
Segones jornades
Meteorologia, Aigua i Canvi climàtic

CICLE DE XERRADES

març i abril
Figueres

2016

Meteorologia

Aigua

Canvi climàtic
Coneixement, debat i reflexió

19.15 h Benvinguda i presentació de les Jornades
FRANCESC CRUANYES, regidor de Medi Ambient i Qualitat Ambiental de l'Ajuntament de Figueres

CARLES BAYÉS, geògraf i climatòleg, home del temps del Setmanari Hora Nova

Inauguració de les Jornades
Dimarts 22 de març (Dia Mundial de l'Aigua)

19.30 h Xerrada inaugural

DANI RAMÍREZ, home del temps de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio

Evidències del canvi climàtic a casa nostra. Posem-hi dades

L'Ajuntament de Figueres celebra les Segones Jornades de Meteorologia, Aigua i Canvi climàtic. La meteorologia 
desperta interès al carrer perquè volem saber si plourà el cap de setmana, els pagesos miren el cel pendents de les 
pedregades, els pescadors es fixen en l'estat de la mar, els rius i els boscos pateixen sequeres, etc. Tenim una forta 
dependència del tipus de temps. Aquestes jornades donaran resposta a tota una sèrie de preguntes tant de present com 
de futur: El clima ja està canviant? A què ens enfrontem? Com serà el clima del futur a l'Empordà? Els episodis extrems 
seran més freqüents i intensos? Estem tocats per la tramuntana? El vent bufarà més o menys les properes dècades? Què 
s'està fent a la comarca per adaptar-nos al canvi climàtic? Meteorologia, aigua i canvi climàtic és una estreta relació amb 
amenaces, reptes i oportunitats ambientals, socials i econòmiques a la Mediterrània.

LLOC: Espai Cultural La Cate, Figueres

Hi donen suport:Ho organitza:
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Dijous 31 de març
A les 18.30 h

JAVIER MARTÍN VIDE, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, coordinador 
del Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya, i director de l'Institut de Recerca de l'Aigua de la UB.

El canvi climàtic. Prenem-ne consciència

LLOC: Espai Cultural La Cate, Figueres

Meteorologia

Aigua

Canvi climàtic

Dijous 07 d'abril
A les 19.30 h

MARC PROHOM, cap de l'Àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.

Els escenaris del canvi climàtic a Catalunya i a l'Empordà

LLOC: Espai Cultural La Cate, Figueres

Dijous 14 d'abril
A les 19.30 h

ANTONI BULBENA, director del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i coordinador acadèmic de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Parc 
de Salut Mar de Barcelona.

Estem tocats per la tramuntana? Com ens afecta el temps a la salut

LLOC: Espai Cultural La Cate, Figueres

Dimecres 20 d'abril
A les 19.30 h

GABRIEL BORRÀS, responsable de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic de l’Oficina 
Catalana del Canvi climàtic, i director del projecte MEDACC (Adaptant la Mediterrània al Canvi climàtic).

L'Empordà avança en l'adaptació als impactes del canvi climàtic?

LLOC: Espai Cultural La Cate, Figueres
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Preguntes que es respondran...

Què es el canvi climàtic? Perquè el clima està canviant?
Si avui deixem d’emetre gasos contaminants a l’atmosfera el 
planeta ja no s’escalfarà més?
Quin paper té i tindrà el mar Mediterrani en el sistema climàtic?
El canvi climàtic és un risc o una oportunitat? En som conscients?
Ens afecta el fenòmen d'El Niño a la Mediterrània?

... i moltes més respostes

Preguntes que es respondran...

Com se sap quin tipus de clima podem tenir en el futur?
Quins són els escenaris climàtics més optimistes? I els pessimistes? 
Plourà menys? Potser amb més intensitat? Continuarem dient 
"al meu país no sap ploure"?
Ens arribaran més onades de calor i de fred? Nevarà igual?
Són bons els acords de la Cimera del clima que es va fer a París?

... i moltes més respostes

Preguntes que es respondran...

Es presentaran els resultats d'un estudi de camp aplicat a l'Empordà 
sobre els efectes de la meteorologia en la salut, el caràcter i l'estat 
d'ànim de les persones que viuen a la comarca.
Com ens afecta la tramuntana? Estem més angoixats? Tenim més 
mal de cap? Amb quin tipus de temps ens trobem millor? Quins 
efectes tindrà la meteorologia en una situació de canvi climàtic?

... i moltes més respostes

Preguntes que es respondran...

Què es el projecte MEDACC? On es fan els experiments de camp?
Com afecta a l'Empordà l'augment de les temperatures, la 
irregularitat de les pluges i la disminució dels cabals del riu Muga? 
Què s'està fent per reduir el risc d'incendis forestals a l'Albera?
Com pot canviar el paisatge de la comarca amb el canvi climàtic?
Com s'adapta l'agricultura al nou escenari climàtic?

... i moltes més respostes



On se celebren les jornades?

març i abril
Figueres

2016
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Xerrades: Espai Cultural La Cate (Carrer Rector Erolas, 4)

Exposició de fotos: Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Espai Cultural La Cate

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Estació meteorològica Ferran Pou
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(Carrer Nou, 48)

Entre els dies 15 i 29 d'abril podeu visitar 
al Consell Comarcal de l'Alt Empordà les 
fotografies finalistes, guanyadores i altres 
d'interès meteorològic del Segon Concurs 
Fotogràfic Ferran Pou de Meteorologia.

Hi donen suport:Ho organitza:


