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Divisió	  temà1ca	  

 I  Processos del clima: observacions i projeccions. 
 II Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Cicles 
 biogeoquímics: Cicle del carboni i cicle del nitrogen. 
 III Interaccions del clima amb l’ozó atmosfèric. 
 IV Interaccions del clima amb els canvis de la composició 
 atmosfèrica. 
 V Impactes del canvi climàtic. 
 VI Canvi climàtic i riscos naturals i esdeveniments 
 extrems. 
VII Adaptació i política del canvi climàtic. Estratègies 
 d’adaptació i mitigació.Percepció social del 
 canvi climàtic. Comunicació 



Projectes	  europeus:	  temes	  



Projectes	  nacionals	  



Projectes	  nacionals:	  temes	  



Grups	  de	  recerca	  Generalitat	  (SGR)	  



Tesis	  llegides	  (1)	  



Tesis	  llegides	  (2)	  



Tesis	  llegides	  (3)	  



Ar1cles	  SCI	  (1)	  



Ar1cles	  SCI	  (2)	  



	  Revistes	  amb	  més	  de	  cinc	  ar1cles	  



Conclusions	  (1)	  

•  Més del cinquanta per cent dels projectes competitius on participen 
investigadors catalans corresponen a l’anàlisi de les observacions dels 
canvis del clima, i a l’anàlisi dels impactes. 

•  Un 20% dels projectes es dedica a estudis paleoclimàtics, on la 
comunitat científica a Catalunya recentment s’ha incrementat 
fortament en recursos humans i en capacitat d’aconseguir projectes.  

•  Durant els darrers anys ha augmentat notablement el nombre de 
projectes competitius dedicats a l’estudi dels impactes del canvi 
climàtic i a l’anàlisi de la seva relació amb els riscos naturals. La meitat 
dels projectes dedicat a estudiar els impactes del canvi climàtic es 
dediquen a estudis d’impactes sobre el medi vegetal.  



Conclusions	  (2)	  

•  A Catalunya es dedica molt poca atenció als estudis d’adaptació, 
mitigació i a l’anàlisi de polítiques de canvi climàtic.  

•  La producció científica en forma de publicacions en revistes SCI en 
temes de canvi climàtic s’ha multiplicat per 3,5 des de l’any 2000. 

•   El 46% dels articles publicats s’ha publicat en revistes que durant el 
període analitzat, 2000-2008, han inclòs menys de cinc articles 
d’autors catalans. Això és una mostra de la gran dispersió temàtica 
dels temes publicats. 

•  En termes generals l’estructura científica que dóna suport a la recerca 
en canvi climàtic encara és fràgil. La major part d’investigadors estan 
en departaments i centres  en els quals la recerca sobre els temes de 
canvi climàtic no és estratègica.  

•  És difícil donar una xifra exacta però s’ha avaluat en unes cinc centes  
el nombre de persones que fan recerca en clima a Catalunya  


