
Cicle de Debats  
CIUTATS DEL FUTUR

El Centre d’Estudis Econòmics i Socials te interès en afavorir el debat sobre aspectes socials i econòmics d’actualitat i un
d’ells es el que es desenvolupa al voltant del paper de les ciutats com a motors econòmics i productors de benestar
social.
En aquest cicle de debats plantegem com a objectius:
1. Oferir un espai pel debat sobre les ciutats al món i la seva influència en les oportunitats de desenvolupament 
econòmic i generació d'ocupació. 
2. Abordar els elements demogràfics, de salut, les dinàmiques socials i de convivència a les ciutats. 
3. Tractar sobre els reptes mediambientals i de gestió urbana amb visió de futur. 

PALAU MACAYA
P. Sant Joan, 108

Barcelona

17 Octubre
7 Novembre

21 Novembre

18’30 - 20’30

La ciutat del futur i els seus reptes          
Presentació del cicle: Sr. Ignasi Farreres, Pdt. CEES  i  representant Diputació de Barcelona  17 Octubre 2016
Sr. Jordi Hereu, ex alcalde de Barcelona, Repensar la ciutat 
Sra. Carme Miralles, Dra .en Geografia UAB , Sostenibilitat mediambiental i social a les ciutats 
Sra. Nuria Marin, alcaldessa L’Hospitalet  i presidenta de Red Española de Ciudades Inteligentes. Smart a les ciutats
Coordinadora: Sra. Isabel Sierra

La ciutat per a les persones                                                                                                 7 Novembre 2016
Sr. Alfons Conesa, ex director de l’Agencia Catalana de Consum. Els ciutadans consumidors
Sra. Isabel Sierra, autora del llibre “Ciudades para las Personas”, La ciutat social i saludable
Sr. Josep Mayoral, Alcalde Granollers i vicepresident “Mayors for Peace”, Les ciutats i els valors
Coordinador: Sr. Salvador Aragonès

Les ciutats com a generadores d’oportunitats                                                                             21 Novembre 2016
Sr. Joan Tugores, ex rector Universitat de Barcelona , L’economia de la aglomeració
Sr. Vicente Royuela,  Dr. en Economia, Catedràtic, Investigador AQR-IREA, Repensar la ciutat
Coordinador: Sr. Jordi Sala

Cloenda a càrrec de la Excma.Sra. Mercè Conesa, Presidenta de la Diputació de Barcelona i del Sr. Ignasi 
Farreres, President del Centre d’Estudis Econòmics i  Socials

Amb el suport de

INSCRIPCIONS: Cal confirmar l’assistència. Es pot fer inscripció per un o més debats.
Enviar a l’adreça de correu: secretaria@ceesocials.org

Amb la col·laboració de:
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