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Programa-Calendari 

1 marg ( 12- 1 3). No hi ha classe 

2 marg (10-12). Introducció. Avaluació. Regles de funcionarnent Cas "Guanya el que 
puguis" 
8 marq (12-13). Polítiques públiques i negociació.Cas L'Estornell (entrega comentari) 
9 marg (1 0-1 2). Cas "Salty Dog". Cas "Nary-GenDyn" 
15 marg (1 2- 13). (entrega comentari Malta) 
16 marg (10-12). Agendes 2 1 Locals. El paper de la participació i la negociació 
22 marg (1 2-1 3) Els Consells ciutadans. Com funcionen? Quins problemes tenen? 
23 marg (10-12). Com fer el treball final?. Debat sobre propostes 
30 marg (1 0- 12). Cas "Deeport" 

6 abril (10-12). Cas Cimera de Rio (entrega Mediterra) 
13 abril (10-12). Cas Box-Fan. Govern multinivell i negociació. Data límit entrega 
propostes de treball final 
27 abril (1 0-12). Mecanismes alternatius de resolució de conflictes ambientals. L'efecte 
NIMBY. Experiencies d'éxit en plantes de residus 

4 maig (10-12) Conferencia-Visita (?) El Pla Metropoliti de Residus 
1 1 maig (1 0-12) Conferencia. Una experiencia d' A2 1 Local 
18 maig (10-12) Visita al Delta del Llobregat. Horari a concretar 
25 maig (10-12) Resurn final i tutones treballs 

El curs es planteja des &un punt de vista molt aplicat. Aixó vol dir que hi haurh poques 
classes teoriques, i que quasi sempre es treballara amb simulacions i casos reals. La idea 
és anar repasant les diferents modalitats de negociació, de les més simples a les més 
complexes, mitjangant simulacions i casos, per després veure situacions reals en 
diverses problematiques ambientals. Tot aixo vol dir que I'assistencia a classe és 
esencial. L'avaluació es fadi basicament a partir d'un treball final fet en grup de no 
més de tres persones. També es tindra en compte la participació a classe i l'entrega dels 
petits treballs que s'anira indicant. El curs comptara amb la presencia de diferents 
convidats i s'intentarii programar una o dues visites a un cas real. Les refererencies 
bibliografiques es donaran a classe 

Per consultes: Joan Subirats, tels.9358 12064 (despatx); 9358 1 1767 (secretaria); email: 
joan.subirats@uab.es 


