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PROVISIONAL 
 
1 sessió 24 febrer, (10-12) Introducció. Presentació programa i mètode de treball. 
Avaluació Polítiques públiques i negociació. Cas “Guanya el que puguis”.  
2 sessió, 28 febrer (13-14), Cas ”Salty Dog” Cas L’Estornell (entrega comentari)  
3 sessió 3 març (10-12), Cas Malta (entrega comentari). Cas Nary-Gen Dyn  
4 sessió 7 març, (13-14) Paper de la participació i la negociació. Experiències locals  
5 sessió 10 març, (10-12) Cas “Deeport” 
6 sessió 14 març (13-14) Com fer el treball final?. Debat sobre propostes 
7 sessió 17 març (10-12) Cas Kyoto (entrega mediterrà) 
8 sessió 31 març (10-12) Cas Box-Fan. Govern multinivell i negociació Data límit 
entrega propostes de treball final  
9 sessió 7 abril, (10-12) Mecanismes alternatius de resolució de conflictes ambientals. 
L’efecte NIMBY. Experiències d’éxit en plantes de residus.  
10 sessió 14 abril (10-12) Cas Torre Negra i Pedrera Berta 
11 sessió 21 abril (10-12). Conflictes vinculats a l’aigua. El Matarranya i el Riu Mula 
12 sessió 28 abril (10-12). El cas de Barcelona i la mobilitat urbana. Conflictes, 
polítiques i negociacions sobre l’ocupació d’espais. L’us de l’automòbil i els altres 
transports públics 
 14 sessió 5 maig (10-12) El cas de la Vall de Bracons  
15 sessió 12 maig Visita. El Pla Metropolità de Residus. L’Ecopark de Montjuich. El 
conflicte entorn de l’Ecopark 2 de Montcada. Horari a concretar 
16 sessió 19 maig (10-12) Visita- Conferència. Les Agendes 21. La negociació de 
Barcelona 
17 sessió 26 maig  Resum final i tutories 
 
El curs es planteja des d’un punt de vista molt aplicat. Aixó vol dir que hi haurà poques classes teòriques, 
i que quasi sempre es treballarà amb simulacions i casos reals. La idea és anar repasant les diferents 
modalitats de negociació, de les més simples a les més complexes, mitjançant simulacions i casos, per 
després veure situacions reals en diverses problemàtiques ambientals. Tot això vol dir que l’assistència a 
classe és essencial. L’avaluació es farà bàsicament a partir d’un treball final fet en grup de no més de tres 
persones. També es tindrà en compte la participació a classe i l’entrega dels petits treballs que s’anirà 
indicant. El curs comptarà amb la presència de diferents convidats i s’intentarà programar una o dues 
visites a un cas real. Les refererències bibliogràfiques es donaràn a classe. Són útils: Políticas 
Ambientales en España, S.Aguilar,N.Font,J.Subirats, Tirant lo Blanch, València, 1999; Local y 
Sostenible, N.Font-J.Subirats, Icaria, Barcelona, 2001; Ciudadanos y decisiones públicas, J.Font, Ariel, 
Barcelona, 2001. 
 
Per consultes: Joan Subirats, tels.935812064 (despatx); 935811767 (secretaria); email: 
joan.subirats@uab.es 


