63a Fira Agrària de Sant Miquel

L’adaptació del regadiu al
canvi climàtic
Jornada tècnica
LLEIDA, divendres 29 de setembre de 2017
Presentació
La correcta gestió de l’aigua en
agricultura és una oportunitat per
adaptar-nos
al
canvi
climàtic.
Actualment s’estan portant a terme
accions en aquest camp que milloren
l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg i
aquest fet permet un estalvi d’aigua i
una millora de les explotacions de
regadiu.
Durant aquest any s’estan donant a
conèixer les conclusions del Tercer
informe sobre el canvi climàtic a
Catalunya, que és un document que
ha comptat amb la participació de més
de 180 investigadors en un treball
multidisciplinari. En aquest marc s’ha
considerat necessari presentar en la
present jornada els aspectes que
repercuteixen en el sector del regadiu i
quines accions s’estan portant a terme
per l’adaptació dels efectes del canvi
climàtic al nostre país.
Aquesta jornada esta organitzada
conjuntament per l’Oficina del Regant
del DARP i el Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible (CADS).

Programa
9.45 h Inscripcions i entrega de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Hble. Sra. Meritxell Serret, Consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
Sra. Montserrat Viladrich, Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible (CADS). Universitat de Lleida.
10.15 h Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
Sr. Arnau Queralt, CADS.
10.30 h Com evoluciona el clima i les projeccions de futur
Sr. Marc Prohom, Servei Meteorològic de Catalunya.
11.15 h Com afectarà el canvi climàtic a l’agricultura des de la
perspectiva de l’aigua
Sr. Joan Girona, IRTA.
12.00 h Pausa
12.15 h Exemples d’adaptació del regadiu al canvi climàtic




Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació




Recerca aplicada a la millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua
de reg
Sr. Jaume Casadesus, IRTA.
Tècniques per a la millora de l’eficiència del reg en el cultiu de
l’arròs
Sr. Francesc Camps IRTA Mas Badia.
Modernització del reg, casos de la col·lectivitat de Bell-lloc i
comunitat de regants d’Almacelles
Sr. Gustau Carrillo, Vèrtex.
Innovació tecnològica i energètica en el regadiu
Sr. Xavier Guixà, Infraestructures.cat
Formació i transferència en reg, assessorament al regant
Sr. Maite Sisquella, Oficina del Regant.

13.30 h Taula rodona amb els ponents
Modera: Sr. Francesc Reguant, Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Col·laboració

14.30 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Saló Segrià de la Fira de Lleida. Camps Elisis
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25001 - LLEIDA

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Sra. Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@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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