DIÀLEGS AMBIENTALS ‘10

Segones jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències ambientals
institut d’estudis catalans i reial acadèmia de medicina, del 8 d’abril al 6 de maig
Cada sessió consisteix en dues conferències seguides d’un debat obert a les intervencions dels assistents

8 d’abril /
BASES PER UN URBANISME més sostenible

15 d’abril /
catalunya des d’una perspectiva
energètica

29 d’abril /
polítiques internacionals i moviments
civils del canvi climàtic

Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC, 19h

Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC, 19h

Sala Turró de la Reial Acadèmia de Medicina, 19h

Tot i que representen el 7,2% de la superfície
terrestre, les ciutats són responsables del 75% del
consum d’energia i del 80% de les emissions dels
gasos causants de l’efecte d’hivernacle. Conèixer
el metabolisme urbà i identificar on es troben
aquests impactes pot donar-nos les claus per
repensar l’urbanisme del futur en clau de
sostenibilitat.

Després de la crisi econòmica, arriba la crisi
energètica. En aquest diàleg es dilucidaran els
escenaris energètics de futur per al país i es
parlarà de la fi de l’era del petroli barat i abundant, dels factors especulatius que afecten el cru,
de les fonts d’energia local i descentralitzada i de
la possibilitat d’assolir un major grau de sobirania
energètica.

En un context en què el Protocol de Kyoto és a
punt d’expirar i els líders mundials no són capaços d’arribar a acords per donar continuïtat a les
polítiques internacionals sobre canvi climàtic,
en aquest diàleg s’analitzarà per què serveixen
aquests acords i quines accions cal dur a terme
des de la societat per fer-los més útils i efectius.

XAVIER GABARRELL és professor del Departament
d’Eginyeria Química i investigador de l’Institut
de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És el
coordinador del Grup de recerca en sostenibilitat
i prevenció ambiental (SosteniPrA) de l’ICTA.

MARIANO MARZO és catedràtic d’Estratigrafia i
professor de Recursos Energètics i Geologia del
petroli de la facultat de Geologia de la Universitat
de Barcelona.

ESTEVE CORBERA, és investigador del Tyndall
Centre for Climate Change Research del Regne
Unit, on desenvolupa estudis relacionats amb la
Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi
Climàtic i el Protocol de Kyoto.

MANEL GAUSA és el vicepresident del Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible
(CADS) de la Generalitat de Catalunya i el director de l’estudi Cap a un habitat(ge) sostenible.

JOSEP PUIG és professor de Recursos energètics i
Energia i societat de la Universitat Autònoma de
Barcelona. És president de les seccions catalana i
espanyola d’Eurosolar.

AIDA VILA és responsable de la campanya de Canvi
Climàtic i Energia de Greenpeace a Espanya.
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6 de maig /
crisi dels models productius i
decreixement
Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC, 19h
Aquesta sessió es farà en anglès
Cada cop és més clar que el desenvolupament
no per força ha d’estar vinculat al creixement, i
que el creixement infinit lligat al consum és físicament impossible, ecològicament devastador i
socialment decebedor. En aquest diàleg es debatrà sobre la crítica al model econòmic actual, els
indicadors que s’utilitzen per avaluar el progrés
d’una societat i les alternatives de futur en forma
de nous models de desenvolupament.
JEROEN VAN DEN BERGH és investigador ICREA i
professor associat al Departament d’Economia
i Història Econòmica de la UAB. És professor
d’Economia Ambiental i dels Recursos de la Universitat Lliure d’Amsterdam, Holanda.
GIORGOS KALLIS és investigador ICREA i professor
associat al Departament de Geografia de la UAB.
Ha estat investigador del Grup d’energia i recursos de la Universitat de Berkeley, Estats Units.

L’objectiu de Diàlegs ambientals, jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències ambientals, és posar
sobre la taula els principals reptes ambientals i
territorials del país. A la vegada, aportar nitidesa
sobre els aspectes clau on cal enfocar la recerca,
les polítiques i els esforços en matèria de sostenibilitat.

Les sessions se celebraran a l’Institut d’Estudis
Catalans i a la Reial Acadèmia de Medicina (carrer
del Carme, 47, de Barcelona)

L’organització de Diàlegs Ambientals’10 és a càrrec de l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i la Societat Catalana d’Ordenació del
Territori (SCOT), filial de l’IEC.

Per a més informació, poseu-vos en contacte
amb l’ACCA. Feu-ho a través de la pàgina web
(http://www.cienciesambientals.org), per correu
electrònic o feu-vos-en amic a través de Facebook
(http://www.facebook.com/acca.cat).

L’ACCA és una entitat sense ànim de lucre fundada
el 1996 que aglutina estudiants i professionals del
medi ambient. La vocació de l’ACCA és potenciar
l’adequada integració de les ciències ambientals
en la recerca, la docència, el món professional i el
conjunt de la societat.
La SCOT, per la seva part, té, entre d’altres objectius, promoure la recerca i l’estudi al voltant de
les qüestions territorials i fomentar el debat sobre
aquests temes entre els seus membres i la societat.

L’assistència a les jornades és lliure. Es prega
confirmació d’assistència per correu electrònic a
l’adreça accamb@gmail.com

Organitzen:

