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DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  

MASTER D’ESTUDIS TERRITORIALS I DE LA POBLACIÓ 
CURS ACADÈMIC 2016-2017 

VI CICLE DE CONFERÈNCIES 
“L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI: TEORIA I PRÀCTICA” 

TEMA DEL CICLE 
PLANEJAMENT SOSTENIBLE I SALUDABLE PER A LA GENT GRAN EN UN ENTORN DE CANVI 

CLIMÀTIC  

COORDINACIÓ: DAVID SAURÍ 

El Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc del seu 
Màster d’Estudis Territorials i de la Població, organitza el VI Cicle de Conferències “L’ordenació 
del territori: teoria i pràctica” sobre el tema Planejament Sostenible i saludable per a la gent 
gran en un entorn de canvi climàtic. 

El cicle té per objectiu fornir elements per al coneixement i el debat sobre com adaptar el 
planejament urbà i territorial a dues realitats força probables de mitjans del s. XXI: 
L’envelliment de la població i un clima més càlid que l’actual. Els dos fenòmens plantegen 
reptes molt importants però en absolut s’han d’analitzar únicament des d’una perspectiva 
negativa. En aquesta línia, alguns dels temes que es tractaran seran el disseny dels espais 
públics (especialment parcs i jardins) en el marc d’un clima canviant; l’impacte de fenòmens 
extrems com les onades de calor sobre la població i especialment sobre la gent gran; el futur 
de l’envelliment; la crisi recent de l’habitatge; les noves formes d’assistència social per a la 
gent gran , i envelliment i sostenibilitat del sistema públic de pensions a l’estat espanyol. Els i 
les conferenciants que impartiran el cicle gaudeixen d’una gran expertesa en aquests àmbits, 
tant del món acadèmic com de la pràctica professional 

Les sis conferències tindran lloc durant sis dimecres successius entre els dies 26 d’octubre i 13  
de desembre de 2016 ( llevat del Dimecres 6 de Desembre) , a la Sala de Graus de la Facultat 
de Lletres de la UAB, entre 18 i 19 hores, d’acord amb el programa que figura a continuació. 

Les sessions són obertes a tota la comunitat universitària, així com a les persones interessades 
que vulguin participar-hi. Per assistir-hi és necessari inscriure’s prèviament enviant un missatge 
de correu electrònic al professor Esteve Dot (esteve.dot@uab.cat) indicant-hi nom, estudis i 
universitat de procedència. Es lliurarà un certificat d’assistència als inscrits que segueixin el 
conjunt del cicle. Així mateix, els participants inscrits rebran els materials que es presentin a les 
conferències. Les places són limitades. 

El programa és continuació dels Cicles de Conferències que sota el títol Ordenació del territori: 

teoria i pràctica, el Departament ha organitzat durant els cursos 2011-2012; 2012-2013; 2013-

2014; 2014-2015 i 2015-2016. Els conferenciants d’aquests cicles varen ser:Josep Báguena, 

Jaume Busquets, Xavier Campillo, Josep Maria Carrera, Rufí Cerdan, Claire Colomb, José 

Antonio Donaire, Juli Esteban, Francesco Indovina, Joan Llort, Joan López, Jaume Mateu, 

Francesc Muñoz, Oriol Nel.lo, Joan Nogué,Ricard Pié, Pilar Riera, Eduard Rosell, Vicent Maria 

Rosselló Verger,Pere Sala, Carme Trilla, Joan Vilà Valentí, Josep Enric Llebot, Jordi Cunillera, 

David Tàbara, Hug March, Rosa Maria Fraguell, Anna Cabré, Marc Parès i Francesco Musco.  
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PROGRAMA 

26 d’octubre 2016 
Claire Hancock   
Why occupy République? redefining French citizenship from a Parisian square 
Sala d´Actes (B7/1056) de 18h a 20h. 
 
2 de novembre 2016 
Robert Savé, ecòleg  (IRTA) 
Dissenyant parcs i jardins del futur sota un entorn climàtic canviant  
Sala de Graus (B7/052) de 18h a 20h. 
 
9 de novembre 2016 
Xavier Basagaña, estadístic (CREAL) 
Onades de calor i  mortalitat a les àrees urbanes 
Sala de Graus (B7/052) de 18h a 20h.  
 
16 de novembre 2016 
Amand Blanes, demògraf ( CED) 
El futur de l'envelliment: de les edats a les persones. 
Sala d´Actes (B7/1056) de 18h a 20h. 
 
23 de novembre 2016 
Melissa Garcia-Lamarca, geògrafa (ICTA-UAB) 
Crisi de l’habitatge: desnonaments i gent gran a l’àrea de Barcelona 
Sala d´Actes (B7/1056) de 18h a 20h. 
 
30 Novembre 2016 
Jeroen Spijker, demògraf (CED). 
Envelliment de la població i  efectes sobre els perfils dels cuidadors de la gent gran. 
Sala de Graus (B7/052) de 18h a 20h. 
 
14 de desembre 2016 
Pau Miret, demògraf (CED)  
Envelliment i la sostenibilitat del sistema públic de pensions a Espanya. 
Sala d´Actes (B7/1056) de 18h a 20h. 
 
 


