
Curs de 4 hores que et mostrarà la realitat de 

la cooperació en medi ambient i et donarà 

eines concretes per a introduir-te en aquest 

camp d’actuació.  

Programa  

Dia 1 / Cooperar en medi ambient 

Principals àmbits en els que treballen els 

professionals de la cooperació dedicats a 

temes ambientals: biodiversitat, recursos     

naturals, agricultura i alimentació, aigua, energia. 

Perfil dels professionals que fan cooperació.  

Eines i recursos per cooperar en medi ambient: organitzacions de referència, tràmits, 

formació necessària, costos i finançament, altres.  

Ponent: Eva Docampo (Consultora experta en gestió de recursos hídrics i projectes de 

cooperació al desenvolupament).  
 

Dia 2 / Experiències de cooperació en medi ambient  

· Intermón Oxfam. Ponents: Valerie Minne i Sebastian Thomas. 

· Servei Civil Internacional de Catalunya. Ponent: David Guàrdia.  

· Enginyeria sense fronteres. Ponent: Jordi Pascual.  

· Ronda de preguntes i debat.  

 

Organitza:   Col·laboren: 

Informació pràctica 

On 

Seu del COAMB.  
Carrer de Muntaner, 81,  
6è 1a. Barcelona. 
    
Com arribar: 

FGC (“Provença”), Metro 

(L1 “Universitat”, L5 

“Hospital Clínic”). Bus (43, 

44). 

 

Quan 

20 i 26 d’abril 

Horari: de 18 a 20 hores. 

 

 

 

 

Per a més informació o  

dubtes, contacteu amb: 

coamb@coamb.cat. 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

20 i 26 d’abril de 2016, Barcelona Curs 

Cooperar en medi ambient 

INSCRIPCIONS 

Recursos pràctics per persones interessades en la cooperació internacional     

en el camp ambiental 

 

    Membres del COAMB a l’atur 30 € 

    Membres del COAMB i  

    organitzacions col·laboradores          45 € 

    Altres    60 € 

Preus  Destinataris 

Titulats i estudiants en ciències ambien-

tals, personal de recerca en ciències 

ambientals o cooperació, professionals 

del medi ambient i la cooperació, per-

sones interessades en el tema. 

Font imatges: Comissió Europea. 

https://maps.google.es/maps?q=carrer+muntaner+81+barcelona&oe=&ie=UTF-8&ei=DFTUUOb2G-ab1AXE_4Ag&ved=0CAsQ_AUoAA
https://docs.google.com/forms/d/1WBUicNvn3qCy2-sVzb8EADCCQCirfIUJyMWScAdLMZY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WBUicNvn3qCy2-sVzb8EADCCQCirfIUJyMWScAdLMZY/viewform

