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Prerequisits

Competències en anglès oral i escrit

Objectius

El mòdul pretén presentar als estudiants els debats actuals sobre la gestió dels recursos hídrics i energètics,
 destacant la dimensió territorial. Es pretén recopilar casos d'estudi a diferents escales de diferents àrees del

món sobre aquests temes, tot i que cal esperar un cert enfocament a la Mediterrània.

El curs prestarà especial atenció en contrastar models de gestió convencionals basats en tecnologies
centralitzades, enfocaments experts i gestió "top-down", amb altres recursos alternatius, tecnologies

 descentralitzades i processos participatius oberts als sectors més grans de la societat. Tots dos models es
comparan en termes de governança, i un altre element molt important del curs serà l'anàlisi dels conflictes
territorials que es generen en l'aplicació d'aquests models de gestió.

A través de les lectures de materials seleccionats, les presentacions dels professors (i ocasionalment dels
convidats) i les presentacions i discussions de classe, s'espera que els estudiants adquireixin un coneixement
bàsic i robust sobre aigua i energia  i sobre els seus diferents marcs de govern.alternatives

Competències

Detectar la complexitat de les dinàmiques territorials i demogràfiques i reconèixer els mecanismes de
gestió més eficients, en particular en situacions de conflicte.
Emprar la llengua anglesa en diferents formats i contextos.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer diferents models de gestió de l'aigua i de l'energia, especialment pel que fa a la dimensió
territorial.

Conèixer i comprendre els principals conflictes territorials i socioambientals vinculats amb la gestió de
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Conèixer i comprendre els principals conflictes territorials i socioambientals vinculats amb la gestió de
l'aigua i de l'energia.
Emprar la llengua anglesa en diferents formats i contextos.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Continguts

1. Planificació, aigua i energia

- Naturalesa, societat i poder

- Planificació i gestió

- El nexe aigua-energia

2. Abastament d'aigua i energia

- Gran tecnologia hidràulica convencional: reservoris i transferències d'aigua

- Gran tecnologia hidràulica alternativa: dessalinització i reutilització d'aigües

- Fonts d'energia fòssil, "peak oil" i canvi climàtic

- Seguretat energètica i gestió del risc: energia nuclear i moviments socials

- Energia renovable: energia solar, eòlica i biològica

3. Demanda d'aigua i energia

- Tecnologia vs economia

- El component conductual

- El paper dels factors estructurals

4. La política d'escala

-Efectes escalars i governança multinivell

- Models centralitzats i descentralitzats

- Governança dels recursos hídrics descentralitzats: aigües subterrànies, aigües grises i aigües pluvials

- Governança de l'electricitat: producció, distribució i comercialització

5. Commodificació, protecció social i emancipació

- Privatització i municipalització
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- Privatització i municipalització

- L'aigua i l'energia com a necessitats socials

- Governança dels béns comuns i governança com a béns comuns

- Gestió  integrada a les ciutats: la visió liberal vs la emancipadorade l'aigua

- Innovació social i desenvolupament local: ciutats en transició i cooperatives energètiques

Metodologia

Es realitzaran les següents activitats:

 a) Conferències. En algunes sessions tindrem un ponent convidat.

b) Seminaris: una breu introducció al tema específic impartida pel professor i seguida de la presentació per
part d  de les lectures assignades, el grup de debat dels principals punts discutits en les lectures iels estudiants

  una conclusió final coordinada pel professor. S'espera que els alumnes llegeixin els materials assignats;
preparin i orientin els debats i participin activament en els mateixos.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Conferències 6 0,24 5

Presentació oral 6 0,24 4

Seminaris 20 0,8

Tipus: Supervisades

Lectures 21 0,84 1, 2

Preparació de presentacions orals 5 0,2 4

Tutories 4 0,16 1, 2, 4, 5

Tipus: Autònomes

Estudi personal 27 1,08 1, 2, 4, 5

Lectures 23 0,92 1

Preparació de documents 34 1,36 5

Avaluació

Examen: fer l'examen de casa al final del curs. 40%

Presentació oral: a partir de les lectures assignades. 40% (activitat no reavaluable)

Participació: participació en debats de seminaris. 20% (activitat no reavaluable)
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40% 2 0,08 1, 2, 4, 5

Participació a classe 20% 0 0 3, 4, 5

Presentació oral 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4
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