Del 12 al 21 de novembre

INAUGURACIÓ DE LA 26a SETMANA DE LA CIÈNCIA

Conversa

«IMPACTE A CATALUNYA DE LA CRISI
CLIMÀTICA I EL CANVI GLOBAL»
Parlament de Catalunya
Divendres, 12 de novembre de 2021
Del 12 al 21 de novembre se celebrarà la 26a Setmana de la Ciència
a Catalunya (SC’21), organitzada per la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació (FCRI), amb el suport del Departament de
Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, i la
col·laboració de la Fundació «la Caixa», Amgen i BBVA. El programa
d’activitats d’aquesta iniciativa comunicativa agrupa nombrosos
actes de disseminació de coneixement cientíﬁc i tecnològic arreu
de Catalunya adreçats a tots els públics.
Amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de l'Economia
Creativa per al Desenvolupament Sostenible, de l’Any internacional
de les Fruites i Verdures, de l’Any Europeu del Ferrocarril i del
Centenari del Servei Meteorològic de Catalunya, l’actual edició de
la Setmana de la Ciència se centrarà en el tema de la sostenibilitat.
Enguany, la Setmana s’inaugura al Parlament de Catalunya.
L’obertura oﬁcial anirà seguida de la conversa «Impacte a
Catalunya de la crisi climàtica i el canvi global», amb Xavier Rodó,
professor d’Investigació ICREA i cap del Programa de Clima i Salut
de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal); i Roser Maneja,
investigadora del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC) i professora associada del Departament de
Geograﬁa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Núria
Jar, periodista especialitzada en ciència i salut i col·laboradora en
diferents mitjans, moderarà l’acte.

PROGRAMA
Parlament de Catalunya
09.30 h

Acreditacions

10.00 h

Inauguració de la 26a Setmana de la Ciència a Catalunya
(SC’21)
Intervencions de:
M. H. Sra. Laura Borràs, presidenta del Parlament de
Catalunya
H. Sra. Gemma Geis, consellera de Recerca i Universitats de
la Generalitat de Catalunya i presidenta de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)
Sr. Jordi Portabella, director general de la Fundació Catalana
per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

10.15 h

Conversa «Impacte a Catalunya de la crisi climàtica i el canvi
global»
Sr. Xavier Rodó, professor d’Investigació ICREA i cap del
Programa de Clima i Salut de l’Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal).
Sra. Roser Maneja, investigadora del Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i professora
associada del Departament de Geograﬁa de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).
Moderació: Núria Jar, periodista especialitzada en ciència i
salut

11.15 h

Final de l’acte i sortida

