
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa:  

 9:00 : Inscripcions 
 

Programa :  
 

 9:30 : Presentació de la jornada 
A carrer de la Sra. Marta Subirà i Roca, Directora General de 
Polítiques ambientals 
 

 9:45 : Com poden afectar els canvis meteorològics a l’agricultura 
A càrrec del Sr. Francesc Mauri. Meteoròleg 

     

 10:30 : Com ha d’afrontar Catalunya el canvi climàtic. Polítiques 
de desenvolupament sostenible 
A càrrec del Sr. Arnau Queralt. Director del Consell assessor 
pel Desenvolupament Sostenible (CADS) 

     

 11:15 : Pausa cafè 
 

 11:45 : Estratègies d’adaptació de la vegetació cultivada al canvi 
climàtic 

  A càrrec del Sr. Robert Savé. Investigador de l’IRTA 
    

 12:30 : Polítiques de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 
A càrrec del Sr. Salvador Samitier. Director de l’Agència 
Catalana pel Canvi Climàtic 

    

 13:15 : Taula rodona. Debat 
Amb l’Hble. Sr. Jordi Ciuraneta i Riu, el Sr. Francesc Mauri, el Sr. 
Arnau Queralt, el Sr. Robert Savé i el Sr. Salvador Samitier, 
moderada pel Sr. Joaquim Ros Saqués 
 

 14:00 : Cloenda 
A càrrec del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Hble. Sr. Jordi Ciuraneta i Riu 

 

     

       SEGUEIX-NOS A: 

 

 

Patrocinadors 

 

 

Objectius de la jornada: 

Un dels pilars més importants de 
l’economia de Catalunya és la 
indústria agroalimentària. I 
aquesta basa gran part de la 
seva fortalesa en un sector agrari 
productiu molt potent i molt 
divers, i el canvi climàtic és un 
dels elements que pot afectar 
aquesta realitat productiva. Per 
tant, és una variable que no 
només afectarà a la capacitat de 
producció d’aliments, sinó que 
també pot afectar l’economia 
del país. 
L’objectiu de la jornada és el de 
tractar quina és i serà la 
influència del canvi climàtic, 
actualment i en el futur, sobre el 
sector agrari, o sigui, l’agricultura 
i la ramaderia, i per això es 
comptarà amb experts en 
diferents disciplines que 
exposaran els seus 
plantejaments i punts de vista. 

Per inscriure-us 

truqueu al 932.179.753 

o cliqueu aquí 

Aforament limitat 

Lloc: 
Mútua General de 

Catalunya 

Sala Polivalent 

C/ Tuset, 5-6 

Barcelona 

Cliqueu aquí per arribar-hi 

https://docs.google.com/forms/d/1yN3vNAVGQ3PHzCtcV2fJgKD-gNwK94XRuP6KJZpmWZQ/viewform
https://www.google.es/maps/place/M%C3%BAtua+General+de+Catalunya/@41.3957118,2.1499013,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x805957858277d6dd
http://www.facebook.com/COETAPAC
http://twitter.com/#!/COETAPAC
http://www.linkedin.com/profile/view?id=98415271&locale=es_ES&trk=tab_pro
http://www.youtube.com/user/COETAPAC

