El canvi climàtic en la DO
Empordà. Resultats CLIMAVIT21
i propostes de millora
Jornada tècnica en línia
Dimarts 23 de febrer de 2021

Presentació
Aquesta jornada presenta els resultats
obtinguts en el projecte CLIMAVIT 21
pel territori cobert per la DO Empordà
pels escenaris de canvi climàtic RCP
4.5 (optimista) i RCP8.5 (pessimista)
per els increments de temperatura, les
precipitacions, i molt especialment la
modelització de la tramuntana. A partir
d’aquests paràmetres es poden
calcular també diversos indicadors
agroclimàtics, necessitats hídriques
teòriques i dates de collita estimades
per cada zona al llarg del segle XXI.
Aquests paràmetres han de permetre
definir estratègies d’adaptació al canvi
climàtic per la vitivinicultura de
l’Empordà.
Aquesta actuació forma part de
l’activitat “L’agrometeorolgia com a
punt de partida per una producció
vitivinícola estable i de qualitat en
condicions de canvi climàtic en el
segle XXI. CLIMAVIT 21” finançada a
través
de
l’Operació
01.02.01
(transferència tecnològica) del PDR de
Catalunya 2014-2020.

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
9.35 h Inauguració de la jornada
Sr. Robert Savé, investigador emèrit.
Sr. Xavier Albertí, president del CRDO Empordà.
9.45 h Introducció a la realitat climàtica i CLIMAVIT 21
Sr. Robert Savé, investigador emèrit.
10.05 h Projeccions de canvi climàtic a la DO Empordà: la tramuntana
Sr. Marc Prohom, cap de l’Àrea de Climatologia, Servei Meteorològic
de Catalunya.
10.20 h Necessitats hídriques de la vinya a la DO Empordà
Sra. Inmaculada Funes, IRTA Fructicultura/Viticultura.
10.35 h Indicadors agroclimàtics a la D.O. Empordà
Sr. Xavier Aranda, IRTA Fructicultura/Viticultura.
10.45 h Continuïtat de projectes a la DO Empordà: la importància i
necessitats de dades històriques detallades
Sra. Felicidad de Herralde, IRTA Fructicultura/Viticultura.
Sra. Alícia Júher, tècnica del CRDO Empordà.
11.05 h Precs i preguntes amb debat
11.30 h Cloenda de la jornada
1234
1234 // 3,00
3,00

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboradors

Aquesta jornada es realitza en línia.
Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat
d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA:
Sr. Javier Tobal (A/e: javier.tobal@irta.cat )
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