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Divendres 27 de març
a les 19:00 h
www.cccb.org
@CCCBDebats

Participants:
Naomi Klein
Carme Colomina

Quins són el reptes que el canvi climàtic planteja al món actual?
Som a temps de frenar el procés de destrucció dels recursos del
planeta? En el seu nou llibre, la periodista Naomi Klein posa en
dubte alguns dels mites al voltant del canvi climàtic i insta que es
prenguin mesures per actuar contra el que considera la crisi més
important de la humanitat. El problema no és que sigui impossible
deixar de fer servir combustibles fòssils ni que es desconeguin les
polítiques que podrien portar a reduir les emissions de carboni, sinó
que, per tal de dur-les a terme, caldria posar fre al model de
consum a escala global i canviar el nostre sistema econòmic, que
actua com si els recursos del planeta fossin inesgotables. Per a
Klein aquesta transformació és, sobretot, una gran oportunitat: per
reconstruir les economies locals, per enfortir les nostres
democràcies i per lluitar contra les desigualtats a escala planetària.

Naomi Klein és periodista i escriptora, internacionalment
reconeguda pels best-sellers No logo (labutxaca, 2008; en castellà,
Paidós, 2000), La doctrina del xoc (Empúries, 2007; en castellà,
Paidós) i ara Això ho canvia tot. El capitalisme vs. el clima
(Empúries, 2015; en castellà, Paidós).

Presenta: Carme Colomina, periodista del diari ARA.

Els debats del CCCB són enregistrats en vídeo i posteriorment consultables al
nostre web i a l'Arxiu CCCB

Segueix el debat a la xarxa al Twitter de CCCBDebats.

Informació:
Hi haurà traducció simultània al català
Entrada: 3 € 
Amics del CCCB, aturats, carnet de docent i jubilats amb la Targeta Rosa: gratuïta
Venda anticipada a les taquilles del CCCB i Ticketea (tel. 902 044 226 / www.ticketea.com)
El CCCB es reserva el dret de modificar la programació per causes alienes a l'organització.
CCCB, Montalegre, 5 – 08001 Barcelona
Tel. 933 064 100 / info@cccb.org / www.cccb.org / @CCCBDebats
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