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El 2020 es compleixen cinc anys des que es van aprovar dos dels principals elements en la lluita contra 
l’emergència climàtica i cap a la sostenibilitat: l’Acord de París i l’Agenda 2030. Tanmateix, aquest 
aniversari ha estat marcat principalment per la pandèmia de la covid-19. La pandèmia suposa una 
emergència de salut global històrica amb conseqüències devastadores a nivell social, econòmic i polític 
i també té un efecte directe sobre la salut del nostre planeta. Governs de tot el món es veuen obligats a 
donar una resposta a aquesta i altres crisis i reptes globals actuals.

En aquest sentit, DIPLOCAT i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) han 
organitzat aquest acte en línia per commemorar els cinc anys de la signatura de l’Acord de París i 
discutir sobre on es troba Catalunya en relació amb la lluita contra l’emergència climàtica i quina és la 
mirada que hem de tenir cap al futur. L’acte ha estat conduit per Miquel Royo, director general d’Afers 
Globals del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i ha comptat amb 
la participació d’experts internacionals en la matèria, representants institucionals i de la societat civil.

Per què aquest debat?
Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT
Amb el lema “Diàleg internacional: connectar, projectar, capacitar”, DIPLOCAT treballa per construir 
ponts entre Catalunya i la resta del món, tot facilitant l’intercanvi d’idees, persones i projectes. En 
aquest marc, DIPLOCAT fomenta la participació de les institucions i la societat civil catalana en els 
grans debats globals.

Aquest acte es planteja com un punt de trobada per debatre sobre el canvi climàtic i aprofundir en els 
continguts, abast i reptes que planteja l’Acord de París, en un intercanvi entre experts internacionals i 
societat civil. Això succeeix en un moment molt oportú, just quan fa cinc anys de la signatura de l’Acord 
de París i quan el canvi en l’administració dels Estats Units donarà lloc, previsiblement, a la tornada 
d’aquest país als acords de la capital francesa. A més, grans potències com la Xina, el Japó i Corea del 
Sud estan afermant i augmentant l’ambició en els seus compromisos de neutralitat de carboni. Així, ens 
trobem en un moment propici per debatre al voltant de l’acció climàtica i reflexionar al voltant de quin 
és el futur que volem assolir conjuntament i quin rol volem que jugui Catalunya.

El paper de les entitats subestatals en la lluita contra el canvi 
climàtic
Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya
Enguany som més conscients que mai dels reptes globals als quals ens enfrontem com a societat. Estem 
vivint una crisi climàtica, de pèrdua de la biodiversitat, una pandèmia i una crisi migratòria global que 
tenen, totes elles, un fort impacte en l’àmbit local.

L’Acord de París ha suposat un punt d’inflexió històric en l’acció climàtica mundial. A Catalunya, l’adhesió 
a l’Acord de París va suposar un nou compromís del govern en la lluita contra el canvi climàtic i un pas 
més en l’afany de crear major prosperitat per a tots, protegir l’entorn natural i limitar l’augment de 
la temperatura mitjana global per sota de 1,5ºC. Per això, Catalunya va ser pionera amb l’aprovació 
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1. Presentació

https://diplocat.cat/ca/
http://cads.gencat.cat/ca/inici/
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de la primera llei de canvi climàtic per part d’un govern no estatal, una llei amb un alt grau d’ambició i 
uns objectius molt clars, com són dotar-nos d’un model energètic 100% renovable, desnuclearitzat i 
descarbonitzat per al 2050, recuperar ecosistemes i aturar la pèrdua de biodiversitat, i transitar cap a 
una economia circular neutra en emissions.

D’altra banda, cal assenyalar el paper en les negociacions dels tractats sobre canvi climàtic dels actors 
subestatals com a ens d’importància i protagonisme creixent en l’esfera internacional. Des de 2003, 
una delegació catalana assisteix ininterrompudament a les cimeres climàtiques de les Nacions Unides. 
Durant aquests anys, la delegació ha incorporat als textos de negociació aspectes com la introducció 
del concepte de “subnations”, conegut com “l’esmena catalana”. Això ha afavorit que alguns estats 
dels Estats Units s’hagin pogut incorporar de forma activa a les negociacions. Catalunya també va 
ser pionera en la presentació dels compromisos de reducció d’emissions i la publicació de les dades 
ambientals en format homologable. A més, durant aquests anys, des de la delegació catalana s’ha 
promogut i fomentat la creació d’aliances entre diferents actors arreu del món. Per tot això, avui dia 
podem considerar Catalunya com un actor climàtic global de referència en l’acció climàtica, associat 
amb els principis recollits en l’Acord de París.

2. L’Acord de París: abast i reptes de 
futur
Josep Garí, conseller polític de les Nacions Unides en l’àmbit del desenvolupament 
sostenible

Ara que es compleixen cinc anys des de la signatura de l’Acord de París és un bon moment per reflexionar 
sobre aquest tractat. Per si mateix, s’erigeix com l’acord internacional més important i transformador 
d’aquest segle XXI, donada la universalitat i les elevades implicacions i transformacions que se’n deriven.

Context geopolític i jurídic
Des del segle passat, els científics alertaven que l’emissió continuada de gasos d’efecte hivernacle 
provinents de la crema de combustibles fòssils i la degradació d’ecosistemes desembocaria en un 
augment de la temperatura mitjana global. L’any 1992, durant la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro, la 
comunitat internacional va acordar tres convenis internacionals per tractar els problemes ambientals, 
entre els quals es troba la creació de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, 
que s’encarrega d’estipular i oferir les directrius generals per tractar la problemàtica del canvi climàtic. 
D’aquesta convenció en depèn l’elaboració, la negociació i l’adopció d’un conjunt d’acords i protocols que 
defineixin els objectius, les obligacions de les parts i els mecanismes d’aplicació i avaluació dels mateixos.

El primer acord en matèria de canvi climàtic en el marc de la Convenció Marc de les Nacions Unides 
sobre el Canvi Climàtic va ser el Protocol de Kyoto. En aquest es proposaven mesures de reducció 
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les nacions més desenvolupades, que són les que 
històricament han contribuït més al canvi climàtic. No obstant això, a mesura que s’implementava el 
protocol, el problema cada vegada es feia més gran i les mesures recollides en aquest no eren suficients 
per frenar el canvi climàtic. Això va posar de manifest la necessitat d’un acord més ambiciós i innovador, 
que comprometés tots els països i sectors del món, tenint en compte la responsabilitat diferenciada de 
les parts, i que fomentés un autèntic canvi en l’orientació del model econòmic, energètic i territorial cap 
a una sostenibilitat més ambiental i social.
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El 2015, després d’anys d’àrdues negociacions, s’arriba a l’Acord de París, del qual ara en commemorem 
el cinquè aniversari. L’Acord de París s’imbrica i sacseja els dominis crucials de la nostra vida social i 
econòmica. És un instrument polític i jurídic internacional molt singular, que anticipa el sistema de 
governança de les relacions internacionals en aquest segle, podent-se considerar com el tractat 
fundacional del desenvolupament sostenible.

Principis i aspectes clau de l’acord
La principal característica de l’Acord de París és que es tracta d’un acord universal. Comparat amb 
el Protocol de Kyoto, que interpel·lava els països més desenvolupats, l’Acord de París advoca per un 
compromís i acció universal, amb responsabilitats diferenciades. Això permet assegurar que els països 
es comprometen en funció de la seva responsabilitat històrica pel que fa a emissions de carboni i en 
funció de la capacitat d’acció. Aquesta universalitat serveix també per interpel·lar agents més enllà 
dels estats, com ara les jurisdiccions (agents subnacionals, municipis...) i les empreses. Amb això, 
s’aconsegueix mancomunar els esforços institucionals, socials i econòmics i, per tant, d’acció col·lectiva.

D’altra banda, cal assenyalar que l’acord preveu que cadascuna de les parts implicades ha de realitzar 
compromisos públics i avaluables de reducció d’emissions. A diferència de la major part dels tractats 
internacionals del segle XX, l’acord no preveu mecanismes de coerció legal a l’hora de complir amb 
aquests compromisos. Per contra, hi ha criteris de comptabilitat, transparència i mecanismes 
independents i rigorosos d’avaluació tècnica.

Finalment, caldria destacar que en no contemplar obligacions especificades, l’Acord de París se 
sustenta sobre el compromís i la mancomunitat de forces polítiques i socials per generar un moviment 
de transformació en els àmbits del sector energètic i territorial essencialment. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix el consens de les parts signants i ratificants (189 en l’actualitat) de l’acord i es posen 
les bases del que sembla que seran les relacions internacionals i interacció entre les nacions durant el 
segle XXI.

Resum dels principals punts de l’Acord de París 
A continuació, es detallen els aspectes més rellevants del text de l’acord. 

Preàmbul i article 1
Si bé el preàmbul suposa la part jurídicament més feble de l’acord,  desenvolupa els principis i 
aspectes clau del mateix i aconsegueix transmetre una visió mancomunada entre les diferents 
parts signants. Es pot destacar d’aquesta part, en primer lloc, que clarifica el concepte de 
responsabilitat comuna diferenciada i difumina la idea de països desenvolupats i països en vies de 
desenvolupament, ja que en certa manera tots els països es troben en vies de desenvolupament 
cap a la sostenibilitat. En segon lloc, s’esmenten els drets humans (drets dels pobles indígenes, 
seguretat alimentària, igualtat entre homes i dones...) presentant-los com un element transversal 
en tot l’acord. Finalment, s’incorporen conceptes com “justícia climàtica” o “Mare Terra”, que fins 
ara no formaven part del llenguatge dels tractats ambientals.

Article 2
Aquest article presenta els objectius del tractat. En primer lloc, cal augmentar l’ambició en 
la mitigació del canvi climàtic i aquesta s’ha de revisar periòdicament a l’alça. A més, els països 
s’han d’esforçar en què la temperatura mitjana global no s’incrementi en més de 2ºC i, idealment, 
limitar-ho a no més de 1,5ºC. Igualment, les societats humanes han de cooperar per adaptar-se 



El
 ro

l d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 
en

 la
 ll

ui
ta

 c
on

tr
a 

el
 c

an
vi

 c
lim

àti
c

5
è 

an
iv

er
sa

ri
 d

e 
l’A

co
rd

 d
e 

P
ar

ís
- 7

 -

al canvi climàtic atenent aquelles que es veuen més afectades per les conseqüències d’aquest. 
Finalment, s’ha de produir un gir substancial en els fluxos financers, per convertir les finances en 
clares impulsores cap a la sostenibilitat. 

Articles 3 i 4
Aquests articles constitueixen el cor polític de l’acord. Són els compromisos nacionals públics 
d’acció climàtica. Tots els països han de realitzar compromisos públics, quantificables i avaluables 
(tant per ells mateixos com per institucions internacionals independents), que hauran de ser 
revisats cada cinc anys per augmentar l’ambició. Es consolida el carboni com una nova unitat de 
mesura de les relacions internacionals, del progrés i la transformació a diferents nivells (país, 
entitat subestatal, empresa...).

Article 5
Aquest article es focalitza en la gestió del territori, fent especial referència a la situació de 
desforestació de boscos tropicals. Es consolida un mecanisme financer que proporciona incentius 
i compensacions als països que redueixen de manera demostrada i pública el seu nivell de 
desforestació.

Article 6
Aquest article és crucial perquè consolida la comptabilitat i els mercats de carboni, que es 
converteixen en un dels mecanismes essencials perquè les parts implicades puguin assolir els 
seus compromisos de reducció d’emissions a partir de mecanismes de mercat. És un sistema de 
transferència i transacció de crèdits i esforços que serveix per acompanyar les parts dins d’una 
lògica de canvi estructural i estratègic. Així, per exemple, països que no poden complir els seus 
objectius poden compensar aquest desfasament finançant l’èxit de reducció d’una altra nació. A 
més, es reconeixen altres sistemes, com bons verds o taxes de carboni, que puguin ajudar a complir 
amb els objectius de reducció d’emissions. La reglamentació es troba encara en fase de negociació 
atesa la dificultat d’elaborar un sistema de comptabilitat i transparència robust i creïble.

Article 7
En aquest article es reivindica la importància de l’adaptació al canvi climàtic. Es posa el focus 
especialment en els països més vulnerables als riscos associats al canvi climàtic i es remarca la 
importància de la cooperació tècnica i financera per a l’adaptació dels mateixos.

Article 8
Aquest article permet que hi hagi ajuda política i financera de compensació d’impactes irreversibles. 
S’hi desenvolupen el que es coneixen com a pèrdues i danys, és a dir, la compensació de danys 
irreparables causats pels efectes del canvi climàtic.

Articles 9 a 12
El conjunt d’aquests articles posa les bases per als mecanismes tradicionals de cooperació 
internacional (finançament, cooperació pública...), tot establint, a més, la creació d’un fons 
internacional de 100.000.000 $ per a la cooperació entre països davant el canvi climàtic i la 
implementació de les polítiques climàtiques.
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Articles 13 i 14
Aquests articles estableixen els criteris i requisits per fer la comptabilitat de carboni i els 
mecanismes de transparència, ajust i avaluació rigorosa de les mateixes.

Articles 15 a 19
Aquests articles fan referència a la Convenció Marc de les Nacions Unides i al marc institucional 
d’aplicació.

Articles 20 i 21
Aquests articles constitueixen el marc jurídic de l’acord.

En definitiva, podem concloure que l’Acord de París és el tractat internacional més important i 
transformador d’aquest segle XXI. Constitueix el marc polític, jurídic i financer per acompanyar la 
transició cap a la sostenibilitat i la neutralitat de carboni. S’utilitza el concepte de responsabilitat global 
diferenciada per aconseguir un acord universal de suport ampli i pren el carboni com una nova unitat 
de mesura global i indicador de transició cap a la sostenibilitat de les diferents parts implicades. L’Acord 
de París es pot considerar com l’acord fundacional del segle XXI, com a segle en què la humanitat farà 
el pacte amb la natura.

3. Quines accions podem fer?
Un cop acabada la ponència, ha tingut lloc una taula rodona amb diferents experts i membres de la 
societat civil, que han reflexionat sobre l’impacte i els canvis d’aquests últims cinc anys.

Oportunitat sense precedents per augmentar l’ambició climàtica
Pep Canadell, director executiu del Global Carbon Project
Durant l’any 2020 s’ha produït una reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a nivell global al 
voltant d’un 7%, segons es desprèn del Pressupost Global de Carboni. Aquest estudi anual constitueix 
una mesura de la pertorbació humana en el sistema climàtic, ja que porta a terme una valoració global 
de les emissions i embornals de carboni d’origen antropogènic i natural.

Aquesta reducció d’emissions és conseqüència directa de la baixada de l’activitat econòmica i el canvi 
d’hàbits causat per la pandèmia de la covid-19. A més, estableix una disminució sense precedents en 
els últims 200 anys, sent per exemple cinc vegades superior a la causada per la crisi financera de 2008. 
Llavors, les emissions es van recuperar ràpidament atesa la manca de canvis estructurals en el sistema 
energètic-productiu.

Davant d’això, el moment actual constitueix una oportunitat per augmentar l’ambició climàtica inèdita 
en els darrers 25 anys de negociació per diversos aspectes:

1. En els últims deu anys les emissions de gasos d’efecte hivernacle han començat a estabilitzar-
se i s’ha produït una reducció en la taxa de creixement fins a ser pràcticament nul·la l’any 2019. 
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2. Hi ha un increment mai vist en la voluntat política per enfrontar-se al canvi climàtic. Així, els 
grans emissors de gasos d’efecte hivernacle, països responsables del 60% de les emissions totals 
de carboni, s’han compromès a assolir la neutralitat d’emissions entre els anys 2050 i 2060. 

3. Després de 200 anys, el carbó ja no és “el rei”. Les emissions procedents de la crema de 
carbó van assolir el pic l’any 2013 i, des d’aleshores, han disminuït amb gran celeritat. 

4. Actualment s’està produint un rècord històric en el nivell d’inversió per estimular l’economia i, 
per tant, és una oportunitat única d’acceleració en la inversió en tecnologies i serveis verds per 
descarbonitzar l’economia.

El paper de les empreses davant el canvi climàtic
Alba Cabañas, consellera del CADS
El 2003 s’aprova la directiva del Parlament Europeu que estableix un règim per al comerç de drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta directiva posava el focus en les instal·lacions industrials 
del sector energètic, els metalls fèrrics i el ciment, entre d’altres. No obstant això, en deixava de banda 
altres com el sector químic o d’incineració de residus. El debat sobre com s’hauria d’afrontar la qüestió 
climàtica se centrava majoritàriament en termes de política energètica d’alguns sectors industrials. En 
l’àmbit català i espanyol, amb un sistema energètic estàtic i amb poc marge de maniobra, això va generar 
resistència per avançar. Així, les polítiques per aturar el canvi climàtic no eren enteses llavors com a 
motor d’innovació sinó com una política de comandament i control, percebuda com un increment del 
cost absolut.

No obstant això, aquesta visió ha canviat molt en els últims anys. Avui no ens imaginem cap sector que 
pensi que està exclòs de les polítiques i el debat climàtic. En aquest sentit, sectors com el financer i 
d’assegurances estan jugant un paper molt significatiu en la transició empresarial. Un altre fenomen 
que il·lustra bé aquest canvi de perspectiva és l’aprovació fa un any del Green New Deal europeu, que 
eleva al màxim nivell les polítiques ambientals i climàtiques que fins ara eren polítiques principalment 
de caràcter sectorial.

Finalment, en el context actual de crisi econòmica sense precedents, s’obre una oportunitat per encarar 
les dues crisis, la climàtica i l’econòmica, de forma paral·lela, canviant així la visió que fins ara es tenia des 
dels actors de l’activitat econòmica sobre com s’havia d’incidir en aquestes problemàtiques.

Com podem aterrar l’optimisme a Catalunya?
Marta Torres, investigadora sènior en clima i energia a l’IDDRI i membre del comitè 
de canvi climàtic del Parlament de Catalunya
Amb l’aprovació de la Llei de Canvi Climàtic el 2017, Catalunya es va convertir en líder mundial en 
política climàtica. En aquesta s’incloïen aspectes aleshores nous com la neutralitat de carboni per a 
l’any 2050. Avui, cinc anys després de la signatura de l’Acord de París, comença a ser evident una visió 
comuna cap a la construcció d’una societat lliure d’emissions i, en els últims anys, molts dels països 
signants han aterrat a la senda que marca la ciència climàtica.

Ara cal que aquests compromisos i línies generals clars es tradueixin en una acció climàtica decidida 
i coherent amb aquests objectius. Per això és necessari un full de ruta que sigui fruit del debat entre 
diferents sectors i agents del territori, que reculli un alt nivell de coherència, coordinació i aliança. Cal 
entendre els canvis que són necessaris a curt i mig termini i saber quina part correspon a cadascun dels 
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agents implicats. A més, és important identificar i anticipar-se als possibles conflictes que es poden 
generar, amb especial cura dels col·lectius més vulnerables.

Finalment, un cop definit aquest pla d’acció per assolir la neutralitat de carboni, és necessari identificar 
les necessitats externes. La transformació necessària per limitar l’augment de la temperatura mitjana 
global a no més de 1,5ºC no pot aconseguir-se de forma aïllada i, per tant, la cooperació internacional 
que es necessita a nivell global serà crucial per complir amb l’Acord de París.

La necessària transformació dels compromisos en acció 
climàtica
Lucas Barrero, biòleg, ambientòleg i activista ecosocial
Des de l’aprovació de l’Acord de París el 2015 s’ha estès i normalitzat el debat al voltant de temes 
ambientals i climàtics. No obstant, es pot cometre l’error de caure en un exagerat optimisme. Això ens 
obliga a girar la mirada enrere i analitzar què ha passat en termes d’acció climàtica els últims anys.

D’una banda, les emissions de gasos d’efecte hivernacle han seguit augmentant i només s’ha aconseguit 
una disminució substancial de les emissions globals arran de l’aturada econòmica causada per la 
pandèmia. A més, en les successives negociacions i cimeres climàtiques posteriors al 2015 no s’ha 
aconseguit encara desenvolupar la lletra petita (llibre de regles) de l’Acord de París. A casa nostra, 
el panorama tampoc és gaire millor. Si bé la llei de canvi climàtic va ser pionera, avui dia molts dels 
instruments i mesures que es recullen en la mateixa, com la Taula Social de Canvi Climàtic o els 
pressupostos de carboni, no s’han començat a aplicar. Tot això fa que sigui una mica incongruent que 
des d’alguns sectors es parli d’emergència climàtica quan l’acció es dilata tant en el temps.

En l’actual moment de crisi sanitària, social i climàtica, cal entendre la magnitud del repte de 
transformació social que tenim al davant. Aquest enteniment ha de ser transformat en acció construïda 
de forma coordinada i dialogada entre els diferents sectors (científic, polític, empresarial...) i la societat 
civil. En aquest sentit, instruments com la Taula Social de Canvi Climàtic, contemplat a la llei catalana, o 
les assemblees ciutadanes sobre canvi climàtic, poden jugar un paper molt important.

4. Conclusions 
Aquest any ha estat marcat principalment per l’emergència sanitària global causada per la pandèmia 
de la covid-19. Enguany som més conscients que mai dels reptes globals als quals ens enfrontem com 
a societat. En aquest context, l’Acord de París s’erigeix com la base per a la transició cap a societats 
més sostenibles, com a garantia per adreçar l’emergència climàtica i altres crisis que ens afecten en 
l’actualitat.

Ara que es fa cinc anys des de la signatura de l’acord, es comencen a entreveure els primers resultats, 
que apunten a un optimisme moderat. En els últims anys, les emissions de gasos d’efecte hivernacle han 
començat a estabilitzar-se i s’ha produït una reducció en la taxa de creixement fins a ser pràcticament 
nul·la l’any 2019. A més, hi ha una clara voluntat política per enfrontar-se al canvi climàtic. En aquest 
sentit, Catalunya, com a entitat subestatal que participa en les negociacions al voltant de canvi climàtic, 
va ser pionera amb l’aprovació d’una llei de canvi climàtic i el compromís d’arribar a la neutralitat de 
carboni el 2050. Així doncs, podem considerar Catalunya com un actor de referència global en l’acció 
climàtica.
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No obstant això, malgrat aquest optimisme moderat, predomina la idea que queda molt per fer. L’Acord 
de París s’erigeix com l’acord internacional més important i transformador d’aquest segle XXI, donada 
la universalitat i les elevades implicacions i transformacions que se’n deriven. Tot això se sustenta sobre 
el compromís i la mancomunitat de forces polítiques i socials. Ara bé, aquesta voluntat compartida s’ha 
de reflectir en un augment de l’ambició i en la traducció dels compromisos adoptats en acció climàtica. 
Per a això, serà necessària una estreta col·laboració entre les diferents parts i agents implicats (països, 
entitats subestatals, empreses, societat civil...), per acompanyar, en definitiva, la transició cap a un món 
més just, equitatiu i resilient.
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> JOSEP ANTONI GARÍ 
Va estudiar Biologia i Filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1995 
va rebre una beca de La Caixa que li va permetre realitzar el doctorat en Ecologia 
Política a la Universitat d’Oxford. Des de l’any 2000 treballa a les Nacions Unides, 
promovent el desenvolupament sostenible des de la cooperació internacional i la 
diplomàcia. Durant la negociació de l’Acord de París va aconsellar els diplomàtics 
i delegacions d’Àfrica, ja que aleshores era cap de servei a Àfrica i residia a 
Nairobi. Actualment és conseller polític principal a l’ONU per a afers de boscos, 
clima i territoris sostenibles a Ginebra.

> JOSEP CANADELL
És un científic de les ciències de la Terra especialitzat en canvi climàtic i 
pressupostos globals de gasos d’efectes d’hivernacle. Desenvolupa ciència 
per donar suport a negociacions internacionals sobre la descarbonització de 
l’economia global.

> MARTA TORRES
Té més de 15 anys d’experiència com a analista de polítiques del clima a 
escala internacional. Molt implicada en els últims anys en el desenvolupament 
d’escenaris de llarg termini per a un desenvolupament sostenible en cooperació 
amb diversos governs del Sud global. Actualment treballa al think tank IDDRI, 
co-responsable del Programa Deep Decarbonisation Pathways (DDPinitiative.
org). Fou responsable de l’àrea de mitigació de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic de la Generalitat de Catalunya entre 2010-11 i és Membre del Comitè 
d’Experts del Canvi Climàtic del Parlament de Catalunya.

> ALBA CAÑADAS 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona. Màster en estudis ambientals per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de la 
sostenibilitat ambiental i l’empresa. Fa d’assessora d’estratègies de sostenibilitat 
per a diferents institucions, entre les quals destaca l’Agenda 2030 a la Cátedra 
Carmina Roca y Rafael Pich-Aguilera de Mujer y Liderazgo, de l’IESE Business 
School. Va ser responsable de Desenvolupament Sostenible, Energia i Agenda 
2030 de Foment del Treball, organització de la qual també va ser directora tècnica. 
Com a representant empresarial ha estat membre del consell d’administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, del consell de direcció de l’Agència de Residus de 
Catalunya, i del Consell de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, i vicepresidenta del Consell del Treball, Econòmic i Social.

Annex. Participants 

http://ddpinitiative.org/
http://ddpinitiative.org/
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> LUCAS BARRERO 
És ambientòleg, biòleg i activista ecosocial. Actualment estudia un màster en 
Agroecologia. Va ser un dels i impulsors de Fridays for Future a Espanya i ha 
publicat l’assaig “El mundo que nos dejáis” (Ed. Destino, 2019).
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Entitats membres de DIPLOCAT 

- Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya 
- Unió General de Treballadors de Catalunya 
(UGT)

- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) 
- FC Barcelona

 Entitats de l’àmbit empresarial
- Consell General de les Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
- Foment del Treball Nacional  
- Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya 
(PIMEC)

 

- Confederació de Cooperatives de Catalunya  
- Associació Multisectorial d’Empreses (AMEC)
- Fundació Privada d’Empresaris (FemCAT)  

- Universitat de Barcelona (UB) 
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
- Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
- Universitat de Lleida (UdL)
- Universitat de Girona (UdG)
- Universitat Rovira i Virgili (URV)
- Universitat Ramon Llull (URL)
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

 - Universitat de Vic · Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC)
- Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
- Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)
- Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
(IBEI) 
- EADA Business School 
- Barcelona Graduate School of Economics 
(Barcelona GSE) 

 Universitats, escoles de negocis i centres acadèmics

 Entitats de l’àmbit social, sindical i esportiu

- Generalitat de Catalunya  
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Tarragona  
- Ajuntament de Girona 
- Ajuntament de Lleida  
- Ajuntament de Vielha e Mijaran 
- Diputació de Barcelona
 

- Diputació de Tarragona 
- Diputació de Girona 
- Diputació de Lleida 
- Conselh Generau d’Aran 
- Associació Catalana de Municipis i Comarques 
- Federació de Municipis de Catalunya 

 Institucions públiques i entitats municipalistes


