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Què és i com podem reduir
la petjada ecològica?
DADES D’INTERÉS

En l’informe de 2012 de World Wildlife Fund (WWF) sobre la petjada ecològica,
s’afirma que si tothom consumís com la mitjana dels Estats Units d’Amèrica,
farien falta quatre planetes per mantenir-nos. És veritat, això? No estem cansats de
tantes dades mediambientals negatives? Què podem fer, com a professionals o futurs
professionals, per tenir una consciència més sostenible, que relacioni les nostres
accions com a ciutadans amb la resta del planeta?
En aquesta jornada de sostenibilitat, oberta a tota la comunitat universitària,
volem reflexionar, amb l’aportació d’experts de diferents branques de la ciència,
sobre quines dades tenim pel que fa a l’estat del planeta i com podem contribuir a un
desenvolupament humà integral de tots els ciutadans actuals i dels futurs.
PROGRAMA
10.30 h

N’estem farts, del canvi climàtic? Tomàs Molina i Bosch. Cap de Meteorologia
de TV3 i president del Consell Català de la Comunicació Científica.

12.00 h

La petjada ecològica com a indicador d’insostenibilitat. Toni Solanas.
Arquitecte expert en sostenibilitat i president de l’agrupació Arquitectura
i Sostenibilitat.

13.00 h

Com podem reduir la petjada ecològica?
Taller moderat per Salvador Vidal, professor de la Facultat d’Educació de
la UIC, expert en dinàmica de grups, i Antoni Paris, expert en comunicació i
gestió del coneixement en temes socioambientals.

14.00 h

Exposició de projectes universitaris per disminuir la petjada ecològica.
Lliurament de premis.

16.00 h

Empresa ètica i sostenible. Antonio Argandoña. Catedràtic d’Economia.
Titular de la Càtedra “la Caixa” de Responsabilitat Social de l’Empresa i
Govern Cooperatiu. IESE.

17.30 h

Taula rodona: Històries vives sostenibles i humanitzadores.
Pere Puig, professor de la UIC i Miriam Reyes, alumna de la UEM.
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