Afectació del canvi
climàtic sobre el medi rural
Jornada tècnica
BARCELONA, dijous 31 de maig de 2018

Presentació
El canvi climàtic sembla que és un fet i
ja el vivim. Ara bé, serà clau, trobar
solucions a tots els nivells per
afrontar-lo i buscar l’adaptació a nous
escenaris canviants.
Cada dia es percep que tenim més
sequeres severes, pluges torrencials,
gelades tardanes o avançaments de
collites, etc., que fan que ens
plantegem si aquest fenomen serà
esporàdic o continuat.
Com han d’afrontar aquests canvis
cada un dels agents que gestionen el
medi rural?
Amb aquesta jornada es vol
aconseguir una visió àmplia dels
diferents canvis climàtics que es van
disposant i la seva afectació als pilars
del medi rural: l’agricultura, la gestió
forestal i la ramaderia. Així, es donarà
veu a tots els vessants principals del
medi, per tenir una visió global de la
problemàtica i possibles evolucions a
curt i llarg termini.

Programa
17.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Montse Bas Obradors. Presidenta de la Demarcació de
Barcelona.
17.15 h El paper de l’agricultura respecte del canvi climàtic
Dr. Robert Savé. Coordinador de Viticultura i Enologia de l’IRTA.
18.00 h Ramaderia i canvi climàtic
Dra. Josefina Plaixats. Catedràtica del Depart. de Ciències Animal i
dels Aliments de la UAB. Membre del Grup d’Experts en Canvi
Climàtic de Catalunya. Coordinadora de la Secció de Ramaderia de
la ICEA.
18.45 h El repte del canvi climàtic pels boscos i per la gestió forestal
Dr. Santi Sabaté. Professor titular de la Secció Ecologia. Depart.
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Facultat de
Biologia de la UB. Investigador del CREAF.
19.30 h Torn obert de paraula
20.00 h Cloenda de la Jornada
Al finalitzar la jornada es servirà un refrigeri.

Lloc de realització
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
Demarcació de Barcelona
C/ Enamorats, 62-64 Baixos
08013 BARCELONA (mapa)

Organització

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
(Tel.: 934159984 - A/e: barcelona@agrifor.org), o omplint el
Formulari inscripció.

Demarcació de Barcelona

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a
jornades del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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