VUITENES JORNADES
D’ANÀLISI I DEBAT
SOBRE LES CIÈNCIES
AMBIENTALS

Reserva el teu seient gratuït a:
www.dialegsambientals.cat
i vine a debatre!

Lloc: Institut d’Estudis Catalans (IEC). Carrer del
Carme, 47, Barcelona. Sala Pi i Sunyer.

DIÀLEGS
AMBIENTALS
2016

Horari: de 17:30 a 19:30 h.
Xarxes (facebook i Twitter)
dels Diàlegs ambientals
https://www.facebook.com/dialegsambientals/
https://twitter.com/dambientals

Organitzen

Amb el suport de

Col·labora

Institut d’Estudis Catalans,
6, 13, 20 i 27 d’abril
de 2016

SESSIÓ 1 6 ABRIL

SESSIÓ 3 20 ABRIL

SESSIÓ 4 · 27 ABRIL

NATURA, SOCIETAT I POLÍTICA

MEDI AMBIENT I

CAS PRÀCTIC: EL TRAMVIA DE LA DIAGONAL

Les diferents maneres de comunicar i els
mitjans de comunicació inﬂueixen de
manera decisiva en la manera de percebre,
pensar i parlar sobre medi ambient. Com es
tracten els temes ambientals en el món de la
comunicació? Com pot la societat desenvolupar una visió informada i crítica?

Analitzarem de manera pràctica una problemàtica ambiental concreta i com s’ha afrontat
des de diferents visions polítiques.

Quines relacions hi ha entre medi ambient,
política i societat? Com es tracten a nivell
polític els conﬂictes ambientals? Què
proposa l’ecologia política?
Giacomo D’Alisa: investigador al grup
d’economia ecològica i ecologia política de
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA).
Josep Espluga: professor al Departament
de Sociologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona i investigador de l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques (IGOP).

SESSIÓ 2 13 ABRIL
ECOLOGIA I MOVIMENTS SOCIALS

Com s’adrecen a les qüestions ambientals
els moviments ambientals? I les noves
formes de fer política? Quines eines té la
ciutadania per poder incidir en els debats
sobre medi ambient?
Mercedes Vidal: Regidora de Mobilitat a
l’Ajuntament de Barcelona.
Ponent: Pendent de conﬁrmació.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Lluís Reales: periodista a Barcelona Televisió (BTV), autor de diverses publicacions
sobre medi ambient i comunicació i professor associat de la UAB.
Jordi Prades: docent i investigador de la
Universitat Rovira i Virgili especialitzat en
comunicació de risc, conﬂictes i dret ambiental. Periodista.

COM A CONFLICTE SOCIOAMBIENTAL

Ricard Riol: president de l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic (PTP).
Oriol Altisench: director adjunt a la gerència
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
MODERA TOT EL CICLE: Marta Càceres,
periodista i presentadora del programa
"Tinc una idea" de La2 de TVE-Catalunya.

