CICLE
TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
CAP A UNA NOVA IL·LUSTRACIÓ

En el seu Informe Els límits al creixement, el Club de Roma alertava del col·lapse dels sistemes globals
amb una disminució dels recursos i una contaminació massiva si el creixement persistia a un ritme
constant.
El missatge fonamental de 1972 continua sent vàlid. Els perills com el canvi climàtic, l'escassetat de sòl
fèrtil o l'extinció de les espècies i els ecosistemes, que podrien estar a l'origen de la crisi sanitària que està
colpejant dramàticament el món que coneixem, constitueixen amenaces que llavors tot just es tenien
presents.
Avui, de nou, el món es troba en una situació crítica, però, a més d'afrontar amb gosadia i convicció les
amenaces, el Club creu que cal lluitar contra les arrels filosòfiques de la incerta situació global a la qual
ens enfrontem. D'aquí sorgeix l'estímul d'avançar cap a una nova Il·lustració que s'ha de centrar no en les
doctrines sinó en la virtut dels múltiples equilibris, entre l'home i la natura, entre el curt i el llarg termini i
entre els béns públics i privats, fent del bé comú el far del canvi que necessitem.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seva Agenda 2030 són un ambiciós pla per tenir cura
del planeta i posar a les persones en el centre de les decisions, però implementar els seus objectius
socioeconòmics podria accelerar més la destrucció del clima, dels oceans i de la biodiversitat. Per això
constitueix un magnífic full de ruta que hem d'abordar amb ambició però també amb intel·ligència, i amb un
model de governança que reequilibri els enormes desajustos del model social i polític actual.
L'Oficina a Barcelona del Club de Roma i la Fundació Fòrum Ambiental us presentem un nou cicle que en
quatre sessions condensarà i ressaltarà aspectes rellevants del llibre COME ON!, Capitalisme, curt termini,
població i destrucció del planeta, i que té dos missatges principals: Unim-nos! i Passem a l'Acció!, si bé,
com s'indica en el pròleg també podria haver-se titulat "a mi que no m’enganyin" que, més que una
provocació, és un toc d'atenció perquè no ens facin creure que les tendències actuals són sostenibles i
que les solucions que coneixem ens trauran d'aquesta cruïlla.

Reservi les dates a la seva agenda

Tots els esdeveniments seran ON-LINE
14 de juliol de 2020

Repensant el model econòmic

29 de Setembre de 2020

Les grans revolucions, de l’amenaça al repte

19 d’Octubre de 2020

Alguns dels grans desafiaments per afrontar el futur

Novembre de 2020

Buscant respostes en el (emocionant) viatge a la sostenibilitat

Sessió 3

“ALGUNS DELS GRANS DESAFIAMENTS PER AFRONTAR EL FUTUR”
19 d’Octubre de 2020

ESDEVENIMENT ON-LINE
12.00

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
Sr. Jaume Lanaspa, president de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona
Sra. Mireia Herrera, directora de programes de la Fundació Fòrum Ambiental
La lluita contra el canvi climàtic: el deute climàtic i la fiscalitat ambiental
Sr. Xavier Labandeira, catedràtic de la Universitat de Vigo i director de Economics for Energy
Una transició justa: la ocupació i la sostenibilitat dels sistemes públics
Sra. Natalia Díaz, consellera a la OIT España
L’Agenda 2030, un pla d’acció a favor de les persones i el planeta
Sr. Gabriel Castañares, director general de Polítiques Palanca per al Compliment de l’Agenda
2030, Gobierno de España
DEBAT AMB ELS PONENTS a càrrec de:
Sr. José Manuel Morán, vicepresident de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona
ESPAI DE PREGUNTES conduit per
Sra. Mireia Herrera, directora de programes de la Fundació Fòrum Ambiental

13h30

Fi de la sessió

Inscripció aquí

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

Entitats col·laboradores

