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La Generalitat de Catalunya a Rio+20 
 
• Diumenge, 17 de juny 

o Organització i participació al Comitè executiu de la Xarxa de 
Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible  (nrg4SD). 

 
• Dilluns, 18 de juny 

o Participació a l’assemblea general de l’nrg4sd. 
o Participació en l’assemblea de l’Aliança d’Estats i Regions i 

llançament de la Clean Revolution Campaing del Climate Group . 
o Recepció oferta per l’Estat de Rio de Janeiro 

 
• Dimarts, 19 de juny 

o Organització i participació en la Cimera Mundial de Regions , 
coorganitzada per l’Estat de Rio de Janeiro, l’nrg4SD, Climate Group 
i ORU-FOGAR. Signatura de la “Declaració de Rio de Janeiro  - 
Estats Federats i Governs Locals compromesos amb un nou 
paradigma per al Desenvolupament Sostenible i la Eradicació de la 
Pobresa”. 

o Participació en la Conferència de les Nacions Unides sobre 
Desenvolupament Sostenible  a través de l’acte paral·lel Challenges 
and Opportunities for a Mediterranean Green Growth, organitzat per 
MIO-ECSDE, Global Water Partnership- Mediterranean, Unió pel 
Mediterrani, Fundació Príncep Albert II de Mònaco, Direcció General 
de Medi Ambient de la Unió Europea. 

 
• De dimecres, 20 a divendres, 22 de juny 

o Assistència als plenaris i taules rodones d’alt nivell de la Conferència 
de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sosteni ble  com a 
membres de la delegació espanyola i europea. 

o Assistència a les reunions informatives de la UE  i del grup 
d’interès d’Autoritats Locals . 

o Reunions bilaterals  amb els governs de Quebec, Gal·les, Fatick 
(Senegal), Marroc, Cundinamarca (Colòmbia), Mines Gerais (Brasil), 
la Fundació Ford i el Stakeholder Forum. 

o Visita al projecte de cooperació al desenvolupament  del grup 
d’Arteiras d’enfortiment de la Xarxa d’Economia Solidària de Rio de 
Janeiro. 

 
• Altres activitats: 

o Trobada informal de catalans a Rio+20 
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