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Conferència de Jeremy Rifkin: “Un 
nou paradigma econòmic per a una 
Catalunya sostenible” 
El 21 de setembre Rifkin ve a Catalunya per parlar del model energètic que 

volem per al nou país, en un acte amb presència de Carles Puigdemont, Oriol 

Junqueras i Mercè Conesa

El proper 21 de setembre tindrà lloc la conferència i debat “Un nou paradigma econòmic per a una 

Catalunya sostenible”, a càrrec de l’eminent sociòleg i economista nord-americà Jeremy Rifkin, en una 

jornada que ha estat organitzada pel Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya juntament amb la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Jeremy Rifkin (1943, Denver, Colorado) és autor d’una vintena de llibres sobre l'impacte dels canvis 

científics i tecnològics en l'economia, la societat i el medi ambient. Rifkin, que ha assessorat governs de 

tot el món, advoca per un canvi de paradigma econòmic en virtut del qual, fusionant la tecnologia 

d'Internet i les energies renovables, es crearà una poderosa Tercera Revolució Industrial on les 

persones produirem la nostra pròpia energia verda i la compartirem per mitjà d’una mena d’”Internet de 

l’energia”, tal com fem avui amb la informació.

En aquesta nova era post carboni, on cadascú pot generar la seva energia i els seus productes

(mitjançant la impressió en 3D), baixaran els costos de producció i de màrqueting, gràcies a Internet, i 

augmentarà l’eficiència energètica. Això afavorirà el floriment de petites i mitjanes empreses, i les més 

grans deixaran de ser productores per passar a ser “agregadores”; es dedicaran a coordinar i gestionar 

les múltiples petites xarxes que mouran el comerç.

La presència de Jeremy Rifkin a casa nostra és una gran oportunitat per encetar el debat sobre el 

model energètic que volem per al nou país. Catalunya, amb un potent teixit de petites i mitjanes 

empreses, una bona infraestructura de telecomunicacions i una tendència al cooperativisme, la 
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creativitat i la innovació, té tots els requisits per avançar, en les properes dècades, cap al canvi de 

paradigma que propugna Rifkin.

La teoria de la Tercera Revolució Industrial té el suport de la Unió Europea i les Nacions Unides i ha 

estat avalada per líders mundials com la cancellera alemanya Angela Merkel, el president francès

François Hollande i el primer ministre xinès Li Keqiang.
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