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L’objectiu de la sessió és introduir la Geoètica i les possibilitats que ofereix aquesta disciplina en la cerca de solucions a 
conflictes relatius als recursos inerts de la natura, com ara el problema de la regressió de les platges.
 
Més enllà d’avaluacions socioeconòmiques i ambientals, de la participació ciutadana, de la planificació territorial... Hi ha 
alguna manera de superar aquests conflictes? Els dilemes geoètics busquen, més que trobar solucions, entendre quins 
són els valors que justifiquen posicions sovint oposades i establir una visió de futur i un diàleg de valors per arribar-hi.
 
La jornada constarà d’una conferència inaugural i posteriorment d’un taller participatiu centrat en un estudi de cas 
d’actualitat i rellevància per a la Costa Brava: l’amenaça a l’estabilitat de les platges sorrenques, un exemple d’especial 
interès a abordar des de la perspectiva de la geoètica amb la participació d’agents del sector públic, del sector privat, del 
món acadèmic i de la societat civil.

PROGRAMA
9.45 h.  Inscripcions.
10.00 h.  Benvinguda i presentació de la jornada.
 Dr. Josep Vila, Campus Patrimoni Cultural i Natural
 Dr. Sergi Nuss, SOS Costa Brava
 Dr. Rafa Sardà, CEAB
10.15 h.  Conferència: “Geoètica: gestió i governança de recursos naturals i paisatges amenaçats”. 
 Dr. Francesc Bellaubi, Universitat Estatal del Sud dels Urals (Rússia).
11.15 h.  Torn obert de paraules.
11.30 h.  Pausa.
11.45h.  Taller i cas pràctic: “L’amenaça de desaparició o regressió de les platges sorrenques a la Costa Brava: 
 cas aplicat des de la perspectiva de la geoètica”. Dr. Francesc Bellaubi i Dr. Josep Maria Mallarach, consultor  
 ambiental i membre de la comissió d’àrees protegides de la UICN.
13.15 h.  Reflexions finals compartides i cloenda.
 

Més informació a https://www.udg.edu/ca/campuspatrimoni/Detall-activitats/eventid/10108
Aquesta jornada és gratuïta, però cal inscripció prèvia a l’enllaç https://forms.gle/JCSNApUFdzAfavN4A


