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                                                                                                 El Prat de Llobregat,  11  de gener de 2019 

Benvolguts/des, 
 
Com a President de Rotary Club d’El Prat, ens plau convidar-vos al sopar- conferència d’en Josep 
Maria  RIBA FARRÉS i al posterior col·loqui sobre el tema: “ Canvi climàtic: amenaça i oportunitat 
a l’hora” 
 

“El canvi climàtic i la creixent  crisi ecològica, juntament amb la pobresa i la 
desigualtat, són els principals reptes de la nostra era a nivell ambiental, social i 
econòmic. El canvi climàtic, amb  l'alteració del clima i les temperatures de la terra, 
afecta els ecosistemes i origina canvis que, directa o indirectament, són produïts per 
l'activitat humana. L'augment excessiu dels gasos de l'efecte hivernacle contribueix 
a la variació de la temperatura i al deteriorament de la capa d’ozó”. 

 
Aquest impacte mediambiental que, sens dubte, és una amenaça, també pot convertir-se en  una 
oportunitat i això és el que el ponent de la conferència ens  exposarà en el sopar. 

Josep Mª Riba Farrés es Enginyer industrial, especialitzat en organització d’empreses. Diplomat 
per la "The Association of National Advertisers" de New York i per la Lintas University de New York. 
Soci-Fundador i Director General de MARACANA, Agència de Màrqueting i Comunicació. President 
de l'Associació per el Desenvolupament de Casa Bioclimàtica. President del Comitè de 
Representació de la Plataforma ZEO (Zero Emissions Objective). 

Celebrarem l’esdeveniment a l’HOTEL CIUTAT del PRAT,  Av. Remolar 46, el proper dimarts 22 
de gener del 2019 a les 21 hores. 
 
Esperant la  vostra  assistència, per tenir l’oportunitat de tenir-vos entre nosaltres, aprofitem 
l’avinentesa per a saludar-vos ben cordialment 

 

Joan Anglès 
President 2018-19 

Es prega confirmar assistència: 
A Rotary:  Per correu electrònic a: elprat@rotary2202.org 
                   Per WhatsApp: 606 98 69 73 

El preu del sopar és de 25,00 € 


