Agroalimentació en el Tercer
Informe sobre el Canvi
Climàtic a Catalunya: la visió
de l’IRTA
Jornada tècnica
Caldes de Montbui, dimarts 24 d’octubre de 2017
Presentació
Les previsions del Tercer Informe sobre el
Canvi Climàtic a Catalunya (2016), totalment
alineades amb l’IPCC (2014) i el Servei
Meteorològic de Catalunya (2015). La
temperatura mitjana per al període 20122021 pot augmentar fins 0,8 ºC i fins a 1,4 ºC
per al període 2031-2050, per sobre les
registrades entre 1971 i 2000. La
pluviometria es podria reduir en els mateixos
períodes comparatius, fins al 2,4% i 6,8%,
respectivament. A aquest descens en la
precipitació cal afegir-li l’estacionalitat i la
variabilitat que es preveu augmentarà, amb
variacions que puguin anar del -31,4% al
+22,3%, o la variabilitat interanual del 22.3% al +5.8%. No es fa esment de la
variabilitat geogràfica, que podria agreujar
aquestes prediccions.
El sector agroalimentari doncs es troba
davant d’un repte que ha de convertir en
oportunitat, per ell mateix i per la població
que abasteix. L’IRTA hi enfoca moltes àrees
de la seva recerca i les posa al servei del
sector per acompanyar-lo en l’adaptació i la
mitigació.

Organització

Programa
09:00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
09:30 h Presentació de la Jornada
Sra. Anna Pallí i Güell, IRTA
09:45 h Introducció al Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC)
Sr. Arnau Queralt i Bassa, CADS
10:15 h Evolució recent de les variables climàtiques a Catalunya. Projeccions
climàtiques i escenaris de futur
Sr. Marc Prohom i Duran i Sr. Jordi Cunillera i Graño, SMC
10:45 h Pausa-Cafè
10:15 h Influència del canvi climàtic en la pesca i l’aqüicultura
Sr. Nuno A. Marinheiro Caiola, IRTA
11:15 h Com afectarà el canvi climàtic a l’agricultura i a la ramaderia des de la
perspectiva de l’aigua?
Sr. Joan Girona i Gomis, IRTA
11:30 h Tasques de l’IRTA vers el canvi climàtic, estudi i desenvolupament
d’estratègies d’adaptació i mitigació
Sr. Robert Savé i Monserrat, IRTA
12:45 h Taula rodona i discussió
Modera: Sra. Felicidad de Herralde i Traveria, IRTA
14:00 h Cloenda i conclusions
Sr. Robert Savé i Monserrat, IRTA

Col·laboració

Lloc de realització
Lloc de realització: Auditori Josep Tarragó, IRTA Torre Marimon
Adreça: Torre Marimon (08140) Caldes de Montbui

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei de
InscripcionsJornades

@ruralcat

Per dubtes podeu contactar amb la Sra. Sandra Altabas (Telf. 93 467 40 40)
Places limitades
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