EL CANVI CLIMÀTIC I EL
CULTIU DE LA VINYA
Jornada de commemoració del Dia
Internacional del Medi Ambient

Dissabte, 7 de juny de 2014
Castell Templer de Barberà de la
Conca
Organitza:

Amb el suport de:

Presentació
Des de fa uns anys, el canvi climàtic és un tema que
suscita interès entre la ciutadania i que és present en
els mitjans de comunicació de manera quotidiana,
però que també provoca encesos debats en la
comunitat científica. Però, què és el canvi climàtic? I
l’efecte hivernacle? Quin paper tenen els éssers
humans en l’increment de la temperatura del planeta?
Com ens afectarà en el futur aquest increment de la
temperatura? Què hi podem fer?
D’altra banda, la nostra comarca és un territori amb
una llarga tradició vitivinícola i que té en el cultiu de la
vinya i l’elaboració de vi –als quals s’hi ha de sumar
l’activitat
enoturísticaun
element
de
desenvolupament econòmic de primer ordre.
Però, en tant que la vinya és molt sensible als canvis
climàtics, com afectarà un increment de la
temperatura el creixement de la vinya i les
característiques organolèptiques del vi? En els darrers
anys hi ha hagut un avançament progressiu de les
dates de la verema. Aquest avançament està vinculat
amb el canvi climàtic? Quines mesures es podrien
prendre per evitar-ne els efectes perniciosos sobre la
vitivinicultura?

Aquesta jornada, organitzada pels Amics des Castell de Barberà de la
Conca, i que compta amb el suport del Consell Comarcal de la Conca
de Barberà, l’Ajuntament de Barberà de la Conca, la DO Conca de
Barberà, la Cooperativa Agrícola de Barberà de la Conca,
GATZARAvins i Succés Vinícola, s’emmarca dins dels actes de
celebració del Dia Internacional del Medi Ambient, i pretén ser un àmbit
de reflexió i de discussió sobre totes aquestes qüestions.

Programa
Dissabte, 7 de juny
17.30 h Obertura a càrrec de Joan Güell i Serra, conseller comarcal de
Medi Ambient, Carles Andreu i Domingo, president de la DO Conca de
Barberà (a confirmar), Marc Rovira Costa, alcalde de Barberà de la
Conca, i Carles Bertran i Bruguera, president dels Amics del Castell de
Barberà.
17.45h El canvi climàtic i l’efecte hivernacle. Origen i conseqüències
Quines mesures prendre?, a càrrec de Lluís Eek, doctor en Ciències
Químiques
18.30 h Repercussions del canvi climàtic en el creixement de la vinya i
la composició del raïm, a càrrec d’Antoni Sànchez Ortiz, llicenciat en
Ciències Químiques i en Enologia. Investigador de la Universitat
Rovira i Virgili
19.15 h El canvi climàtic des de la perspectiva del viticultor. Reflexions
i preguntes, a càrrec de Pau Moragas, enginyer agrònom i enòleg,
responsable de camp de L’Olivera Cooperativa
19.45 h Col·loqui: resposta a les preguntes
Després del col·loqui hi haurà un tast de vins de Trepat

Diumenge, 8 de juny
12-14 h

Exposició

12-13 h

Resposta a les preguntes

Hi haurà una exposició sobre temes de medi ambient i de preguntes
relacionades amb el canvi climàtic que es podrà veure els dos dies de
la jornada, de 17 a 21h el dissabte 7 i de 12 h a 14h el diumenge 8.

Organitza:

Amb el suport de:

