Sup
peració de
el curs

Organitza

L’activvitat està reconegu
uda amb 1
Crèdit ECTS i 2,5 de lliure elecció.
Per ttal d’obtenir elss crèdits cal
assistir al 80% de le
es sessions i
l’entrega i avaluació positiva d'un
treball final.
Les ca
aracterístiques d’a
aquest treball
seran indicades pel coordinador del
curs.
Per ob
btenir el certificat d’assistència
també
é és necessari ass olir el 80%.

Fem més sostenib
F
ble el
no
ostre des
senvolupa
ament

Col·labora

Objectiu
us
Entend
dre l’elevat gra
au d’interrelació
entre lles nostres activittats i l’entorn on
aquesttes es duen a tterme. Conèixer
els prrincipals problem
mes ambientals
poc
fruit
d’un
desenvolupament
sosten
nible. Saber que e
en les qüestions
relacio
onades amb el medi ambient
de
diferents
particip
pen
experts
disciplines i que ess fa necessari
treballa
ar
conjuntame
ent.
Prendre
consciència de que, in
ndependentment
de la fformació acadèm
mica i a què ens
dediqu
uem professiona
alment, tant la
nostra activitat laboral com el nostre
compo
ortament com a cciutadans tenen
reperccussions ambienta
als. Conèixer la
línia e
estratègia 5 dell Pla de Medi
Ambie
ent de la URV: ambientalització
curricu
ular.

2,5 crèdits de lliure elecció i 1 ECTS
Del 30 de juny
y al 4 de juliol de
e 2014
(09:00 a 14:00)
xement de crèdits
s 100€
Preu: reconeix
Sense reconeixement de crèditts 75€
G
Lloc: Faculttat de Turisme i Geografia
Ca
ampus Vila-seca
Aula B29
Aquest cu
urs compta amb
beques de la “Càtedra DOW/U
URV
de Desenvolu
upament Sostenib
ble

Més informació
óa
desenvolupament.sostenib
ble@urv.cat

D
Dia 1 de juliol

Dia 3 de juliol

9
9:00-10:30

9:00-10:30

S
Sr. Enric Rovira i Sra. Anna Cuadra
as, Observatori de
S
Salut i Medi Am
mbient del Camp de Tarragona
a,
G
Generalitat de Cata
alunya.
"Salut i medi ambie
ent".

Sr. Juan Manrubia, gerent Autoritat Terrritorial de la
Mobilittat del Camp de Tarragona.
"Les externalitats
e
del tra
ansport públic"

1
10:30-10:45 Desc
cans

10:45
5-12:15

1
10:45 - 12.15
D
Dr. Antonio Turiel, Institut de Ciències del Mar (CSIC) i
O
Oil Crash Observattory.
"Crisi energètica i crisi sistèmica: el final de
el
c
capitalisme?"
1
12:15-13:45
D
Dr. Xosé Armesto,, Departament de
e Geografia Física i
A
Anàlisi Geogràfica Regional, Universitat de Barcelona.
"Lectures territoria
als de l'agricultura ecològica"
1
13:45-14-00

Dia 30 de ju
uny
9:00
Presentació d
del curs.
9:15-10:45
Dr. Ernest Garcia, Departament de Sociolo
ogia,
e València.
Universitat de
"Desenvolupa
ament sostenible o decreixement:: un
marc per al debat"
10:45-11:00
0 Descans
11:00-12:30
0
Dr. Oriol Nel·lo, Departam
ment de Geogrrafia,
utònoma de Barce
elona.
Universitat Au
"Segregació e
espacial, territori i sostenibilitat”.
12:30-14:00
0
Dr. Joan A
Alberich, Departament de Geogrrafia,
Universitat Ro
ovira i Virgili.
"Demografia i sostenibilitat. Reptes presents i de
futur".

D
Debat final

D
Dia 2 de juliol
9
9:00-10:30
D
Dr.
Carles
Barrberà,
Escola Tècnica
T
d
d'Arquitectura, Universitat Rovira i Virgili.
V
"Arquitectura i sosttenibilitat"

10:30
0.10:45 Descans

G
Cebrián, fre
eelance en docènc
cia i recerca
Dra. Gisela
educativa.
sostenible:
ucació per al desenvolupament
d
"L'edu
repte i resposta"
12:15
5-14.00 Taula Ro
odona
cipants:
Partic
- Sr. Jordi
J
Baldirà, prom
motor del programa Gestió
alimen
ntària per a la recuperació d'a
aliments
frescos a la ciutat de Re
eus
- Dr. Carlos Barberà, Som Energia. Grup local
Camp de Tarragona.
- Sra. Margarita Wessels
s, La Segona Volta
a.
Moderador:
RV de
-Dr. Òscar Saladié, Càtedra Dow/UR
nvolupament Soste
enible
Desen

Dia 4 de juliol
Superio
or

9:00-10:30

1
10:30-10:45 Desc
cans

Taller:: "Ethica: el joc de
e els finances ètiqu
ues".
Sr. Joan Jurado, De
epartament de Geografia
G
d Lleida.
Sociologia, Universitat de

1
10:45-12.15

10:30
0-10:45 Descans

D
Dr. Jordi Morató, Càtedra UNESCO de Sostenibilittat,
U
Universitat Politècn
nica de Catalunya.
"Reciclar ciutat. A
Aigua i adaptació al canvi climàtic en
z
zones urbanes"

5-12:15
10:45

1
12:15-13:45
S
Sr. Xavier Duran,, periodista cienttífic i director de
el
p
programa El medi a
ambient de TV3.
"La sostenibilitat en els mitjans de co
omunicació"
1
13.45-14.00
D
Debat Final

i

Contin
nuació del taller: "Ethica:
"
el joc de les finances
ètique
es".
Sr. Joan Jurado, De
epartament de Geografia
G
i
d Lleida.
Sociologia, Universitat de
12:15
5-13:45
Sr. Josep Maria Tost, director de l'Agència de
Generalitat
de
Residu
us
de
Catalunya,
Catalu
unya.
"Resid
dus i sostenibilita
at. Estratègies 20132
2020 a Catalunya"
5-14:00 Cloenda
13:45

