ZW núm. 114 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
Tres cites de referència vinculades al canvi climàtic, la sostenibilitat i el
desenvolupament de polítiques específiques:

Canvi climàtic global i polítiques púbiques locals és el títol de la conferència
organitzada per Ecoperiódico.com que tindrà lloc a Barcelona (Universitat Pompeu
Fabra) aquest dimarts dia 29 de gener i a la qual m’han convidat per dur a terme la
presentació.

La Convenció sobre Canvi Climàtic i Sostenibilitat que se celebrarà els dies 6, 7 i 8
de febrer a Albacete, organitzada pel Ministeri de Medi Ambient, el Govern de
Castella-La Manxa, l’Observatori de la Sostenibilitat d’Espanya, la Universitat
Castellano-Manxega i l’Associació de Joves Empresaris d’Albacete. A la trobada, es
farà referència a les recents reunions del Grup Intergovernamental d’Experts sobre
Canvi Climàtic (IPPC) a València, el passat mes de novembre, i dels diferents
governs de la Convenció de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic a Bali. També
s’analitzaran l’aprovació de l’Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta i
la posada en marxa de les estratègies regionals de les Comunitats Autònomes.
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democràtica i transformació social a ciutats en el segle XXI, que tindrà lloc del 13 al
16 de febrer a Porto Alegre, Brasil. Una jornada per a la reflexió i el coneixement de
la diversitat d’iniciatives d’innovació democràtica i transformació social que estan
sorgint en els últims anys i que s’estructurarà al voltant de quatre grans temes: 1)
Dret a la Ciutat (Polítiques Locals sobre Drets i Responsabilitats dels Ciutadans); 2)
Governança i Democràcia a Ciutats (Experiències Innovadores de Gestió i
Participació Democràtica); 3) Desenvolupament Local a Ciutats; i 4) Sostenibilitat i
Ciutat-Xarxa. Aquestes questions s’abordaran tenint en compte, també, qüestions
transversals com la perspectiva de gènere, la pobresa, la joventut, la immigració o
el medi ambient entre altres.

