#EfecteNimby

4 de desembre
de 2019

Aula Magna de la
Casa Convalescència
Sant Antoni M. Claret, 171
Barcelona

Programa

‘Efecte Nimby: contradiccions de la societat actual’
El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de
Catalunya i Balears organitza la ‘Trobada de la Mineria i l’Energia 2019’,
en el marc de la celebració anual de Santa Bàrbara, el 4 de desembre
de 2019 a l’Aula Magna de la Casa Convalescència de Barcelona, sota el
lema ‘Efecte Nimby: contradiccions de la societat actual’.
En aquesta nova edició mantenim l’esperit d’acollir els diferents
públics que configuren el sector i oferir-los un acte eminentment
professional, amb l’objectiu d’acostar parers envers aspectes que
transcorren de manera transversal però que poden afectar de diferent
manera als diversos col·lectius i, per tant, obtenir perspectives i visions
confrontades que cal considerar, analitzar i valorar.
En aquest sentit, enguany, la Trobada que se celebra sota el títol ‘Efecte
Nimby: contradiccions de la societat actual’, pretén apropar criteris
envers aquest fenomen, que servirà de fil conductor per analitzar el
paper dels diferents agents (promotors, ciutadans, Administració
Pública, professionals), que han de prendre posició davant un fet que
els afecta d’una manera o altra i, que no sempre serà de fàcil solució ni
satisfarà a tothom.

16:30h

Recepció dels assistents

17:00h

Sessió inaugural

Benvinguda
Sr. JUAN IGNACIO
NAVARRO
Degà del Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics i de
Grau en Mines i Energia
de Catalunya i Balears
17:30h

Obertura de l'acte
Sr. ALFONS PORRO
President del Gremi
d'Àrids de Catalunya

Inauguració oficial
Sra. MARTA SUBIRÀ
Secretària de Medi
Ambient i Sostenibilitat
de la Generalitat de
Catalunya

Conferència magistral. ‘L’efecte Nimby: el fenomen que suposa un
repte per a les societats desenvolupades’

Sr. ANTONI CROUS
Director Acadèmic Corporate MBA B2B
a ESADE Business School

Una societat que pretén avançar de forma sostenible requereix d’infraestructures, indústries,
instal·lacions, etc. Sovint, el ciutadà no ho percep de la mateixa manera i dificulta enormement que
determinats projectes, tot i ser necessaris pel conjunt del país, puguin implementar-se per l’oposició
local i la manca de decisió de l’Administració. És per això que, calen noves estratègies que integrin
a tots els agents implicats, per vèncer aquesta oposició que, freqüentment, respon a interessos
particulars, generen desinformació i es recolzen en la demagògia per bloquejar iniciatives que
podrien ser en benefici de la societat si es duen a terme de forma sostenible. El conferenciant
Antoni Crous, ens aportarà aquesta visió general de l’’efecte Nimby’ des del punt de vista social
analitzant el comportament i les reaccions dels ciutadans envers les situacions que generen aquest
fenomen i, les conseqüències que se’n deriven.

Programa
18:15h

Col·loqui. ‘Anàlisi i exposició de casos d’èxit relacionats amb l’‘efecte Nimby’’

‘L’efecte Nimby’ ha arrelat en la nostra societat de tal forma que ja afecta a pràcticament qualsevol
nou projecte. Empreses, professionals i administració pública formen part del ‘joc’ i cadascun hi
desenvolupa el seu paper. La coordinació entre els diferents agents és imprescindible per consensuar
la millor estratègia i aconseguir l’objectiu en benefici del ciutadà. En aquest procés, els interessos
dels ‘jugadors’ poden ser diferents. De quina manera afecta tot plegat en l’evolució de la cultura del
NO A TOT ? Quin paper ha de tenir la figura del professional en aquests casos? Què cal esperar de
l’Administració supra-local en aquestes situacions? En aquest col·loqui, en el que hi participaran
representants empresarials i de l’Administració, s’exposaran casos d’èxit en els que s’ha
aconseguit gestionar de manera positiva el fenomen de l’efecte Nimby.

19:30h

Diferents visions de l’’efecte Nimby’: ciutadà i promotor

El fenomen que s’experimenta quan els ciutadans s'organitzen per enfrontar-se als canvis i projectes
d'instal·lació en el seu entorn immediat d'infraestructures considerades com a perilloses o
desagradables en diem ‘efecte Nimby’. La majoria d’aquests projectes s’implementen amb l’objectiu
d’obtenir un benefici comunitari. Davant d’aquest escenari, es quan s’originen les dues cares de la
mateixa moneda: egoisme populista o objeccions justificades? Beneficis comuns o interessos
privats? Els principals representants de les parts afectades: ciutadans i promotors, posaran veu a
les diferents ‘cares d’aquesta moneda’. Finalitzada la seva xerrada, el conferenciant respondrà les
preguntes del públic.

Participants:

19:30h
Sra. VIRGINIA GUINDA

Vicepresidenta i portaveu de
Foment del Treball

Sra. MERCÈ RIUS

Directora General de
Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic. Generalitat de
Catalunya

Sr. SALVADOR
FERNÁNDEZ

President de Ciment
Català

Sr. VÍCTOR CUSÍ

President d’EolicCat

Sr. LLUÍS
RODRÍGUEZ

Director de relacions
corporatives d'ICL

Modera:
Sr. MICHELE CATANZARO
Doctor en física i periodista, col·laborador d’El Periódico i Nature

19:15h

Pausa

19:50h
Sr. RAFAEL RIBÓ

Síndic de Greuges de
Catalunya

20:10h

Acte de lliurament de premis als col·legiats guardonats.

20:30h

Dinamització sorpresa

21:00h

Acte oficial de cloenda
Sr. PERE PALACÍN
Director general d'Energia,
Seguretat Industrial i Seguretat
Minera de la Generalitat de
Catalunya

21:15h

Còctel-sopar

22:45h

Finalització de la Trobada de la Mineria i l’Energia 2019

Conducció i dinamització de l’acte a
càrrec de Víctor Parrado

Inscripcions a www.colegiominas.com
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