
Cicle de conferències: 

El canvi climàtic constitueix avui probablement el major desafia-

ment global al qual ens enfrontem. Les conseqüències de l'incre-

ment de les temperatures del planeta que tenen la seva causa 

en l'acció humana, són de tal magnitud i amb conseqüències que 

van més enllà de la salut dels ecosistemes, que poden generar 

greus impactes socials i ambientals. 

La Cimera de París de 2015 que va culminar amb el major acord 

polític assolit mai en matèria climàtica, va mostrar la senda de 

les accions necessàries en l'horitzó del 2030 i 2050 per revertir la 

situació actual i assolir un nivell d'equilibri del planeta. La manca 

de concreció de les accions necessàries per assolir els objectius 

per part dels països signants i els canvis polítics en algun dels 

països que són grans emissors, genera dubtes profundes i afe-

geix incerteses a un futur que no serà fàcil. 

Comprendre la complexitat dels reptes als quals hem de fer 

front, les seves implicacions climàtiques, energètiques o econò-

miques i el paper que, en aquest sentit, les ciutats poden exer-

cir, sembla avui més necessari i actual que mai. 

Els recursos naturals són finits i hem de trobar una manera eco-

nòmica, social i ambientalment sostenible d'usar-los. El model 

econòmic actual es basa en disposar de grans quantitats d'ener-

gia i de recursos barats i de fàcil accés, però està arribant ja al 

límit de la seva capacitat física amb conseqüències insuporta-

bles. 

Ha arribat el moment de transformar la nostra economia i l'en-

focament lineal d'extreure, usar i llençar ha de donar pas urgent-

ment a un nou model econòmic més racional i que preservi el 

capital natural i faci a la nostra economia més competitiva i sos-

tenible. L'economia circular proporciona múltiples mecanismes 

de creació de valor no vinculats al consum de recursos finits i és 

un potencial motor per a la innovació i la creació de valor i ocu-

pació. 

Aquests són alguns dels temes que abordarem en aquest Cicle 

organitzat per l'Oficina a Barcelona del Club de Roma, conjunta-

ment amb l'Obra Social "la Caixa" i la Fundació Fòrum Ambien-

tal.  
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 El canvi climàtic, entendre la seva complexitat 

 Implicacions climàtiques i energètiques 

 Finançament de la lluita contra el canvi climàtic 

i el paper dels mercats 

 Les ciutats resilients son claus per a la lluita 

contra el canvi climàtic. 

 Conseqüències econòmiques del canvi climàtic. 

 L’economia circular, la resposta per a un creixe-

ment sostenible. 

 Economia circular i noves economies. 

 Creant sinergies per a la promoció de l’economia 

circular. 

 Les oportunitats per a Europa de l’economia 

circular. 

 Economia circular, una estratègia regional. 

 L'economia circular, una eina per a la promoció  

econòmica local. 
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11.00 BENVINGUDA I PRESENTACIÓ 

 Sr. Jaume Lanaspa. President de la Oficina del Club de Roma a Barcelona. 

11.15 Les ciutats resilients són clau en la lluita contra el canvi climàtic. 

 Sr. Ricard Gomà. Director de l’Institut de’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 

12.00 PAUSA-CAFÈ 

12.30 Conseqüències econòmiques del canvi climàtic. 

 Sr. Marcel Coderch. Doctor en Enginyeria Elèctrica i Ciències Informàtiques pel MIT. 

 Sr. Iñaki Gili. Responsable de mitigació. Oficina Catalana de Canvi Climàtic. 

13.30 COL·LOQUI I CLOENDA 

 Sr. José Manuel Morán. Vicepresident de la Oficina del Club de Roma a Barcelona 

SESSIÓ 2 

EL CANVI CLIMÀTIC I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES 
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Per a més informació: 

Sra. Charo Estrada: charo.estrada@clubderoma.org– Tel: 91 431 67 99  / Sra. Mireia Herrera: mireia@forumambiental.org–Tel: 93 233 26 52 

Inscripció aquí. 
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