Canvi Climàtic,
què hi podem fer?

Dimecres | 24 d’octubre
De 9 a 9.30 h | Recepció dels participants
De 9.30 a 9.45 h | Benvinguda institucional
De 9.45 a 10.45 h
El canvi climàtic afecta la salut?
Maria Rosa Fenoll, professora de la Facultat de
Medicina de la URV

24 i 31 d’octubre de 2018
Tarragona. Passeig de Sant Antoni, 100
7 de novembre de 2018
Delta de l’Ebre

De 10.45 a 11.15 h | Pausa-cafè
D’11.15 a 12.30 h
Presentació del 3r informe sobre el canvi climàtic a
Catalunya. Riscos i la percepció que la ciutadania té
sobre els mateixos
Maria del Carme Llasat, professora del Departament
de Física aplicada de la Universitat de Barcelona
De 12.30 a 13.30 h
Canvi climàtic, una realitat present
Francesc Mauri, meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio

De 12.30 a 13.30 h
Digues la teva. Participa i comparteix les teves idees
Montserrat Balcells, tècnica de medi ambient de la
Diputació de Tarragona
Gabriel Sanz, membre de l’Associació de jubilats de la
Diputació de Tarragona i que va ser responsable de
Medi Ambient a la Diputació de Tarragona fins
l’any 2012

Dimecres | 7 de novembre
De 7.45 a 8 h
Sortida de l’autobús des de la plaça Imperial Tarraco
De 10 a 12.30 h
Visita al Delta de l’Ebre: l’impacte del canvi climàtic
al Delta i al riu Ebre
Carles Ibáñez, Estació experimental de l’Ebre de
l’Institut de Recerca i Tecnologia
agroalimentàries (IRTA)
De 13 a 14.30 h | Tornada cap a Tarragona

Dimecres | 31 d’octubre
Destinataris | Aquestes jornades,

organitzades i promogudes per la Unitat
de Medi Ambient i l'Associació de Jubilats
de la Diputació, estan obertes al personal
tècnic i càrrecs electes dels municipis de
les comarques tarragonines, entitats
i empreses vinculades a les
polítiques ambientals.

De 9.30 a 10.30 h
Energies renovables, aprofitament de la biomassa
Montserrat Fuguet, tècnica forestal del Projecte
“Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de
Tarragona” PO FEDER
De 10.30 a 11 h | Pausa-cafè

Inscripcions

Unitat de Medi Ambient (SAM)
de la Diputació de Tarragona
sam.mset@dipta.cat | Tel. 977 233 662
Cal confirmació per a la visita
al Delta de l'Ebre i pel transport

D’11 a 12.30 h
L’efecte del canvi climàtic en les glaceres
Jordi Camins, observador i glaciòleg
Durant la jornada: Exposició itinerant i interactiva sobre energia i canvi climàtic Actuem amb energia,
cedida per la Diputació de Barcelona.

