“La Jornada Ernest Lluch de Torroella

ELS LÍMITS DEL
CREIXEMENT,
EL VALOR DE LA
SOSTENIBILITAT

de Montgrí ofereix un espai obert al
debat i a la reflexió a l’entorn dels
valors cívics de la societat actual”

És coorganitzada per Can Quintana, Museu de la
Mediterrània i la Fundació Ernest Lluch amb el
patrocini de Caixa de Girona.

propugnen una desmaterialització de l’economia o un
decreixement de la producció. ¿El creixement, que
curiosament ha esdevingut la raó de ser del ser humà,
i que ens ha fet progressar com a espècie, pot esdevenir,
sense cap control, el motiu de la nostra pròpia destrucció?
Cal què canviem els nostres hàbits de producció i
consum de manera urgent? És aquesta la millor manera
de preservar el planeta i la perdurabilitat dels seus
recursos? Quins canvis i conseqüències ens depara el
futur immediat?

Les societats actuals s’enfronten a un problema
ambiental i econòmic de gran magnitud. En un futur
proper, els impactes econòmics, socials i ecològics poden
arribar a ser tals, que afectaran no solament aquelles
societats més vulnerables del Tercer Món, sinó que
s’estendran als països més desenvolupats. Ja no es tracta
només de veus aïllades o d’ecologistes radicals, sinó
d’informes seriosos que constaten que el canvi climàtic
pot tenir conseqüències molt preocupants per a
l’economia del planeta si no s’actua amb urgència.

Per parlar d’aquest tema, les IV Jornades Ernest Lluch,
es centraran en debatre a l’entorn dels límits del
creixement i el valor de la sostenibilitat, pel que
s’ha convidat a reconeguts especialistes amb
l’objectiu que ens aportin llum per a un debat
final en el que volem que tu siguis el
protagonista.

La sostenibilitat del planeta és una qüestió transversal
que interpel·la directament als organismes polítics i
econòmics internacionals, però que ha de tenir en la
societat civil el seu motor de canvi. La idea col·lectiva de
créixer, sobradament coneguda en el món occidental
però contundentment seguida a Orient (Xina i l’Índia),
és posada en entredit per teories econòmiques que
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MATÍ

TARDA

10:30h

16:00h

Obertura de portes

Presentació del III volum de les Jornades Ernest Lluch
a Torroella de Montgrí

11:00h
Benvinguda

11:15h
Primera conferència: Ambient, economia i sostenibilitat: nosaltres, demà, a càrrec de Ramon Folch,
Director General d'ERF i President del Consell Social
de la UPC, que serà presentat per Xavier Quintana,
professor de la UdG i coordinador del Projecte Life
dels aiguamolls del Baix Empordà

16:15h
Tercera conferència: Creixement i medi ambient:
respostes econòmiques i empresarials, a càrrec
de Manuel Ludevid, Economista, especialista en
gestió ambiental de l'empresa, presentat per Xavier
Ferrer, economista i politòleg

17:15h
Pausa

12:15h

17:30h

Pausa i esmorzar

Taula rodona conduïda per la rectora de la Universitat
de Girona, Anna Maria Geli amb tots els ponents i
preguntes del públic

12:45h
Segona conferència: El canvi climàtic, sostenibilitat
i els límits al creixement a càrrec de Joan David
Tàbara, sociòleg ambiental i investigador del projecte
sobre polítiques de canvi climàtic Adaptation and
Mitigation Strategies for Europe (ADAM), presentat
per Miquel Riera, periodista i director de la revista
Presència

18:30h

13:45h

19:00h

Pausa i dinar

Fi de la Jornada

Cloenda a càrrec de: Representant de Caixa de Girona;
Sr. Lluis Maria de Puig, vicepresident de la Fundació
Ernest Lluch; Sr. Joan Margall, alcalde de Torroella de
Montgrí; Sr. Francesc Baltasar, Honorable conseller de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

La Jornada tindrà lloc a l’auditori del Museu de la
Mediterrània a Torroella de Montgrí. La Jornada és gratuïta i de lliure accés.
Atès que les places són limitades, es recomana realitzar la inscripció amb antelació. Les persones inscrites
rebran la publicació de les ponències de la Jornada.
Per a més informació també podeu consultar:
www.fundacioernestlluch,org
www.museudelamediterrania.org

COM INSCRIURE’S A LA JORNADA
Personalment a Can Quintana a l’adreça
de la secretaria
Per telèfon trucant al 972 75 51 80
de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Enviant un correu electrònic a:
canquintana@torroella.org

La seu de la Jornades és al Museu de la Mediterrània
Carrer d’Ullà 31
17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 51 80
Fax: 972 75 51 82
correu electrònic: canquintana@torroella.org

