
INSCRIU-TE

En el marc de transició energètica en el que ens trobem immersos, en el que el ritme de nous
coneixements i línies de treball és tan accelerat, des del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
(COAMB) us proposem aquesta formació de 12 hores lectives per abordar els conceptes bàsics en
matèria de canvi climàtic i transició energètica, així com estratègies i eines per la mitigació i adaptació
al canvi climàtic.  

El curs, estructurat en diferents sessions curtes, pretén dotar als alumnes d’una idea clara dels
principals conceptes i alhora oferir-los una formació que incorpori aspectes innovadors i exemples
pràctics que ajudin a la comprensió global d’aquest repte i els ajudin a integrar la problemàtica del
canvi climàtic en la seva pràctica professional. 

de 10 a 12 h 
(i en diferit)

Programa

Del 25 de gener al 
al 10 de febrer 2022

Curs Online
CANVI CLIMÀTIC i TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Com gestionar els reptes del canvi climàtic?

Font: IPCC / Environmental Graphiti.

Marc normatiu sobre canvi climàtic i transició energètica. Ponent: Ivan Hortigüela (INSTA).
Planificació energètica estatal i autonòmica. Ponent: Joan Pons (INSTA).
Cas pràctic. 

BLOC I Introducció

Sessió 1 (dimarts 25 de gener)

Quin és el marc normatiu i planificador en matèria de canvi climàtic i transició energètica? 

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=37845
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=37845
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246


Com s’ha incorporat el canvi climàtic a la normativa sectorial ambiental? Ponent: Ivan
Hortigüela (INSTA).
La nova Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2021-2030. Ponent: Gabriel Borràs
(Oficina Catalana del Canvi Climàtic).

Com afecta el canvi climàtic en diferents sectors de la gestió ambiental? Ponent: Joan Pons
(INSTA). 
L’adaptació al canvi climàtic en l’urbanisme i la planificació del territori. Ponent: Ester Agell
(Oficina Catalana del Canvi Climàtic).
L’adaptació al canvi climàtic en la gestió del medi natural. Ponent: Alejandra Morán (Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)).

La regulació de les energies renovables i l’eficiència energètica a Catalunya. Ponent: Joan
Pons (INSTA).
Normativa i procés administratiu. Ponent: Ivan Hortigüela (INSTA).
Anàlisi ambiental i territorial del desplegament de projectes d’energies renovables. Ponent:
Joan Pons (INSTA).
Casos pràctics. 

Les comunitats energètiques locals. Ponent: Joan Pons (INSTA).
Participació i cooperativisme energètic. Ponent: Joan Pons (INSTA).
Cas pràctic: De les ciutats als micropobles: la transició energètica a Lleida i a Senan. Ponents:
Elisenda Pardell, Esther Fanlo i Ignasi Valgañon (Agència de l’Energia de l’Ajuntament de
Lleida) i Carme Ferrer (alcaldessa de Senan).

BLOC II ADAPTACIÓ

Sessió 2 (dijous 27 de gener)

Com s’adapta la societat i la gestió ambiental als riscos i a la normativa climàtica? (I)

Sessió 3 (dimarts 1 de febrer)

 Com s’adapta la societat i la gestió ambiental als riscos i a la normativa climàtica? (II)

BLOC III TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Sessió 4 (dijous 3 de febrer)

Passar a l’acció impulsant un projecte d’energies renovables.

Sessió 5 (dimarts 8 de febrer)

Energies renovables en equip.



INSCRIU-TE

FORMAT "AULA VIRTUAL"

· Cada inscrit rebrà un accés específic a l'espai del curs, des del que podrà accedir a la documentació i a
les sessions per videoconferència que conformen el curs.
· A les sessions online podràs assistir en directe a la presentació dels ponents i comunicar-te amb els
docent en temps real.
· Si no pots connectar-te en directe, o si vols repassar els continguts, pots visualitzar posteriorment el
vídeo de cada sessió. 
· Podràs fer arribar els teus dubtes als docents principals a través de la plataforma de formació. 
· Els continguts del curs estaran disponibles a la plataforma de formació fins l'11 de març.

Preus
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) en atur i estudiants de CA ..................
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) ............................................................
Altres............................................................................................................................

90 €
140 €
180 €

CERTIFICAT

El COAMB emetrà un certificat de realització del curs als i les alumnes que assisteixin a les sessions 
 (assistència o visualització).

La litigació climàtica i la defensa jurídica de l’acció climàtica. Ponent: Ivan Hortigüela (INSTA).
La lluita contra la pobresa energètica. Ponent: Ivan Hortigüela (INSTA).
Cas pràctic: El cas iniciat per Greenpeace, Oxfam Intermon i Ecologistas en Acción. Ponent:
Lorena Ruiz-Huerta (coordinadora jurídica de Greenpeace Espanya).

BLOC IV ACCIÓ JURÍDICA

Sessió 6 (dijous 10 de febrer)

L’acció jurídica contra el canvi climàtic.
 

Organitza:

Si tens qualsevol dubte, et pots posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça
escola.formacio@coamb.cat o al telèfon 633470649.

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=37845
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=37845

