Comunicat de premsa

Els ambientòlegs commemoren el vintè aniversari dels
estudis de Ciències Ambientals dijous, a la UAB
Es van crear l’any 1992 de forma pionera a Espanya gràcies a l’impuls de
catedràtics com Josep Enric Llebot, Jaume Terradas i Aleix Vidal-Quadras
Ara fa vint anys, noranta joves assistien a les primeres classes dels estudis de Ciències Ambientals
d’Espanya. L’any, el 1992; el lloc, la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona(UAB),
on es van crear com a títol propi i de forma pionera a Espanya. Homologats tres anys més tard gràcies a la
lluita dels estudiants de les primeres promocions, els estudis de Ciències Ambientals es cursen actualment
en nombroses universitats espanyoles i, en tot aquest temps, han format milers de professionals del medi
ambient. El pròxim dijous, 18 d’octubre, a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències de la UAB, es farà un
acte per celebrar el vintè aniversari de la creació dels estudis i es lliuraran els primers Premis Ciències
Ambientals. L’organització és a càrrec del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i l’Associació
Catalana de Ciències Ambientals (ACCA), amb la col·laboració de la UAB.
«El concepte de medi ambient que hi ha ara i el que hi havia fa vint anys és totalment diferent; és una
mostra que el món i Catalunya han progressat, i això ha estat possible en bona part gràcies a les persones
que es van formar en Ciències Ambientals». Així ho afirma Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya i un dels impulsors dels estudis, en el vídeo 20 anys de Ciències Ambientals.
La creació col·lectiva d’uns estudis, que relata la gènesi dels estudis i que presentaran, durant l’acte, el
mateix Llebot i David Saurí, catedràtic del Departament de geografia de la UAB, exdirector de l’ICTA i
excoordinador dels estudis de Ciències Ambientals. Manel Sabés i Xamaní, vicerector de Relacions
Institucionals i Territori de la UAB, farà els parlaments inaugurals.
El futur dels estudis i anàlisi dels resultats de Rio+20
L’acte institucional es complementarà amb un debat sobre l’ensenyament de les Ciències Ambientals a
Catalunya, en el qual intervindran Joan Rieradevall, coordinador de la titulació a la UAB; Mercè Molist,
coordinadora de la titulació a la Universitat de Vic; Marta Subirà, directora general de Polítiques
Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat; Joan Barfull, director de l’àrea
de medi ambient de PIMEC i Meritxell Martell, vocal d’Ocupació, emprenedoria i empresa del COAMB.
Moderarà l’acte Maria Josep Picó, periodista.
Tot seguit, es presentaran i debatran els resultats i els compromisos per part dels governs, el sector privat
i les entitats a Catalunya després de Rio+20. Hi participaran Joan Puigdollers, president de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat; Gisela Loran, presidenta de l’Associació Catalana d’Enginyeries i
Consultories Ambientals (ACECMA); Sergi Rovira, assessor en polítiques ambientals i especialista en
governança i institucions ambientals internacionals; Jesús Granados, coordinador de recerca, estudis i
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continguts de la Global University Network for Innovation (GUNi); Susanna Rivero, responsable d’Afers
Exteriors i Cooperació de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat i Hernán Cortés,
responsable de política i projectes del fòrum UBUNTU.
La jornada es clourà amb un sopar, durant el qual es lliuraran els primers Premis Ciències Ambientals, que
han impulsat el COAMB i l'ACCA i que s'adrecen a estudiants de l’ ltim curs i a titulats en Ciències
Ambientals, investigadors, professionals, empreses i entitats de l’àmbit del medi ambient i la
sostenibilitat, en l'àmbit de Catalunya.
Consulteu el programa de l’acte aquí.

Acte: «Commemoració dels 20 anys de l’inici dels estudis de Ciències Ambientals a la UAB»
Dia: dijous 18 d’octubre
Hora: 16.45 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona
Organitza: Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, Associació Catalana de Ciències Ambientals i Universitat
Autònoma de Barcelona

Contacte per als mitjans de comunicació: comunicacio@coamb.cat / 933 042 109 / 667 001 923
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