Por que unhas xornadas sobre a sostibilidade
ambiental universitaria?
Hai máis de 20 anos, as universidades do estado
español asumiron o compromiso de poñer en práctica iniciativas encamiñadas a reducir o seu impacto
sobre o medio ambiente. Pasado este tempo, cales
son os logros? Cales as tarefas pendentes?.
Coñecer a situación actual e reflexionar sobre as
medidas postas en marcha é un dos obxectivos
destas xornadas. Coa axuda dos investigadores David Alba e Ingrid Mulá afondaremos na situación da
sostibilidade ambiental universitaria no contexto
español e europeo, respectivamente. As actuacións
ambientais nas universidades galegas serán expostas
polos representantes das respectivas oficinas de
medio ambiente.
Pero, por que someter a debate a sostibilidade
ambiental universitaria?
A pesar do camiño percorrido aínda queda moito
por facer, no seo da propia institución e no relativo
ao seu potencial papel de liderado da sociedade.
Que papel ten a comunidade universitaria nos cambios necesarios? Como enfrontar o reto da sostibilidade no contexto de crise económica?. Queremos
buscar respostas a estas preguntas ou, cando menos, encamiñar posibles solucións. E para conseguilo propoñemos dous espazos de debate ao redor
dun elemento fundamental das universidades: a
investigación.

Obxectivos

Universidade de
Santiago de Compostela

Coñecer o estado actual das universidades españolas ao respecto da sostibilidade ambiental
Fomentar a colaboración entre investigadores e grupos de investigación de
dentro e fora das universidades en
prol da sostibilidade ambiental universitaria.
Habilitar espazos para o debate e a reflexión ao redor da sostibilidade ambiental e o papel dos distintos actores da comunidade universitaria no
seu impulso e proxección
Comité organizador
Benita Silva Hermo (Vicerreitora de
Responsabilidade Social e Calidade
da USC)

I XORNADAS

A SOSTIBILIDADE
AMBIENTAL UNIVERSITARIA
A DEBATE

María Teresa Barral Silva (Coordinadora
do Plan de Desenvolvemento Sostible da USC)
Tamara Miguéns Vázquez (Oficina de
Desenvolvemento Sostible da USC)
Miguel Pardellas Santiago (grupo de
investigación SEPA da USC)

Que liñas de investigación ligadas á sostibilidade
existen nas universidades galegas?. Como estas investigacións poden reverter na sostibilidade ambiental das universidades?

Se queres participar e/ou enviar unha comunicación, cumplimenta os formularios que atoparás en:
www.usc.es/plands/seccions/datos_plan/eixe1/
xornadas_ODS/xornadas.htm
Data límite para envío de resumes: 23 de abril de
2014 abril4.

Estás a desenvolver ti algún deses proxectos? Queres participar nalgunha da mesas de experiencias?

Universidade de
Santiago de Compostela

Santiago de Compostela
Facultade de Psicoloxía (Sala de Xuntas)
8 e 9 de maio de 2014

Oficina de Desenvolvemento Sostible
Casa da Balconada-Rúa Nova 6, 2º
Santiago de Compostela

Oficina de Desenvolvemento Sostible da USC
Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade

Se queres participar e/ou enviar unha comunicación, cumplimenta os formularios que atoparás en: www.usc.es/plands/seccions/
datos_plan/eixe1/xornadas_ODS/xornadas.htm

Teléfono: 881 811 317-881 811 359
e-mail: plands@usc.es

Programa

Xoves 8 de maio
9:30 – 10:00 Presentación das xornadas
Presentación a cargo do Reitor da
USC, a Vicerreitora de Responsabilidade Social e Calidade e a
Coordinadora do Plan de Desenvolvemento Sostible (PDS) da
USC.
10:00 – 11:30 A sostibilidade ambiental no
ámbito universitario. David Alba. Universidad Autónoma de Madrid.
A situación das universidades
españolas en relación á sostibilidade ambiental.
11:30 – 12:00 Descanso – café
12:00 – 13:30 Mesa de experiencias I
-Juán Enrique Arias Rodríguez,
Instituto de Investigacións Tecnolóxicas da USC.
-Xavier Simón Fernández, GIEEA da UVIGO.
-Francisco Javier López González, LaboraTe da USC.

13:30 – 16:00 Xantar

Venres 9 de maio

16:00 – 17:00 Universidades en Transición

10:00 – 11:00 Mesa redonda: O papel das
Oficinas de Sostibilidade nas universidades
galegas.

Exposición dos resultados dunha análise comparada de tres universidades en transición e
dinámica participativa sobre o seu potencial de
cambio.
17:00 – 17:30 Descanso
17:30 – 19:00 Mesa de experiencias II
-Xoán Ramón Doldán García, Facultade de
Ciencias Económicas e Empresariais da USC.
-Araceli Serantes Pazos, Facultade de Ciencias
da Educación da UDC.
-Carlos Ferrás Sexto, Grupo de Investigación
Socio-Territorial da USC.

Manuel Soto Castiñeira, Director
da Oficina de Medio Ambiente
da UDC; María Teresa Barral
Silva, Coordinadora do PDS da
USC e Benedicto Soto González,
Director da Área de Prevención e
Calidade Ambiental de UVIGO.
11:00 – 12:00 Café coloquio – conclusións
mesas de experiencias.
Nas mesas de experiencias recolleranse as ideas fundamentais
dos debates desenvolvidos. Estas
ideas serán traballadas mediante
unha dinámica para obter unhas
conclusións.
12:00 – 13:30 Ingrid Mulá, Alianza Copernicus e Tratado RÍO+20.
A sostibilidade ambiental universitaria no contexto europeo.
13:30 – 14:00 Peche do encontro.

