
CALENDARI RESUMIT 2021-2022 

 

Univ. Professors Data  

   Assignatures obligatòries presencials 

 Montse Salvà Octubre 6/13 a 
novembre 9/12 

Medi Ambient, economia i societat a les àrees de Muntanya 

 Ignasi Aldomà Novembre 17 a 
desembre 17 

Eines de planificació i gestió de les àrees de muntanya 

   Assignatures Optatives No Presencials  
(els estudiants escullen 6 assignatures de les proposades) 

UAB Montse Pallarés 
Anna Vera 
Albert Pèlachs 

Gener 31 a 
abril 1/ Gener 
10 a març 4 

Desenvolupament local y territorial.  
Conceptes clau i evolució històrica. Polítiques i agents socials. Els sectors 
dinamitzadors del desenvolupament. 

UG Josep Calbó 
Josep Abel Gonzalez 
Lino Montoro 

idem Gestió energètica.  
Eficiència i diversificació de fonts d'energia. Aspectes tècnics bàsics. Generació i 
ús de l'energia en el canvi global 

URV Rafael López Monné idem Mobilitat alternativa en àrees de muntanya.  
Infraestructures. Planificació i gestió de xarxes de camins. Disseny d’itineraris 

UB Meritxell Gisbert idem La cartografia de la muntanya.  
Introducció a la cartografia i SIG. La cartografia topogràfica i dels assentaments 
humans. La cartografia cadastral. Cartografia del medi natural i dels recursos 
naturals. 

UB Belén Gómez, 
Martí Cors 

Abril 11 a juny 
3 / Març 7 a 
maig 6 

Rutes turístiques.  
Introducció i conceptes bàsics. Rutes turístiques al medi natural i el patrimoni 
cultural. 

UdL Ramon Batallà 
Damià Vericat 

idem Gestió hidrològica.  
Processos i interaccions del cicle hidrològic. Condicions ambientals i gestió dels 
recursos hídrics. Avingudes. Plans i mesures. 

UAB Anna Badia idem SIG, planejament i paisatge. (*) 
Models de dades i anàlisi. Gestió del Paisatge a Catalunya. SIG i planejament 
ambiental 

UG   Instruments per a la biologia de la conservació (biodiversitat) 

UdL   Societat i cultures de muntanya 

   Tallers presencials 

URV Jordi Blay, Daniel Paül Novembre 10 a 
17 / Maig 9 a 
13 

Anàlisi, descripció i diagnosi a la muntanya mitjana/seca (taller obligatori). 
Anàlisi i diagnosi de la realitat socioeconòmica a muntanya. Realització d'una 
valoració estratègica (treball en equip). Estada als Ports de Tortosa-Beseit. 

UAB Albert Pèlachs , 
Montse Salvà, Joan 
Ganau 

Gener 10 a 29 / 
Maig 16 a juny 
3 

Planificació i gestió a l’alta muntanya (taller obligatori).  
Bases d'un projecte d'ordenació territorial, desenvolupament econòmic o 
projecte empresarial (treball en equip). Estada a l’Alt Pirineu 

UG Mita Castañer, Daniel 
Paül 

Abril 4 a 8 / 
Juny 6 a 10 

Taller muntanya mediterrània i turisme (taller optatiu).   
Agents i experiències en la dinamització turística local. Anàlisi de potencial 
turístic i disseny d’estratègies  (presencial: estada a l’Alta Garrotxa) 

UB Lothar Shulte Juny 13 a 17  Riscos naturals en zones alpines (taller optatiu).  
Precipitacions, innivació i incidència del canvi climàtic. Factors de risc relacionats 
amb la neu i la seva mitigació  (presencial: estada als Alps) 

UdL Ignasi Aldomà , Jaume 
Macià 

Febrer a juliol Pràctiques externes 

AS Tots els professors Acabar finals 
setembre 

Treball de Fi de Màster 

 


