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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 2000
Nombre d'associats: 65
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Àmbit geogràfic d'actuació: nacional
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Gestió de residus,
Agendes XXI, auditories ambientals i indicadors de
sostenibilitat, Comerç i cooperació internacional, Inserció
laboral ambiental

Objectius:
- Potenciar el perfil de l'alumnat i del professional de
Ciències del Medi Ambient.- Fomentar la formació
continuada dels membres mitjançant cursos, seminaris
i similars.- Facilitar la incorporació dels nostres
membres a les institucions del sector ambiental.Participar en activitats de caire assistencial en matèria
ambiental i en d'altres que hi estan relacionades.Dirigir els esforços dels professionals del medi ambient
de forma unidireccional.- Defensar els interessos
comuns de tots els membres.- Col·laborar en projectes
de recerca i investigació de caràcter ambiental.

Memòria d'activitats de l'any 2002
OctubreParticipació en el cicle de conferències «La
sostenible levedad de la vida cotidiana», amb la
conferència « Medi ambient i ciutat».Novembre
Organització de la conferència «La NO aplicació del
dret ambiental», a càrrec del ponent Christian Morrón
(advocat
de
l'empresa
Estudi
Jurídic
Ambiental).Desembre
Organització de la conferència «La gestió integrada de
la zona litoral: el cas de la Costa Brava» amb la
participació de Rafael Sardà Borroy (científic titular del
Centre d'Estudis Avançats de Blanes). Dijous 19 de
Desembre, a les 19:15 h, al casal d'Associacions
Juvenils de Barcelona, carrer Ausiàs March 60. Interès
de la xerrada: la franja litoral és un espai on en les
darreres dècades s'han concentrat un nombre
important de persones i activitats de tot tipus. Aquesta
aglomeració en una zona de superfície limitada,

realitzada sense una planificació enfocada cap a la
sostenibilitat, ha derivat en una notable pressió sobre
els recursos naturals. La disminució d'aquest efecte
antròpic passa, ineludiblement, per una gestió i un
desenvolupament integrats. A Catalunya, els primers
estudis realitzats des del centre d'Estudis Avançats de
Blanes, s'inserten en el marc geogràfic de la Costa
Brava.
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