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Seminari 'Climate futures: The road after Paris'
Publicat per Enric Coll Gelabert [1] el 28/01/2016 - 16:51
Dades: Divendres, Febrer 5, 2016 - 10:00 - 13:30
Adreça: Recinte Modernista de Sant Pau Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167
Població: Barcelona

El Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat (CADS) [2] i el Barcelona Centre for
International Affairs (CIDOB) [3] organitzen una nova edició del cicle ‘Climate futures’. L’objectiu de la trobada és
analitzar el recent acord de la Conferència sobre el Clima de París (COP21).
Durant la jornada, diversos experts debatran els punts més importants de la cimera i quines implicacions podrà
tenir en un futur.
Font: Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya [4]
El 5 de febrer de 2016 el CADS i el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) organitzen la
conferència‘Climate futures: The road after Paris’, amb l'objectiu d'analitzar a fons l'Acord de París sobre canvi
climàtic.
El director del CADS, Arnau Queralt, i el director del CIDOB, Jordi Bacaria, presentaran l'acte, que comptarà amb
les intervencions de les següents persones expertes en matèria de canvi climàtic:

Teresa Ribera, directora del think tank francès IDDRI (Institut du développement durable et des relations
internationales);
Miranda Schreurs, directora de l'Environmental Policy Research Centre de la Freie Universität Berlin;
Bert Metz, conseller d’European Climate Foundation i anterior co-president del Grup de Treball sobre
Mitigació del Canvi Climàtic a l’IPCC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic);
Josep Enric Llebot, catedràtic de Física de la Matèria Condensada a la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Després de les intervencions dels experts, s'obrirà un torn de debat amb el públic. Finalment, el conseller d'Afers
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Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, clourà l'acte.
Aquesta jornada, que tindrà lloc al Recinte Modernista Sant Pau, s’emmarca dins del cicle de diàleg ‘Climate
futures’ sobre la governança mundial del canvi climàtic arran de la COP21, inaugurat pel CADS i el CIDOB a
l’inici d’aquesta cimera.
L'acte serà íntegrament en anglès. L'accés és lliure, prèvia inscripció a través d'aquest enllaç [5].
Etiquetes: cop21
Etiquetes: Canvi climàtic
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