Incidència del canvi
climàtic a l’agricultura de
la conca de la Muga
Jornada tècnica
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, 20 de juny de 2014

Presentació
Els impactes del canvi climàtic en els
països de la conca mediterrània es
caracteritzen per una major irregularitat
pluviomètrica, i un augment tèrmic
progressiu que ja ha estat contrastat.
Aquests impactes ocasionaran canvis
significatius sobre l’agricultura que avui
practiquem al territori.
El desenvolupament d’estratègies de
mitigació del canvi climàtic i l’adaptació
als seus efectes són pautes que a tot
Europa s’estan donant a conèixer i que
cal difondre i implementar a nivell local.
La divulgació de la problemàtica i la
concreció de les pautes de mitigació i
adaptació a la conca de la Muga són
els objectius d’aquesta jornada.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
10.15 h Efectes de l’agricultura en el canvi climàtic
Sr. Xavier Aranda, IRTA.
10.45 h Efectes del canvi climàtic en l’agricultura
Sra. Carme Biel, IRTA.
11.15 h Pausa
11.30 h Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic
Sr. Gabriel Borràs, Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
12.00 h El Projecte LIFE MEDACC, una eina per ajudar a entendre i
resoldre aquest entrellat
Sr. Eduard Pla, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
12.30 h Actuacions agronòmiques i hidrològiques per a corregir la
salinitat de les aigües de reg agrícola del marge dret de la Muga
Sr. Jordi Montaner, GEOSERVEI.
13.00 h Estratègia per a la millora de l’eficiència del reg en cultius
herbacis a la plana litoral de la Muga
Sr. Francesc Camps, IRTA.
13.30 h Cloenda de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Lloc de realització
Ecomuseu Farinera
C/ Sant Francesc, 5-7
17486 CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Col·laboració
Cooperativa Agrícola de Castelló
d’Empúries
Comunitat de Regants del Marge esquerre
de la Muga

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries (Tel.: 972 25 05 12 –
A/e: firadelpa@ecomuseu-farinera.org )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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