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Com seran les nostres ciutats cap a mitjans del segle XXI?. Com volem que 

siguin? A quins reptes ens haurem d’enfrontar? Quines idees i instruments 

podem mobilitzar a fi de que els espais urbans siguin socialment i 

ambientalment més justos i sostenibles? . Com podem abordar aquestes 

propostes des de la Geografia? . Tots aquests interrogants formen una part 

bàsica de la proposta de treball troncal plantejada per a la propera edició 

(2015-2016) del Màster en Estudis Territorials i de la Població (METIP)  

del Departament de Geografia de la UAB. 

Més concretament, el treball troncal de la propera edició del METIP 

s’orientarà cap a la diagnosi, planejament i gestió dels espais lliures a 

Sabadell. La peculiaritat del treball, però, consistirà a realitzar aquestes 

tasques prenent com a referent l’any 2050. L’objectiu serà doncs aprendre a 

diagnosticar, planificar i gestionar en un sentit anticipatiu que tingui en 

compte possibles escenaris socioambientals futurs de la ciutat i del seu 

sistema d’espais lliures (parcs, jardins, espais fluvials, agrícoles, forestals, 

etc.).  

Seguint amb la filosofia d’altres edicions del METIP, el treball troncal 

tindrà una forta orientació aplicada, sense oblidar, però, els referents teòrics 

que, sobretot des de la Geografia, poden contribuir a entendre millor els 

reptes que es plantegen. Per tant, les sessions de classes presencials del 

màster combinaran explicacions teòriques i conceptuals amb metodologies 

de treball aplicat. A més a més, es realitzaran tallers amb agents socials de 

la ciutat involucrats d’alguna manera en la gestió dels espais lliures i treball 

de camp de contingut socioambiental en aquests mateixos espais i tallers 

d’aprenentatge del medi ambient urbà . Seguint també amb la tradició de la 

“troncal” del METIP, un cicle de conferències a càrrec de diversos experts 



completarà el conjunt d’activitats formatives del màster.  Aquestes 

conferències es celebraran al departament de Geografia de la UAB ( sobre 

temes genèrics del màster) i a Sabadell ( sobre temes específics relacionats 

amb la ciutat). 

De manera similar a altres edicions, l’objectiu final de la “troncal” serà la 

preparació per part dels alumnes d’un treball en grup en forma de 

document de planejament sobre un o més aspectes relacionats amb el tema  

proposat per a l’edició de 2015-2016.  

 


