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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 en diferents àrees del
món.

El curs prestarà especial atenció als models de gestió convencionals contrastats basats en tecnologies
centralitzades, enfocaments experts i gestió "de baix a dalt", amb més recursos alternatius, tecnologies
descentralitzades i processos participatius oberts a segments més grans de la societat. Tots dos models es
comparan en termes de governança i relacions de poder. Un altre element molt important del curs serà l'anàlisi
dels conflictes territorials que es produeixen en el funcionament d'aquests models de gestió.

A través de lectures de materials seleccionats, conferències i presentacions de classe i discussions, s'espera
que els estudiants obtinguin un coneixement bàsic i robust en temes d'aigua i energia des de perspectives
ambientals, socials i territorials.

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

Introducció: El nexe Aigua- Energia

Del cicle hidrològic al cicle hidrosocial

la gran escala: embassaments, transvassaments , plantes dessalinitzadores

L'escala petita: aigües grises i aigües pluvials

El proper recurs ?: Aigua Regenerada

Aigua i ciutats: els consums interns

Aigua virtual i la petjada hídrica

Aigua i desastres

Aigua: dret o mercaderia

Aigua i Turisme

Ecologia política de l'energia: alternatives energètiques toves i dures

Energia, planificació i gestió

Fonts energètiques primàries: enfocament geopolític

La governança multinivell i les polítiques d'escala

Energia, innovació social i desenvolupament local

L'energia com a necessitat social

Conflicte en usos del sòl

Polítiques energètiques a la Unió Europea

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.

2



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

- Exàmens: Un al final de la part d'aigua i l'altre al final de la part d'energia

- Presentacions a classe de les lectures assignades

- Participació en els debats dels seminaris

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un
SUSPENS (0) de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase
o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS
D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és
una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es
puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen Parcial Energia 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5

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

Participació a classe 10% 0 0 3, 4, 5

Presentació oral 20% 0 0 1, 2, 3, 4

Bibliografia
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Bibliografia

Al començament del curs es repartirà una llista amb la bibliografia a llegir obligatòriament
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