El canvi climàtic i el
conreu de la vinya a
l’Empordà
Jornada tècnica
VILAJUÏGA, dimecres 13 de març de 2019

Presentació
En el conreu de la vinya a les
comarques mediterrànies, el tipus de
clima, especialment el règim de pluges
i de temperatures, ha estat sempre un
factor rellevant per aconseguir una
producció suficient i de qualitat. Els
factors de risc que suposen la
calamarsa, la gelada de primavera, la
sequera,
etc.
són
fenòmens
meteorològics que han estat presents i
en la memòria dels viticultors/es pels
seus efectes negatius.
La certesa que la salut del nostre
planeta està tensionada per un excés
d’emissions
de
gasos
d’efecte
hivernacle i per la destrucció de la
capa d’ozó, entre altres evidències,
obliguen als viticultors/es a prendre
consciència dels efectes del canvi
climàtic en el conreu de la vinya, i en
aquest sentit val la pena cercar
possibles alternatives per contrarestar
els
possibles
efectes
d’aquest
fenomen global.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sra. Alícia Juher, tècnica
Empordà.

de

la

Denominació

d’Origen

10.15 h La viticultura en un ambient d’elevada incertesa
Sr. Robert Savé, coordinador de Viticultura i enologia de l’IRTA.
11.30 h Pausa
12.00 h El material vegetal de vinya com a eina en l’adaptació al canvi
climàtic
Sra. Felicitad de Herralde, investigadora i gestora d'Innovació
Viticultura / Fructicultura de l’IRTA.
13.15 h Torn obert de preguntes
13.20 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Centre Cívic
Plaça Onze de setembre, s/n
17493 - VILAJUÏGA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent enllaç:
https://goo.gl/forms/BXEW4KCIZBCmbH5N2
Per qualsevol consulta, us podeu adreçar a Jesús M. Martín:
(Tel.: 972 630123 – A/e: jmmartin@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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