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MEDACC

El MEDACC a la Jornada sobre les relacions agricultura-canvi
climàtic, causa i efecte

Canvi global, Territori

19 de novembre 2013

El CREAF presentarà el MEDACC a la jornada sobre Canvi Climàtic i Agricultura que ha organitzat l’IRTA.

El 13 de
desembre
t indrà lloc,
al Centre
IRTA de
Torre
Marimon
de Caldes
de Montbui

(Barcelona), la jornada tècnica sobre les relacions agricultura-canvi climàtic, causa i ef ecte, organitzada per
l’IRTA, del Departament d’Agricultura, amb la col•laboració de l’Of icina Catalana del Canvi Climàtic, el CREAF
i LIFE-MEDACC.

L’agricultura és una de les activitats de major importància socioeconòmica del nostre país i que es veurà
af ectada en gran mesura pel canvi climàtic.

Les adaptacions de l’activitat agrícola al canvi climàtic i les contribucions que pugui f er a la seva mitigació
seran claus per f er que aquest sector sigui sostenible al llarg del segle XXI. Aquesta jornada presenta les
interrelacions entre causa i ef ecte, com s’aborda el seu estudi i les estratègies a emprendre en el nostre
territori.

Després de la presentació de la jornada i la seva introducció, hi haurà quatre xerrades: ef ectes de
l’agricultura en el canvi climàtic; ef ectes del canvi climàtic en l’agricultura; estratègia catalana d’adaptació al
canvi climàtic i el projecte Lif e + MEDACC, una eina per ajudar a entendre i resoldre aquest entrellat. Per
f inalitzar hi haurà un torn obert de preguntes.

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s mitjançant el f ormulari d’inscripció i enviar- lo per correu
electrònic a: jornada.hortamb@irta.cat.
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