DIÀLEGS AMBIENTALS ‘09

Primeres jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències ambientals
institut d’estudis catalans, del 20 d’abril al 19 de maig
Cada sessió consisteix en dues conferències seguides d’un debat obert a les intervencions dels assistents

20 d’abril / RISCOS AMBIENTALS

28 d’abril / MODEL SOCIOECONÒMIC

5 de maig / model territorial

La sessió se centrarà en l’anàlisi dels riscos ambientals per a Catalunya a curt i mitjà termini.
Com han evolucionat les tècniques d’avaluació i
gestió del risc? Ho han fet prou com per fer front
a aquest riscos ambientals?

Un dels grans reptes de la societat actual és el de
dissenyar i construir la societat post-petroli. Créixer infinitament en un planeta finit no és possible; cal cercar alternatives ambientalment viables
i socialment justes per al model capitalista. Com
serà aquesta societat i quins són els camins per a
arribar-hi?

La planificació estratègica del territori és una eina
fonamental per a la millora i la preservació ambientals, en tant que el seu objectiu és garantir un
ús eficient del sòl i els recursos. En aquesta sessió
s’analitzaran aspectes com l’urbanisme, la mobilitat i el paisatge.

ANNA RIBAS és professora de la Universitat de
Girona i responsable del grup d’investigació
“Aigua, territori i sostenibilitat” i coeditora de
Documents d’Anàlisi Geogràfica.

MARCEL CODERCH és membre del Consell Assessor
per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, secretari de l’Associació per a
l’Estudi dels Recursos Energètics i vicepresident
de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions.

SITO ALARCÓN, biòleg, és vicegerent de Barcelona
Regional. En els darrers anys ha dirigit i coordinat projectes relacionats amb la recuperació de
grans espais periurbans altament degradats, com
el tram final del riu Besòs a Barcelona.

JORDI PIGEM és doctor en Filosofia i Premi de Filosofia de l’IEC el 1999. És autor i editor de diversos
llibres i en l’actualitat és asessor del futur Museu
del Paisatge de Catalunya.

XAVIER MAYOR, doctor en Biologia i especialista
en Ecologia Aplicada i Planificació Estratègica
de l’Entorn. Des de 1999 dirigeix l’Estudi Xavier
Mayor Farguell i és membre de la junta directiva
de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori,
filial de l’IEC.

JOAN MANUEL VILAPLANA, geòleg, és el director
de la publicació RISKCAT: els riscos naturals
a Catalunya. Una anàlisi sobre la capacitat de
Catalunya per afrontar determinats riscos naturals (CADS, 2008).
Modera l’acte David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.

Modera l’acte Andreu Ulied, vocal de la Societat
Catalana d’Ordenació del Territori, filial de l’IEC.

Modera l’acte Mita Castañer, presidenta de la
Societat Catalana d’Ordenació del Territori, filial
de l’IEC.
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12 DE MAIG / COMUNICACIÓ AMBIENTAL

19 dE MAIG / MODEL HÍDRIC

En un context marcat per uns problemes ambientals d’abast global i una societat de la informació,
també, cada cop més global, quin paper ha de jugar
la comunicació? Quins reptes haurà d’afrontar?
Quin lloc ocuparan a l’agenda mediàtica les informacions ambientals?

La sessió girarà entorn de la gestió de la demanda
hídrica i la gestió d’un recurs escàs com és l’aigua
dolça en un país mediterrani. Els ponents analitzaran les formes de gestió hídrica són les més raonables i sostenibles, i quines són les barreres perquè
es puguin executar.

JOSEP ESPLUGA, sociòleg, és professor del departament de Sociologia de la UAB i investigador
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques. És
autor de diversos estudis sobre la percepció social dels riscos tecnològics i ambientals.

PEDRO ARROJO és professor d’Anàlisi Econòmica
a la Universitat de Saragossa i en els últims quinze anys ha centrat la seva recerca en l’economia
de l’aigua. És fundador de la Fundación Nueva
Cultura del Agua i Premi Goldman de medi ambient el 2003 en la categoria europea.

MARIA JOSEP PICÓ, periodista especialitzada en
medi ambient, va obtenir el Premi Nacional de
Periodisme 2005. És autora de diversos llibres
sobre divulgació ambiental i científica.
Modera l’acte Joan Carles Peris, presentador
i editor del telenotícies dels caps de setmana de
Televisió de Catalunya.

DAVID SAURÍ, és doctor en Geografia i professor de
la UAB. Ha publicat un centenar de treballs sobre
riscos naturals i tecnològics, planejament i gestió
de recursos hídrics i canvi global i d’usos del sòl
en espais mediterranis.
Modera l’acte Sergi Cantó, president del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya.

Totes les sessions se celebraran a les 19h a la sala Pi
i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del
Carme, 47, de Barcelona).
L’assistència és lliure. Es prega confirmació per
correu electrònic a l’adreça acca_cat@terra.es
Per a més informació podeu consultar el web de
http://www.cienciesambientals.org o trucar al
telèfon 667 00 19 23
ORGANITZA:
Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA)
Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT),
filial de l’IEC
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