
Sessió 1 (15 de gener):
a

10:00  a 11:15 h. - Presentació i evolució de l'avaluació
ambiental estratègica. Context, objectius i evolució.
Ponent: Sergi Cantó (Departament de Territori i
Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya).
a

11:30 a 12:45 h. - Conservació de la biodiversitat en el
planejament urbanístic. Aspectes rellevants i mesures
que es poden aplicar tant a l'ordenació com als projectes. 
Ponent: Roser Campeny (Minuartia).

Sessió 2 (22 de gener):
a

10:00  a 11:15 h. - Incidència del planejament
urbanístic en l’adaptació al canvi climàtic.
Vulnerabilitat i capacitat d'adaptació dels municipis. 
Ponent: Ester Agell (Oficina Catalana del Canvi Climàtic).
a

11:30 a 12:45 h. - Integració de la qualitat del paisatge
en el planejament. Eines per analitzar la sensibilitat
paisatgística i mesures aplicables en l'ordenació per tal
d'integrar el paisatge.
Ponent: Pere Sala (Observatori del Paisatge).
 
Sessió 3 (29 de gener):
a

10:00 a 11:15 h. - Estudi i valoració d'alternatives.
Metodologia d'anàlisi. Quines variables s'han de tenir en
compte a l'hora de definir i seleccionar les alternatives?
Ponent: Xavier Mayor (Irbis).
a

11:30  a 12:45 h. - Casos pràctics. 
Ponent: Xavier Mayor (Irbis).
Ponent: Abel Porcar (Batlle i Roig Arquitectura).

Informació del Curs

Inscriu-te!

Preus: 
a

Estudiants de CCAA i Membres ........ 50 €
del COAMB en situació d'atur                               
a

Membres del COAMB, ....................... 70 €
Col·legi de Geògrafs i l'ALCAIB*.
a

Altres ................................................ 100 € 

Curs ONLINE

7,5 hores lectives.
Horari de 10:00 a 12:45 h.

Des de l’Escola de Formació del COAMB
us proposem una formació adreçada,
principalment, a redactors de plans
urbanístics i de documents d’avaluació
ambiental, responsables i tècnics
municipals d’urbanisme i de medi ambient
i, finalment, responsables i tècnics de
l’administració ambiental i urbanística, així
com a persones interessades en
l'Avaluació Ambiental Estratègica.

AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA

Programa del Curs

Els alumnes que assisteixin al 80 % de
les hores lectives obtindran un certificat
d'assistència emès pel COAMB.

(*) Els membres del Col·legi de Geògrafs i de
l'ALCAIB, a l'hora de fer la inscripció, hauran de
seleccionar l'opció de "membre del COAMB" i
indicar de quina entitat són membres.

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=33286

