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Unplanetablaumésverd

Eselnostrereptedetots!

FORUM
CREATHON
TAllERs

Elnoumónquèés?
Un moment únic per compartir i construir totes les solucions ciutadanes
per fi de protegir el nostre planeta.
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EDiTO

Un planeta blau més verd
Al mes de març passat, un forum inèdit establia a Perpinyà les bases
d’una societat innovadora i responsable.
Per la seva primera edició, “ Le nouveau monde” (el nou món) va
reunir unes 7200 persones dins la ciutat catalana.
Caps d’empreses, elegits, estudiants... Tots mobilitzats per a inventar
un futur audaç i resistent, que torna a posar l’humà al centre, com
actor de la protecció del nostre planeta.
Junts, catalitzem les energies positives de la nostra regió Occitània,
tant rica de recursos dins la diversitat dels seus territoris.
Per l’oxigen dels nostres dies futurs, pel dels nostres fills, un planeta
blau més verd.
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ENTENDRE

Reflexionar junts sobre les grans objectius
del món de demà.
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Temàtiques:

Grans
Debats

6

• Clima i energies renovables
• Salut i ciència
• Agricultura i nutrició
• Ordenació i mobilitats
• Economia circulatòria
• Noves ciutadanies
Mastres
classes
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Presentacions
de nous
oficis

40 EXPOSITORS I SOCIS

V

CREAR
“Experiències
per a fundar
un nou món”

20 PRESENTACIONS
D’INNOVACIÓ
locals i inspiradores
1 CREATHON
Per a promoure 10 projectes
audaços i responsables

LA PERMASCHOOL
per a iniciar-se a la permacultura.

15 TALLERS DE PRÀCTICA,
pels petis i els més grans

EL FABLAB
El camió del “nouveau
monde”(el nou món)
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PlATóDEMiTjANsDECOMUNiCACió

Al centre del forum, un plató dels mitjans
de comunicació del grup La Dépêche

Juntament amb Sud Radio i Via Occitània posa a la llum els innovadors locals,
obre oportunitas inspiradores, permet difondre l’ecosistema local.

Podem compta amb el suport de:

Michal Kurtyka

Michèle Sabban

Cyril Dion

Jean Jouzel

President de la COP 24

Presidenta del R20

Escriptor, realitzador i
militant francès per
l’ecologia

Climatòleg i glaciòleg
antic vicepresident
del GIEC

Perrine HervéGruyer

Laurence Tubiana

Bertrand Piccard

Erik Orsenna

Economista i directora
de la fundació Europea
pel Clima

Psiquiatre i aeronaute
a l origen del projecte
Solar Impulse

Escriptor i President de
“Initiatives pour l'Avenir
des Grands Fleuves”

Fundadora de la granja
del Bec-Hellouin
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Col·laboradorsdel’edició2019
Juntament amb nosaltres construeixen un nou món

Els fundadors

Institucionals

Bancs
i finança
Energia
i Medi Ambient
Menjar
Universitats

Xarxa

Mitjans de
comunicació

Infraestructures
i construcció

Mobilitat

Organitzador
El Grup La Dépêche du Midi és un grup
d’informació i de comunicació global present sobre els 13 departaments d’Occitània
però també del Lot i Garona.
D’ençà de 150 anys, defensa els valors
humanistes, laics i republicans.
Cada dia en el Gran Sud que s’esten del
Gers fins el Gard i de l’Aveyron fins a la frontera espanyola, són més d’un milió de persones que llegeixen un diari del Grup
mentre, que les nostres pàgines Web comptabilitzen uns 20 milions de visitants únics
mensuals.

CONTACTE PROGRAMA
contact@lemondenouveau.fr
CONTACTE COMERCIAL
Vincent Bernardi : vbernardi@midilibre.com
06 32 19 16 36

