
Data
Dilluns 2 de desembre de 2013

Hora
12.00 h

Lloc
Sala d'actes del Departament
de Territori i Sostenibilitat
(Av. Josep Tarradellas, 2-6,
Barcelona)

Més informació
www.gencat.cat/territori

Inscripció
Activitat gratuïta
Cal fer la inscripció prèvia a
sgcg.tes@gencat.cat

Organització

Col·laboració

Europa i Catalunya

Programa

12.00 h Presentació
Sr. Pere Padrosa i Pierre | Director general de Transports i Mobilitat

12.15 h Xarxes d'autobusos d'altes prestacions a Europa
Sr. Arno Kerkhof | UITP Unió Internacional de Transport Públic

13.00 h La xarxa exprés.cat
Sra. Cristina Pou i Fonollà | Cap del Servei de Coordinació i Gestió del Transport per
Carretera

13.45 h Cloenda
Sr. Ricard Font i Hereu | Secretari d'Infraestructures i Mobilitat
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El Medi Ambient a 
Catalunya i Europa. 
Estat i perspectives de futur

Data
Dimarts 14 de juliol 
de 2015

Hora
11 h

Lloc
Casa Museu Colet
C. Buenos Aires, 56 
(Barcelona)

Inscripció
Gratuïta
Places limitades
Cal fer la inscripció prèvia 
a http://bit.ly/1g6mrQm

Enllaços
Informe sobre l’estat del 
Medi Ambient a Catalunya

SOER 2015

Organitza

La informació ambiental és un element cabdal per tal que tots els ciutadans puguin 
exercir el dret de conèixer l’estat del seu entorn i puguin contribuir a la seva 
protecció, i també per facilitar la presa de decisions en el marc de les polítiques 
ambientals i, en termes globals, de les polítiques públiques del país. 

Amb aquest enfocament, l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) i el 
Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) publiquen, de forma periòdica, 
informes sobre l’estat del medi ambient. L’objectiu d’aquest acte, organitzat 
conjuntament pel DTES i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
de Catalunya (CADS), és presentar públicament l’Informe complert sobre l’estat 
del medi ambient a Catalunya 2006–2010 i l’Informe anual 2013, així com l’informe 
El medi ambient a Europa: estat i perspectives (SOER2015).

L’acte finalitzarà amb un debat sobre les perspectives per al medi ambient a Europa, 
una qüestió especialment rellevant l’any 2015, en què es concentren negociacions 
clau per al desenvolupament sostenible a escala global.

Programa

11.00 h Obertura

Sr. Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat 

11.10 h Presentació de l’informe El medi ambient a Europa: estat i 
perspectives (SOER2015)
Sr. Ronan Uhel, cap del programa de Sistemes Naturals i 
Vulnerabilitat de l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA)

12.00 h Presentació de l’Informe complert sobre l’estat del medi am-
bient a Catalunya 2006–2010 i de l’Informe anual 2013 
Sra. Marta Subirà, directora general de Polítiques Ambientals

12.45 h Taula rodona: “Perspectives per al medi ambient a Europa més 
enllà de l’any 2015”  
Sr. Ronan Uhel, cap del programa de Sistemes Naturals i 
Vulnerabilitat de l’AEMA
Sr. Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat
Representant d’una entitat ecologista europea. (European Environ-
mental Bureau) 
Dr. Joandomènec Ros president de l’Institut d’Estudis Catalans i 
del Consell de Protecció de la Natura
Moderadora: Sra. Carme Colomina, periodista del diari ARA

14.00 h Cloenda

Sr. Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS)
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