
Adaptant l’Alt Empordà al Canvi Climàtic: 
agricultura, aigua i boscos

Els experts en canvi climàtic pronostiquen que en les prope-
res dècades l’augment de les temperatures serà especial-
ment important a l’àrea mediterrània. Pel que fa al règim de 
pluges, no es pot assegurar que plourà menys però sí que 
les pluges torrencials i les sequeres seran cada cop més 
freqüents i més extremes. 

Tot fa preveure que en un futur pròxim hi haurà 
menys aigua disponible i més demanda tant pels 
ecosistemes com per les activitats humanes. Per 
tant, cal desenvolupar polítiques i estratègies de 
gestió per afrontar aquesta situació, que pot dis-
parar el risc de conflictes socials. 

El projecte Life MEDACC vol ser una eina molt valuosa en 
el desplegament de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi 
Climàtic (ESCACC 2013-2020). 

Us convidem a conèixer els experiments de camp 
que l’equip del projecte està duent a terme a la 
conca de la Muga (Alt Empordà). 

Els propis investigadors us mostraran sobre el terreny les 
diverses mesures d’adaptació que estan provant en els àm-
bits de l’agricultura, la gestió forestal i la gestió de l’aigua. 
L’objectiu és comprovar quines d’aquestes mesures poden 
fer menys vulnerable i més resistent el nostre territori da-
vant els impactes del canvi climàtic.

Programa. Divendres, 27 de novembre de 2015

Sortida per a periodistes de l’Àrea de Barcelona.      
    Aparcament del SAF (UAB)

Trobada a Cantallops.
    Aparcament de l’Ajuntament de Cantallops

Com podem adaptar el territori al canvi climà-
tic? Experiències a l’Alt Empordà. Presentació del 
projecte Life MEDACC. 
  Oficina Catalana del Canvi Climàtic
    Coll de Medàs 

La gestió forestal pot fer més resistent el bosc al 
foc i a l’eixut? Explicació de proves pilot en boscos. 
 CREAF
    Parcel·les de bosc MEDACC a l’alzinar de Requesens 

Menys aigua i més demanda. Com podem resoldre 
l’equació? Disminució de cabals i gestió de la de-
manda a la plana de l’Alt Empordà.
 Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC)
    Riu Anyet

Podem produir els aliments utilitzant menys ai-
gua? Solucions tecnològiques que poden fer més 
eficient l’ús de l’aigua a l’agricultura. 
 IRTA
    Veïnat de Requesens

Dinar  
    Restaurant La Cantina del veïnat de Requesens

Tornada 

Arribada a la UAB
    Aparcament del SAF (UAB)

El Conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Santi Vila, també ens acompanyarà 
en el decurs de la jornada

Més informació: http://medacc-life.eu/ca
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Jornada d’actualització per a periodistes sobre l’Adaptació al Canvi Climàtic

* Totes les 
despeses seran 

cobertes pel 
projecte Life 

MEDACC 

Confirmar assistència: 

a.ramon@creaf.uab.cat o gsoteras@gencat.cat

Amb el suport de:

https://www.google.es/maps/place/Servei+d%E2%80%99Activitat+F%C3%ADsica+-+SAF+UAB.+Universitat+Aut%C3%B2noma+de+Barcelona/@41.4990802,2.109872,803m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x12a4967ede2cd6f3:0x7160bed454338d01?hl=es
https://goo.gl/maps/8hyyYdPa7TM2
https://goo.gl/maps/tQ2TWXqdd9o
https://goo.gl/maps/nyHF89knisD2
https://goo.gl/maps/8EGjzz4aFxF2
https://goo.gl/maps/QhzUu9GgDMH2
http://www.castellderequesens.cat/es/la-cantina/
https://www.google.es/maps/place/Servei+d%E2%80%99Activitat+F%C3%ADsica+-+SAF+UAB.+Universitat+Aut%C3%B2noma+de+Barcelona/@41.4990802,2.109872,803m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x12a4967ede2cd6f3:0x7160bed454338d01?hl=es
http://medacc-life.eu/es
http://ec.europa.eu/environment/life/
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