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La Generalitat participa en la primera edició 
d’ Innovate4Climate , que pren el relleu de la 
fira del mercat de carboni Carbon Expo 
 

• El conseller Rull inaugurarà la fira dimecres vinen t 
 

• Catalunya estarà present en diferents actes que tin dran lloc durant 
la celebració de l’I4C  
 

Més de 50 ponents de renom 
internacional es reuniran del 22 al 
25 de maig al Palau de 
Congressos de Barcelona en la 
primera edició d’Innovate4Climate. 
Finance and Markets Week (I4C), 
per  discutir els principals reptes 
econòmics i mesures financeres 

necessàries per combatre el canvi climàtic. Líders governamentals, empresaris 
i entitats financeres aprofundiran en com garantir la mobilització del 
finançament necessari per fer front al canvi climàtic, en una cimera que inclourà 
tallers, exposicions i esdeveniments paral·lels. L’Innovate4Climate, organitzada 
pel Banc Mundial i Fira de Barcelona, pren en relleu de l’antiga Carbon Expo. 
L’esdeveniment vol aprofitar el canvi d’escenari que ha suposat l’aprovació i 
ratificació dels Acords de París (COP21) per esdevenir el punt global de 
trobada de les finances, els mercats i la tecnologia per accelerar l’acció 
climàtica. 

El lema és Unlocking the Trillions, fent referència a la inversió necessària que la 
posada en pràctica dels compromisos de París impliquen: 23 trilions de dòlars 
(en nomenclatura nord-americana) tant des del sector públic com del privat. 
Governs, organitzacions multilaterals, sector empresarial, sector bancari i 
financer,  tots són imprescindibles per avançar cap a una transformació a una 
economia resilient i baixa en carboni. 

La dimensió regional i local 

Les regions i d’altres entitats no estatals, com són les ciutats o empreses, 
juguen un paper important en matèria de canvi climàtic. La mateixa Convenció 
Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), en reconeix la 
seva força, la seva capacitat transformadora i sovint un nivell d’ambició superior 
al dels Estats, que ha estat de gran vàlua per fomentar l’acció climàtica a nivell 
global. 
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Catalunya és un exemple d’aquesta voluntat, ja sigui a través d’iniciatives com 
el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, en el que més de 500 
municipis disposen de plans d’acció d’energia sostenible i plans d’adaptació als 
impactes de canvi climàtic, o bé el mateix Govern de la Generalitat, amb la 
seva acció dins les xarxes de col·laboració i cooperació amb d’altres governs 
regionals. Una mostra és que, fins l’any passat, el Govern de la Generalitat va 
copresidir l’nrg4SD (Xarxa de Governs Regionals per al Desenvolupament 
Sostenible), i actualment presideix per Europa The Climate Group. 

Catalunya, present a l’I4C 

Com ja era habitual en les edicions de la Carbon Expo, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat disposarà d’un estand i estarà present en diferents actes 
i sessions que tindran lloc durant la celebració de l’I4C. També ha organitzat 
alguns esdeveniments paral·lels: 

• El divendres, 19 de maig, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha 
organitzat la jornada “Les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle a Catalunya: estat actual i perspectiv es de futur” , per 
facilitar informació relativa a les dades més recents i actualitzades dels 
inventaris d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de Catalunya -
totals i desagregades pels diferents sectors- i analitzar les tendències i 
debatre sobre la seva evolució en el marc dels objectius establerts per la 
Unió Europea per l’any 2020. La jornada se celebrarà Museu Colet 
(Buenos Aires 56, Barcelona), de 9.30 a 11.45 hores. 
 

• El dilluns, 22 de maig, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic, Mercè Rius , participarà en la taula rodona sobre els 
compromisos climàtics i el seu finançament  que organitza 
l’International Carbon Reduction & Offset Alliance (ICROA) a Fira de 
Montjuïc, a les 14 hores.  
 

• El dimarts, 23 de maig, Rius  participarà en la taula rodona Climate 
Futures , del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), a les 
14.30 hores. 
 

• El mateix dimarts, 23,  la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
Marta Subirà , participarà a la taula rodona “Dones, lideratge i canvi 
climàtic” , un acte organitzat per la Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat amb Price Waterhouse Cooopers. Serà a la seu de PwC. 
Av. Diagonal 640, planta 7, a les 19 hores. 
 

• El dimecres, 24 de maig, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep 
Rull, inaugurarà l’Innovate4Climate , juntament amb la ministra 
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina. 
A la Fira de Montjuïc, a les 9.25 hores.  
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• El mateix dimecres 24, Rull presentarà el llibre "Informe de situació 
de les emissions de CO 2 al món. Any 2015", de la Fundació Empresa i 
Clima. L’acte es realitzarà a les 18 hores al recinte de Fira Barcelona a 
Montjuïc, sala 8, en el marc d’Innovate4Climate. 
 

• El dijous, 25 de maig, Subirà prendrà part en la sessió “ Carbon 
Pricing to Accelerate Climate Action: Sub-national,  National and 
Corporate Initiatives ” , amb Dirk Forrister, president i director executiu 
d’IETA, i Valentín Alfaya, president del Grup Espanyol per al Creixement 
Verd (GECV) i director de Medi Ambient de Ferrovial, entre d’altres. A la 
Fira de Montjuïc, sala 7, a les 9.30 hores. 

 
 

18 de maig de 2017 


