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AL DELTA DE L’EBRE:
MESURES D’ADAPTACIÓ I MITIGACIÓ
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Presentació

Programa

El Delta de l’Ebre és una zona humida de gran
importància internacional i es considera un dels
sistemes costaners del Mediterrani més vulnerables al canvi climàtic. Actualment, el delta pateix
una pèrdua de zones humides i arrossars degut a
la regressió de la costa, causada per la falta de
sediments fluvials. Aquest problema s’accentua
per la pèrdua d’elevació del delta, motivada per
la pujada del nivell del mar i la subsidència. La
regressió de la costa i la pèrdua d’elevació només
poden ser compensades a llarg termini amb mesures d’adaptació, emprant tècniques d’enginyeria ecològica de caràcter innovador. Aquestes
mesures d’adaptació cal combinar-les amb mesures de mitigació destinades a reduir les emissions
de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i augmentar
l’estoc de carboni als arrossars i aiguamolls.

09.30h Benvinguda
Sr. Jaume Massó,
director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

El projecte LIFE EBRO-ADMICLIM ha permès desenvolupar i aplicar noves estratègies d’adaptació i
mitigació al delta que es debatran en aquesta
jornada.

09.40h Presentació de la Jornada
Marta Subirà,
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
10.00h El Projecte Life EBRO-ADMICLIM
Carles Ibáñez, IRTA. Ecosistemes Aquàtics
10.20 h La gestió del sediment al riu i al Delta de l’Ebre
Albert Rovira, IRTA. Ecosistemes Aquàtics
11.00 h La gestió i l’eficiència dels aiguamolls artificials
del Delta de l’Ebre
Carles Ibáñez, IRTA. Ecosistemes Aquàtics
11.30 h Pausa cafè
12.00 h Optimització de l’emissió dels gasos amb efecte
hivernacle als arrossars del Delta de l’Ebre
Maite Martínez/Marc Viñas, IRTA. Ecosistemes Aquàtics
12.40 h Caracterització de la subsidència al Delta de l’Ebre
Jordi Marturià, ICGC
13.10 h Accions per al clima al Delta de l’Ebre (ACDE)
Gabriel Borràs, OCCC

Lloc
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Sala d’actes
Parc de Montjuïc
E-08038 Barcelona

Inscripcions
Entrada lliure
Places limitades
Inscripció prèvia:
www.icgc.cat/agenda

13.40 h Taula rodona: Accions i polítiques per mitigar
i adaptar-nos al canvi climàtic als deltes
Carles Ibañez (IRTA), Agustín Sánchez-Arcilla (UPC),
Antoni Munné (ACA), Meritxell Jardí (CRSAE),
Josep Xavier Pujol (CAT), Iñaki Gili (OCCC),
Ferran Miralles (Director General del Medi Natural),
Josep Polet (Campanya pels sediments),
Susana Abella (Plataforma en Defensa de l’Ebre),
Joan Palau (ICGC)
14.30 h Cloenda de la Jornada
Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals
i Medi Ambient
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