CURS ONLINE

INTRODUCCIÓ AL CANVI
CLIMÀTIC I L’ACCIÓ CLIMÀTICA
11 I 12 DE MAIG

PROGRAMA
DEL CURS

5 HORES LECTIVES
2 SESSIONS ONLINE
DE 17:00 A 19:30 HORES

1.- Introducció al canvi climàtic.

Des de l’Escola de Formació del COAMB, us
proposem aquesta formació amb dos objectius:

Efecte hivernacle natural i afectació antròpica
del cicle del carboni.

· Facilitar la comprensió de la base científica
del fenomen del canvi climàtic.

Conseqüències del canvi climàtic:
· Ambientals
· Socials
· Econòmiques

· Donar a conèixer l'actualitat en el camp de
l'adaptació i la mitigació del Canvi Climàtic.

2.- Què estem fent per lluitar contra el canvi
climàtic?

La formació conclourà amb un debat en el qual
es compartiran dubtes i reflexions sobre futurs
passos a seguir en l'àmbit particular o
d'organització.
La
intenció
és
aportar
coneixements rigorosos i també inspiració per a
l'acció a la ciutadania i professionals, per donar
resposta a aquest repte ineludible dels anys
propers.

Governs i administracions:
· Llei del Canvi Climàtic (Llei 16/2017)
· Protocol de Kyoto
· Acord de París
· Declaració d'Emergència Climàtica
· Acció climàtica municipal

Amb el format d'aula virtual, podreu assistir en
directe a les sessions dels ponents en format
videoconferència. També podràs visualitzar els
vídeos de cada sessió posteriorment.
El curs estarà disponible a la plataforma online
del COAMB fins el 16 de març per a visualitzar
els continguts i descarregar el material
complementari de la sessió.

Preus:
Membres del COAMB en situació d'atur
Membres del COAMB (col·legiats i
adherits)
Altres

Societat:
· Moviment Fridays for Future, Greta Thundberg
· Resiliència: casos d'èxit
· Moviment "En transició"
Empreses:
· Compliment de requisits legals, limitació
d'emissions i exemples d'acció voluntària contra
el canvi climàtic al sector privat
3.- Dubtes, reflexió i debat.

Ponent:
40 €
60 €
80 €

Anna Pérez Català
Ambientòloga especialitzada en canvi climàtic.

INSCRIU-TE
Més informació o dubtes a
escola.formacio@coamb.cat

