a la mitigació del
canvi climàtic per al període 2008-2012, que s’ha d’elaborar i consensuar amb tots els agents del territori i la
ciutadania.
Objectius de les sessions:
Recull d'aportacions des de les Comarques Gironines amb la participació dels agents institucionals, socials i
econòmics per a la redacció del Pla d'acció a la mitigació del canvi climàtic, document que contribuirà a
implementar l'Estratègia Catalana sobre el Canvi Climàtic.
Llocs i horaris:
Sessió a Olot
A la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa
Avinguda 11 de setembre, 22 d’Olot
Tarda de 18.00 a 20.00 h.

Estructura i mecànica de cada sessió:
-

20’
1h.30’

-

10’

Presentació de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic i de la mecànica del taller
Desenvolupament del taller
A partir d’una diagnosi prèvia s’identificaran i es prioritzaran actuacions de mitigació i
d’adaptació al canvi climàtic, plantejades pel CST i pels participants.
Resum i cloenda de l’acte.l

Document final:
El CST recollirà totes les propostes plantejades a les dues sessions i analitzarà quines són les que han
generat un major consens.
Aquesta síntesi serà enviada per correu-e als participants perquè aportin les seves opinions finals, amb
l’objectiu d’elaborar un document des de les comarques gironines per a la redacció del Pla d'acció a la
mitigació del canvi climàtic.
Confirmar assistència a:
CILMA
Santa Eugènia, 10, 4t
17001 Girona
Organització:

http://www.cilma.cat

Amb la col·laboració de:
T. 972 42 61 05
F. 972 42 61 06
cilma@ddgi.cat

Coordinació tècnica:

http://www.centresostenibilitat.cat

http://mediambient.gencat.net

http://www.ddgi.cat

http://www.infogarrotxa.com

Imprès en paper 100% reciclat i lliure de clor

Sessió a Girona
A la seu del CILMA
Santa Eugènia, 10, 4t de Girona
Matí de 10.30 a 12.30 h.

