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El	  TICC:	  Estructura	  

• 24	  capítols	  +	  un	  epíleg	  jurídic	  
– 3	  capítols	  sobre	  balanços	  de	  carboni,	  emissions	  i	  embornals
– 2	  capítols	  sobre	  variables	  i	  projeccions	  climàtiques
– 7	  capítols	  sobre	  riscos,	  recursos	  i	  sistemes	  naturals
– 8	  capítols	  sobre	  sistemes	  humans	  
– 1	  capítol	  sobre	  sistemes	  muntanyosos
– 1	  capítol	  sobre	  polítiques	  i	  instruments
– 1	  capítol	  sobre	  percepció	  i	  comunicació

• 140	  autors	  i	  revisors;	  aprox.	  25	  disciplines	  científiques	  

• >600	  pàgines	  de	  text	  



Emissions	  de	  GEH.	  Catalunya.	  1990-‐2013	  

TICCC	  2016	  



Evolució mitjana per	  a	  Catalunya	  de	  la	  
TMA.	  1971–2050

Meteo.cat	  



Evolució	  per	  a	  Catalunya	  de	  la	  PMA.	  
1971-‐2050	  	  

Meteo.cat	  



Regionalització	  de	  la	  TMA	  a	  Catalunya.	  1971-‐2050	  

Meteo.cat	  



Regionalització	  de	  la	  PMA	  a	  Catalunya.	  
1971-‐2050

Meteo.cat	  



Variació	  en	  el	  nombre	  de	  nits	  tropicals	  
(	  T>=20	  C)	  

Meteo.cat	  



Recursos	  hídrics	  disponibles	  al	  2021(a)	   i	  2051	  (b)	  en	  
relació	  amb	  els	  valors	  actuals	  

TICCC	  2016	  



Processos	  dominants	  a	  diferents	  trams	  de	  la	  costa	  catalana.	  
Períodes	  1958-‐2001	  i	  2050	  

TICCC	  2016	  





Dades	  2015	  

17’4	  milions	   	  turistes	  estrangers

15.600	  milions	  euros	  

>50%	  despesa	  en	  mesos	  fora	  de	  
temporada



El	  Turisme	  a	  	  Catalunya:	  un	  ventall	  
molt	  gran	  de	  modalitats	  	  

• >575	  km	  de	  litoral	  amb 300	  platges
• 10	  estacions d’esquí alpí i	  6	  d’esquí nòrdic
• 1800	  establiments RCP	  (turisme rural)
• >60	  camps de	  golf
• Parcs temàtics i	  aquàtics
• Espais naturals protegits,	  
• Turisme urbà (	  Barcelona	  però també	  Girona	  i	  
Tarragona)







KPMG	  2008

Nivells	  de	  risc	  i	  nivells	  de	  preparació	  davant	  el	  canvi	  climàtic	  
per	  part	  de	  distints	  sectors	  econòmics	  (Europa)	  



Possibles	  impactes	  del	  canvi	  climàtic	  en	  
grans	  destinacions	  turístiques	  mundials	  

IPCC	  2007



Les	  estacions	  d’esquí	  a	  Catalunya	  

Ara.cat	  



L’esquí	  català:	  un	  sector	  ruinós
• 16	  estacions (esquí	  alpí i	  esquí	  nòrdic)
• 350	  M€ anuals
• 11.500	  llocs de	  treball,	  entre	  indirectes (9.000)	  i	  
directes (2.500)

• i..............
– 60	  milions	  euros	  pèrdues	  (	  2007-‐2016)
– 9	  estacions	  esquí	  alpí	  de	  titularitat	  pública	  (FGC).	  Totes	  
amb	  pèrdues	  (	  La	  Molina:	  2	  m	  euros/temporada)

– 3	  estacions	  esquí	  alpí	  	  (	  Vaqueira,	  Masella i	  Port	  del	  
Compte)	  en	  mans	  privades.	  Totes	  tenen	  beneficis	  



La	  necessitat	  de	  la	  intervenció	  pública

“Agradi o	  no	  avui no	  hi	  ha	  alternativa	  econòmica
a	  la	  muntanya.	  La	  gent del	  territori no	  vol que	  
cap pista	  tanqui perquè els hi	  va	  la	  vida.	  La	  Vall
d'Aran era	  una	  de	  les	  comarques	  més pobres	  
d'Espanya i	  avui qui més qui menys viu de	  
l'estació,	  directa	  o	  indirectament”.

Joaquim	  Alsina,	  director de	  l'Associació Catalana
d'Estacions d'Esquí i	  Activitats de	  Muntanya (ACEM)



Estacions	  d’esquí	  alpí	  catalanes:	  dades	  bàsiques

TICCC	  2016	  



Forfaits	  venuts/temporada.	  2010-‐2015

TICCC	  2016	  



Estimació	  necessitats	  neu	  artificial	  per	  
temporada	  segons	  diferents	  escenaris	  climàtics	  

Campos	  Rodrigues et	  al,	  	  Ambienta	  114	  (2016)	  

Cost	  producció	  neu	  artificial	  conjunt	  estat:	  2’5	  m	  euros/temporada	  (	  molt	  difícil	  
de	  rendibilitzar	  amb	  la	  venda	  de	  forfaits)	   	  



Viabilitat	  natural	  i	  viabilitat	  tècnica	  de	  les	  estacions	  d’esquí	  
catalanes	  sota	  diferent	  	  escenaris	  d’augment	  de	  la	  T	  mitjana	  

TICCC	  2016	  	  



La	  percepció	  del	  problema:	  
contrastant	  turisme	  de	  sol	  i	  platja	  amb	  

turisme	  d’hivern	  	  

March	  et	  al	  a	  	  Regional	  Environmental Change
(2013)	  



D’estacions	  d’esquí	  a	  estacions	  de	  
muntanya	  

TICCC	  2016	  



Conclusions	  
• TICCC:	  Consolida	  una	  trajectòria d’aportació de	  la	  ciència catalana	  a	  l’estudi d’un tema	  

fonamental pel nostre futur com és el	  canvi climàtic (	  hi	  ha	  pocs equivalents a	  nivell
mundial	  d’estudis a	  aquesta escala)

• A	  Catalunya,	  increment	  	  de	  temperatures;	  increment	  de	  la	  variabilitat	  (amb	  tendència	  a	  la	  
disminució)	   de	  les	  precipitacions;	  descens	  recursos	  hídrics;	   increment	  riscos	  com	  onades	  
de	  calor	  i	  incendis;	  	  afectacions	  serioses	  a	  certes	  parts	  del	  litoral

• Turisme:	  el	  “Canari	  a	  la	  mina”	  (sobretot	  el	  turisme	  d’hivern)	   per	  la	  seva	  dependència	  del	  
clima.	  Com	  a	  mínim,	  és	  	  previsible	  un	  increment	  molt	  important	  del	  cost	  econòmic	  associat	  
a	  les	  actuacions	  per	  garantir	  el	  recurs	  turístic	  (sorra,	  neu,	  etc.),	  que	  abans	  existia	  i	  només	  
calia	  explotar-‐lo	  

• Però els canvis del	  futur no	  nomès seran climàtics.	  Cal	  entendre i	  estudiar	  també	  les	  
dinàmiques socials.	  Per	  exemple:

-‐Sol	  i	  platja:	  La	  desestacionalització del	  turisme no	  anirà tant lligada a	  factors
climàtics sinó a	  l’organització social	  de	  les	  famílies,	  al	  mercat de	  treball,	  als
calendaris escolars o	  a	  l’edat

-‐Esports hivern:	  Hi	  ha	  una	  manca	  de	  relleu generacional	  en	  la	  pràctica de	  l’esquí
derivat,	  en	  part,	  de	  la	  conjuntura demogràfica del	  país.	  Aquest fet també	  s’observa
en	  les	  estacions d’esquí europees
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