
 
 
 

 
 
 
 
 

1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica 
Divendres, 17 de gener de 2020 
Teatre Nacional de Catalunya 

 
10.30 h  Obertura de portes i acreditacions  
 
11.30 h  Inici de la Cimera Catalana d’Acció Climàtica  
 

Desenvolupament de l’acte 
   

o Projecció audiovisual 

o Benvinguda i presentació 

o Intervenció de representants dels joves  
o Taules de diàleg: 

- Diàleg COL·LABORACIÓ 

- Diàleg INNOVACIÓ 

- Diàleg ACCIÓ 

o La Cimera Catalana d’Acció Climàtica, l’expressió d’un compromís, a càrrec de la Sra. 
Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat i la presentadora 

o Intervenció del Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona  

o Intervenció de l’Hble. Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat 

o Intervenció del M. Hble. Sr. Joaquim Torra, president de la Generalitat de Catalunya 
 
13.30 h  Fotografia de família i fi de l’acte 
 
 
Instruccions d’accés 
 
- Les portes del TNC obriran a les 10.30 hores. 

- Els mostradors d’acreditació estaran situats a l’entrada principal del TNC. Si hi accediu directament per 
l’aparcament subterrani, si us plau, seguiu les indicacions per arribar a aquests mostradors.  

- Amb la finalitat d’agilitzar l’accés dels assistents, us demanem que pugueu arribar amb l’antelació 
suficient per tal de poder-vos acreditar abans de les 11.15 hores. 

Aquesta cimera serà neutra en carboni, ja que les emissions generades per realitzar-la seran compensades amb el 
programa de Compensacions Voluntàries del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Abans que comenci la Cimera es preguntarà a tots els participants el mitjà de transport que han utilitzat per venir a 
l’acte i els quilòmetres recorreguts. Per tant és important que sapigueu, aproximadament, els quilòmetres del trajecte 
que heu realitzat. 

Utilitzeu el transport públic i fem una cimera més sostenible: 

Autobusos: Línies H12, H14, V21, V23, 6, 7, 40, 42, 62, 93 i B25 
 Metro: L1 (Glòries i Marina) i L2 (Monumental) 
 Tram: T4 (L’Auditori/Teatre Nacional) i T5 (Glòries) 
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