X Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
Espai Plana de l'Om
Manresa (Plaça Plana de l’Om, 5)
21, 22 i 23 d'octubre de 2016

Recursos i territori
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Àmbits del Congrés:
1

Alimentació
Agricultura, ramaderia, pesca i aqüicultura, cadascuna relacionada amb uns recursos (sòl, aigua, clima) i unes infraestructures. I també biodiversitat,
malalties, conservació, transport o impactes ambientals. Com s'ha resolt l'alimentació en el passat i com evolucionarà en el futur?

2

Poblament
Històricament vinculat amb els recursos d'aigua, amb les terres de cultiu i amb una energia assequible, amb la generalització del transport el
poblament s'ha concentrat en les grans ciutats i conurbacions. Com s'ha resolt el poblament en el passat i com evolucionarà condicionat pel futur
canvi energètic?

3

Comunicacions
La mobilitat de les persones, el transport de les mercaderies i la comunicació a distància (ràdio, televisió, telèfon, internet) requereixen xarxes
estretament relacionades amb el territori. Què ens ensenyen les comunicacions del passat i quines oportunitats s'obren en el futur de cada territori?

4

Energia
Els combustibles fòssils i l'urani (energies no renovables) són molt més potents i concentrades que les energies renovables, però comporten riscos i
impactes ambientals greus. Quin nou plantejament social, tecnològic i territorial caldrà per al sistema energètic del futur?

El sòl, el subsòl, els minerals, les aigües continentals, els oceans, l'atmosfera, la radiació solar, els éssers vius, els boscos... posen a la
nostra disposició una sèrie de recursos (ecosocials, més que naturals) que transformem i posem al servei de les nostres necessitats
de subsistència. Hom ha projectat diverses mirades sobre aquests recursos: la visió històrica sobre el seu ús i els conflictes i solucions
que han generat; o l'abordatge des de disciplines científiques i tècniques que il·luminen el seu tractament present i futur.
L'explotació cada cop més intensiva i la perspectiva de l'exhauriment d'alguns d'aquests recursos (especialment els combustibles
fòssils) obliga a una nova mirada vers la cerca de recursos renovables més propers, accessibles i lligats al territori. Mantenint una
visió holística sobre els recursos, el X Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana ha elegit quatre àmbits de
participació en funció de quatre de les grans necessitats humanes: l'alimentació, el poblament, les comunicacions i l'energia.

PROGRAMA
Ponències: PH (perspectiva històrica) / PT (perspectiva tècnica)

DIVENDRES 21 D'OCTUBRE
9.30 – 10 h. Recepció d'inscrits i lliurament de material.
10 h. Parlaments d'inauguració.
10.15 h. Conferència inaugural: Enric Tello (UB), “Sinèrgies
entre fluxos d'energia i materials i l'estat ecològic del territori”.

X Congrés de la CCEPC
14 – 16 h. Descans.
16 h. Relatoria de les comunicacions de l'àmbit 4–Energia:
Marga Estorach (COPATE). Debat.
16.45 h. Conferència fora d'àmbit: Josep Alabern (Aigües de
Manresa / CEB), “L'aigua: govern i gestió”.
17.30 h. Conclusions i cloenda (tanquem les sessions
acadèmiques del congrés a les 18.00 h).

11 h. Pausa-cafè.
11.30 h. Primera ponència de l'àmbit 1–Alimentació (PH): Rosa
Congost (UdG / AHR), “Els homes, la terra i els recursos
alimentaris. Una perspectiva històrica”.
12.15 h. Segona ponència de l'àmbit 1–Alimentació (PT): Josep
M. García Álvarez-Coque (UPV), "Reptes de l'agricultura
mediterrània. Lliçons apreses i models emergents".
13 h. Relatoria de les comunicacions de l'àmbit 1–Alimentació:
Pere Benito Monclús (UdL). Debat.
14 – 16 h. Descans.
16 h. Primera ponència de l'àmbit 2–Poblament (PH): Josep
Torró Abad (UV), "Les transformacions medievals del
poblament i del paisatge agrari a les terres del Golf de
València".
16.45 h. Segona ponència de l'àmbit 2–Poblament (PT): Albert
Cuchí Burgos (UPC), “Habitabilitat i recursos del territori”.
17.30 h. Relatoria de les comunicacions de l'àmbit
2–Poblament: Maria Lluïsa Dubon Petrus (IBESTAT). Debat.
18.15 h. Conferència fora d'àmbit: Carles Riba (UPC / CCEPC),
“Eines per avaluar els recursos del territori”.

DISSABTE 22 D'OCTUBRE
9.30 h. Primera ponència de l'àmbit 3–Comunicacions (PH):
Pere Pascual (UB / CECI), "Ferrocarrils i territori a Catalunya
(1848-1935). L'impacte d'una gran infraestructura".
10.15 h. Segona ponència de l'àmbit 3–Comunicacions (PT):
Jaume Barceló (UPC), "Futur de la mobilitat: sostenibilitat i
accessibilitat".
11 h. Pausa-cafè.
11.30 h. Relatoria de les comunicacions de l'àmbit
3–Comunicacions: Joana Maria Petrus Bey (UIB). Debat.
12.15 h. Primera ponència de l'àmbit 4–Energia (PH): Pep Salas
(Smartgrid.cat), “Una visió històrica de les transicions
energètiques pel repte d'avui de descarbonitzar la societat”.
13 h. Segona ponència de l'àmbit 4–Energia (PT): Eduard Furró
(CMES), “Un futur energètic 100% renovable a Catalunya”.

DIUMENGE 23 D'OCTUBRE
10 – 13 h. Visita al Parc de la Sèquia: ruta de l'aigua (Parc de
l'Agulla – Centre de Visitants del Parc de la Sèquia, Centre de
l'Aigua de Can Font, Museu de la Tècnica de Manresa – Dipòsits
Vells). El Museu de la Tècnica de Manresa tanca al públic a les
14 h.

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS:
Es podran presentar comunicacions a qualsevol dels quatre
àmbits del congrés. Terminis: 30 de juny de 2016, inscripció del
títol de la comunicació i resum de mil caràcters i 3 d'octubre de
2016, lliurament del text sencer de la comunicació (màxim de
trenta mil caràcters, incloses notes i un màxim de cinc imatges o
gràfics).
Presentació de pòsters:
Aquest apartat es dirigeix a mostrar els resultats d'algun
projecte o experiència al voltant dels eixos temàtics del
congrés. El format serà d'1 m d'alt per 80 cm d'ample. Se
suggereix que consti dels següents apartats: títol, autors i
filiació (institució), introducció, material i mètodes, resultats,
conclusions i bibliografia.
Terminis de presentació: 8 de juliol de 2016, presentació de la
proposta. 3 d'octubre de 2016, lliurament del pòster
maquetat per correu electrònic. 20 d'octubre de 2016,
lliurament del pòster sobre suport rígid.
Els pòsters també s'inclouran a l'edició de les actes del congrés.
Inscripcions al congrés:
L'assistència a les sessions és lliure, prèvia inscripció. Per a
formalitzar les inscripcions amb certificats d'assistència i dret a
actes, es pot descarregar la butlleta a www.ccepc.org i
www.irmu.org. Modalitats d’inscripcions:
General: Amb actes, 50 €. Sense actes, 40 €.
Reduïda (membres de centres d'estudis, socis de l'IEC i
comunicants): Amb actes, 30 €. Sense actes, 20 €.

