Canvi climàtic a la plana
empordanesa
Jornada tècnica
Castelló d’Empúries, dissabte 3 de febrer de 2018
Presentació
La pujada de les temperatures és el
símptoma
més
palpable
però
n’existeixen molts d’altres que no ho són
tant però que ja formen part de la realitat
quotidiana.
Els canvis en el clima afecten als
ecosistemes i éssers vius, incloses les
societats humanes. Els rius s’assequen,
les platges desapareixen, els conreus ja
no suporten les elevades temperatures i
la manca d’aigua, s’alteren els hàbitats
terrestres i marins, s’altera la distribució i
cicle vital d’espècies vegetals i animals o
simplement desapareixen, augmenten
les plagues i malalties, així com el risc
d’incendis forestals.
La plana de l’Empordà pot rebre d’una
forma encara més severa els efectes del
canvi climàtic amb l’augment del nivell
del mar i la desaparició de les zones
humides.
El coneixement i divulgació de la
problemàtica
des
de
diferents
aproximacions i àmbits del coneixent és
l’objectiu d’aquesta jornada.

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
10.15 h La percepció social del canvi climàtic: Els riscos i les amenaces als
Aiguamolls de l’Empordà
Sra. Míriam Villares. Universitat Politècnica de Catalunya.
Sra. Elisabet Roca. Universitat Politècnica de Catalunya.
10.55 h Efectes del canvi climàtic en l’agricultura
Dr. Robert Savé. Coordinador Vitivinicultura i enologia. IRTA.
11.35 h Pausa
11.50 h Mesures d’adaptació i mitigació de l’agricultura al canvi climàtic
Dra. Carmen Biel. Grup Emergent Horticultura Urbana i Periurbana.
IRTA.
12.30 h El mar està canviant
Sr. Boris Weitzmann. Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter.
13.10 h Pausa
15.00 h Evidències de l'impacte del canvi climàtic sobre les poblacions de
papallones dels Aiguamolls de l'Empordà
Sr. Constantí Stefanescu. Museu de Ciències Naturals de Granollers.
15.40 h Els amfibis i els efectes del canvi climàtic
Sra. Maria Pifarré. Observatori dels Amfibis. IAEDEN.
Sra. Cecília Pedernera. Observatori dels Amfibis. IAEDEN.
Sra. Sandra Saura. Observatori dels Amfibis. IAEDEN.
16.20 h Ocells i canvi climàtic
Sr. Fran Trabalón. Ornitòleg.

17.00 h Cloenda de la jornada

Organització

Lloc de realització
El Cortalet. Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
GIV-6216 (ctra. Sant Pere Pescador-Castelló d'Empúries) km 4,2
17486 CASTELLÓ D’EMPÚRIES

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del:
Centre d’Informació del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
(Tel.: 972 454 222 - A/e: opalou@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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