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FULL D’INSCRIPCIÓ

És una activitat gratuïta. Els alumnes que estau interessats a obtenir crèdits o hores de formació
permanent de professorat heu de pagar matrícula.

MATRÍCULA

Preu:
Comunitat universitària i estudiants: 20 euros.
Formació permanent de professorat i altres: 40 euros.
Termini: fins al 5 d’octubre de 2007.
Formalització: per formalitzar la matrícula, cal efectuar l’ingrés corresponent al compte corrent
número 2100 5897110200001345 de la Caixa, a nom del curs i del Servei d’Activitats Culturals.
Una vegada fet el pagament, s’ha de presentar als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, carrer
de Miquel dels Sants Oliver, 2, de Palma (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores, i fins al 31 de
maig, els dimarts i dijous de les 16 a les 19 hores), la documentació següent:
— Full d’inscripció (que podeu baixar de la plana web o recollir al Servei d’Informació)
— Còpia de l’imprès de la transferència o de l’ingrés
— Fotocòpia del DNI
Els estudiants i membres de la comunitat universitària també han de presentar o enviar còpia del
carnet que expedeix la Universitat o document acreditatiu.
Tota aquesta documentació també es pot enviar per fax (971 398 149).
Atès que les activitats tenen un nombre limitat de places, abans de fer l’ingrés s’ha de confirmar si
en queden, especialment si es fa la matrícula pocs dies abans que comenci l’activitat o si és una
activitat amb molt poques places. El telèfons de consulta són: 971 173 132 / 971 172 410 /
971 172 325.

Informació:

Universitat de les Illes Balears
Servei d’Informació
Edifici Ramon Llull
Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma
Telèfon: 971 17 29 39 - Fax: 971 17 20 64
E-mail:  informacio@uib.es
www.uib.es/servei/sac

Universitat de les
Illes Balears



LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA: DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA

Organització: Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears, Departament
d’Economia de l’Empresa i Servei d’Activitats Culturals.
Col·laboració: CaixaForum Palma.

Direcció: Dr. Antoni Llull Gilet, professor titular d’escola universitària del Departament d’Economia
de l’Empresa i vicerector de Planificació Economicoadministrativa, Universitat de les Illes Balears.
Coordinació: Sra. Esther Blanco Cartagena, becària predoctoral de la Conselleria d’Economia, Hisenda
i Innovació al Departament d’Economia Aplicada, Universitat de les Illes Balears.

Dates: del 8 d’octubre al 17 de desembre de 2007.
Lloc: espai A de la Fundació la Caixa. CaixaForum Palma. Plaça de Weyler, 3. Palma.
Horari: conferències: de 19.30 a 21 hores; sortides de camp: els dissabtes al matí.
Nombre de places: 150
Durada: 21 hores

Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: 2
Nombre d’hores de formació permanent del professorat: sol·licitades

Destinataris
Estudiants universitaris de grau i de postgrau, tècnics en medi ambient de l’Administració pública i
de l’empresa privada i persones interessades en la temàtica tractada al cicle. Especialment alumnes
de grau de Turisme, de Biologia, de Geografia, d’ADE i d’Empresarials, com també alumnes dels cursos
de postgrau, màster i doctorat que incloguin en la formació curricular la millor gestió dels impactes
ambientals derivats del desenvolupament turístic. El cicle de conferències és complement formatiu
del nou Màster Oficial en Comptabilitat.

Professorat
Universitat de les Illes Balears: Departament d’Economia de l’Empresa: Dr. Antoni Llull Gilet, professor
titular d’escola universitària; Sra. Esther Blanco Cartagena, becària predoctoral, Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació; Dra. Teresa Palmer Tous, professora titular d’escola universitàriaDepartament
de Ciències de la Terra: Sr. Ivan Murray, professor associat. Sr. José Fernández Pérez, director general
de Costes, Ministeri de Medi Ambient; Sr. Guillermo Chacartegui Cirerol, cap de Servei de Qualitat
Ambiental, Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears; Dr. Mateu Gual Frau, doctor en
Química; Sra. Neus Andreu, llicenciada en Ciències Ambientals, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Sant Llorenç; Sr. Roland Baon, tècnic en Medi Ambient i membre de la Cooperativa Lmental; Sra.
Anabel Ferrer Mora, llicenciada en Ciències Ambientals i sòcia fundadora de la Cooperativa Eco-lògica;
Sra. Rocío Gijón López, llicenciada en Geografia i tècnica de Medi Ambient de l‘ajuntament de
Puigpunyent; Sr. Antoni March i Vigueret, llicenciat en Ciències Ambientals i tècnic de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Pollença; Sr. Xavier Verges, enginyer industrial i membre de la Cooperativa Lmental.

Introducció
El sector turístic és avui per a tots els països del món una oportunitat de desenvolupament econòmic,
de creació de riquesa i de benestar. El turisme és una activitat que depèn directament de la qualitat
mediambiental de l’entorn. No obstant això, el desenvolupament turístic incideix negativament en
els valors ambientals d'aquest entorn. Per aquest motiu la consecució d'un turisme més sostenible
és no sols una demanda creixent del mercat, sinó també, i això és més important, una necessitat
per a la supervivència del sector a mitjà i llarg termini. L'objectiu de la gestió mediambiental de l'activitat
turística és minimitzar-ne els impactes negatius, com també potenciar-ne els positius. El present cicle
de conferències se centra en el paper que poden fer els professionals, les administracions públiques i
les universitats per impulsar, facilitar i verificar una gestió mediambiental més sostenible del turisme.
Mitjançant la realització d’aquest cicle de conferències l’Associació de Llicenciats en Ciències
Ambientals de les Illes Balears pretén contribuir amb la Universitat de les Illes Balears al
desenvolupament d’activitats de suport científic i tècnic, i a l’enriquiment cultural, social i econòmic,
intervenint activament en (i) la sensibilització dels membres de la comunitat universitària sobre les
problemàtiques ambientals, com també (ii) la potenciació de l’educació i la recerca per a la sostenibilitat.
A tal efecte es pretén posar un èmfasi especial en l’aplicabilitat dels continguts presentats durant
el cicle de conferències, anant més enllà de les prescripcions purament teòriques per afavorir la
presentació d’estudis de cas, experiències pràctiques i visites de camp.

Objectius
L’objectiu general és difondre en un escenari comú el coneixement emergent que es genera respecte
a la millor gestió sostenible del fet turístic. La combinació de coneixements teòrics i experiències
pràctiques permetrà que les persones i/o entitats que desitgin millorar la gestió ambiental de
l’activitat turística adquireixin coneixement de mètodes i eines pràctiques que els permetin arribar
a la consecució del seu desig de progrés en la millora de la gestió dels recursos ambientals de les
destinacions turístiques.

Els objectius específics del cicle són:
• Conèixer i comprendre la problemàtica del desenvolupament turístic sostenible.
• Identificar i avaluar els impactes mediambientals de l'activitat turística.
• Conèixer sistemes i bones pràctiques de gestió mediambiental en l'activitat turística.
• Desenvolupar la capacitat crítica i creativa per contribuir a resoldre els problemes que planteja
la gestió mediambiental en les diferents àrees del sector.

Metodologia
Els conferenciants proposaran durant l’exposició punts potencials de debat, que seran recuperats
posteriorment pel moderador per obrir el temps de discussió. Als assistents a cadascuna de les
jornades se’ls facilitarà còpia de les presentacions realitzades, com també altres materials divulgatius,
si escau. La part pràctica del curs consisteix en visites guiades a través d’instal·lacions de rellevància
per a la millor gestió ambiental dels impactes derivats del turisme.

Dilluns 8 d’octubre a les 19.30 hores
Inauguració i presentació del cicle de conferències a càrrec del director del cicle, Dr. Antoni Llull,
vicerector de Planificació Economicoadministrativa, UIB
La gestió integrada de la zona costanera i el desenvolupament turístic, a càrrec del Dr. Carlos Peña,
tècnic del Ministeri de Medi Ambient

Dilluns 15 d’octubre a les 19.30 hores
Visió de conjunt dels instruments disponibles per a una gestió més sostenible del turisme, a càrrec
de la Dra. Teresa Palmer, Departament d’Economia Aplicada, UIB

Dilluns 22 d’octubre a les 19.30 hores
Instruments microeconòmics: els sistemes de gestió mediambiental, a càrrec del Dr. Antoni Llull,
Departament d’Economia de l’Empresa, UIB
L’experiència del programa ECOTUR a les Illes Balears, a càrrec del Sr. Guillermo Chacartegui,
Conselleria de Medi Ambient

Dissabte 27 d’octubre a les 11 hores
Sortida de camp: estudi de cas i visita guiada a les instal·lacions de l’Hotel Iberostar Royal Cristina,
hotel certificat en Sistema de Gestió Mediambiental, EMAS. De les 11 a les 13.30 hores

Dilluns 5 de novembre a les 19.30 hores
Què és la petjada ecològica i com podem aplicar-la al turisme?, a càrrec del Sr. Ivan Murray, Departament
de Ciències de la Terra, UIB

Dilluns 12 de novembre a les 19.30 hores
Bones pràctiques per a la gestió dels residus, a càrrec de . Sra.  Rocío Gijón, tècnic de medi ambient
a l’ajuntament de Puigpunyent , i Sra Neus Andreu, Ajuntament de Sant Llorenç

Dissabte 17 de novembre a les 10 hores
Sortida de camp: visita guiada al Parc de Tecnologies Ambientals de Son Reus.

Dilluns 26 de novembre a les 19.30 hores
Bones pràctiques per a la gestió de l’aigua, a càrrec del Dr. Mateu Gual i de la Sra. Anabel Ferrer,
Cooperativa Eco-lògica

Dissabte 1 de desembre a les 19.30 hores
Sortida de camp: visita guiada a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Palma I.

Dilluns 10 de desembre a les 19.30 hores
Gestió de la qualitat atmosfèrica en destinacions turístiques, a càrrec del Sr. Roland Baon i el Sr.
Xavier Verges, Cooperativa Lmental.

Dilluns 17 de desembre a les 19.30 hores
Estudi de cas de la implantació de l’Agenda Local 21 de Pollença, a càrrec del Sr. Antoni March,
Ajuntament de Pollença.

Continguts


