Càtedra UNESCO - Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient
La Càtedra UNESCO - Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient va
néixer el 24 de novembre de 1998 amb l’objectiu de contribuir, a través de
l’organització de diversos programes educatius i de recerca al voltant de les relacions
existents entre el sistema econòmic i l’ecosistema, al desenvolupament
socioeconòmic de la comunitat balear. Des del 28 de setembre de 2010, el doctor
Àngel Bujosa Bestard n’és el director, i la doctora Catalina M. Torres Figuerola, la
coordinadora.
Les principals activitats realitzades per la Càtedra durant el curs acadèmic 2014-15
han estat les següents:
1. Docència: participació en el Màster Oficial en Economia del Turisme i del Medi
Ambient, que incentiva la investigació en economia del turisme, i posa especial
èmfasi en els aspectes relacionats amb el medi ambient. A més, el Màster ha
propiciat les relacions internacionals de la UIB, aspecte que ha permès millorar la
investigació i la formació.
2. Conferències i seminaris: participació en diverses conferències i congressos,
com l’Annual Conference of the European Association of Environmental and
Resource Economists (Hèlsinki, Finlàndia), el Congress of the SpanishPortuguese Association of Resource and Environmental Economics (Girona),
l’Annual Crieff Interdisciplinary Workshop on Coastal Ecosystem Management
and Valuation (Crieff, Escòcia), i la 16th Annual BIOECON Conference on
Biodiversity, Ecosystem Services and Sustainability (Cambridge, RU).
Després de la realització de la primera edició del Simposi Internacional sobre
Gestió de Recursos Naturals, «Entendre les zones humides: un element clau per a
la transició cap a una economia sostenible», la Càtedra vol continuar la seva línia
de recerca en matèria d’economia ambiental amb l’organització d’un segon
Simposi Internacional sobre Gestió de Recursos Naturals centrat en el paisatge.
3. Investigació: participació en distints projectes d’investigació, com els projectes
competitius Efectos del cambio climático sobre la demanda turística. Evidencia
empírica y medidas de adaptación i Impactos Medioambientales y Económicos
del Cambio Climático sobre las Costas y Puertos Españoles, finançats pel
Ministeri de Ciència i Innovació. Fruit d’aquesta recerca és la publicació de
diversos articles en revistes especialitzades, com Journal of Environmental
Management, Environmental and Resource Economics, Tourism Management,
Environmental Management i Economía Agraria y Recursos Naturales. Així
mateix, en un intent de contribuir a la tasca d’internacionalització de la recerca de
la UIB, la Càtedra ha seguit treballant en diversos projectes d’investigació amb la
Division of Economics de la Universitat de Stirling, cosa que ha propiciat diverses
estades de recerca dels seus membres en aquesta institució, com la realitzada per
la doctora Catalina M. Torres Figuerola entre l’1 de setembre i el 14 de novembre
de 2014.
Enllaç a la pàgina web:
http://catedraunesco.uib.es

