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Què s’ha entès el 2008?Què s ha entès el 2008?
• “Nous” gasos amb efecte d’hivernacle
• Gel de l’Àrtic disminueix molt ràpidament
• L’escalfament ja presenta un impacte mesurableL escalfament ja presenta un impacte mesurable
• L’estic de hockey es confirma
• Encara hi ha escèptics!

Algunes qüestions de debat pel 2009  
• Quant escalfament, on i quan
• On convé estabilitzar la concentració de gasos amb 

f t  d’hi lefecte d’hivernacle
• On va el carboni emès
• L’escalfament empitjora les tempestes?
• Com de ràpid es fon Grenlàndia?Com de ràpid es fon Grenlàndia?

Nature reports climate change, vol 3, p. 4-6 ,2009
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Base de dades NESATv2 Universitat Rovira i Virgili (2003)



Projeccions climàtiquesProjeccions climàtiques

Font: IPCC 2007
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Projeccions climàtiques: àrea mediterràniaj q
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Projeccions climàtiques: Catalunya
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