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I DESPRÈS DEL GLÒRIA, QUÈ?
La problemàtica de les platges
i deltes des de la perspectiva
de la Geoètica
Seminari, visita de camp i taller participatiu
Blanes, 5 i 6 de març de 2020

Reptes
Sectorials

DIJOUS 5 DE MARÇ
9.30h.
		
11.00h
11.30h
11.45h
		
12.15h
		
12.45h
		
		
13.45h

Visita de camp al Delta de la Tordera
Dr. Rafa Sardà, Centre d’Estudis Avançats de Blanes
Finalització sortida i trajecte fins a CEAB
Benvinguda i presentació
Canvi de costa i canvi de clima. El cas del Mediterrani Occidental
Agustín Sánchez-Arcilla, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Problemàtica actual de les platges, dunes i deltes en un context de canvi ambiental a les conques fluvials
Dr. Josep Pintó i Dra. Carla Garcia, Universitat de Girona
I desprès del Glòria, què? Reflexions des del Delta de la Tordera
Taula rodona amb participació d’agents de l’administració pública, sector privat, societat civil i recerca. 		
Moderador Dr. Rafa Sardà
Debat i cloenda

DIVENDRES 6 DE MARÇ
10.00h.
10.15h.
		
11.15h.
11.45h.
		
		
		
13.15h.

Benvinguda i presentació
Geoètica: gestió i governança de recursos naturals i paisatges amenaçats
Dr. Francesc Bellaubi, South Ural State University (SUSU)
Pausa
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
Conclusions i cloenda

LLOC DE REALITZACIÓ:
Punt de trobada visita de camp Delta de la Tordera - dijous 5 març 9.30h
Tram final de l’Avinguda de Madrid (tocant a la platja), Blanes http://bit.ly/VisitaCampGeoetica
Ponències dijous 5 de març (a partir de les 11.30h) i divendres 6 de març
Centre d’Estudis Avançats de Blanes
c/ Accés Cala Sant Francesc, 14, 17300 Blanes
Més informació a: https://www.udg.edu/ca/campuspatrimoni/Detall-activitats/eventid/10108
La jornada és gratuïta amb inscripció prèvia mitjançant el següent enllaç https://forms.gle/gQpLdPX3zrVeaVMx8
campus.patrimoni@udg.edu · Tel. 972 41 95 41

