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CONFERÈNCIA DEL CICLE ‘CRÈDIT ANDORRÀ GLOBAL FORUM’
SOBRE L’ECONOMIA CIRCULAR I EL FINANÇAMENT VERD
• La ponència serà a càrrec de Daniel Calleja, director general de Medi Ambient de
la Comissió Europea
• És l’onzena proposta del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’ i tindrà lloc el 8 de
febrer a l’edifici Crèdit Centre
Andorra la Vella, 5 de febrer de 2018
Crèdit Andorrà organitza una nova conferència del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’, a càrrec
de Daniel Calleja, director general de Medi Ambient de la Comissió Europea, responsable de
l’economia circular, l’estratègia europea, la biodiversitat i el desenvolupament sostenible.
La ponència, que porta per títol L’economia circular i el finançament verd: el futur d’Europa,
tractarà sobre alguns dels reptes mediambientals més importants per a la Unió Europa en
aquests moments, com són la superpoblació, el canvi climàtic, l’escassetat de matèries
primeres o l’impacte que tenen algunes activitats en el medi ambient.
En aquest context, Daniel Calleja apunta que aquests reptes que té la comunitat internacional
poden suposar grans oportunitats. Explicarà com l’economia circular pretén estalviar recursos
i costos maximitzant les matèries primeres en el cicle productiu. D’aquesta manera es genera
un estalvi en els costos que permet un creixement econòmic sostenible mantenint un alt nivell
de competitivitat. Un procés que, tal com indica Calleja, generarà nous mercats que permetran
una producció i un consum més responsables.
El ponent parlarà també del paper fonamental que té el finançament verd per poder avançar
en la situació ambiental que estem vivint i assegurar la transformació cap a una economia
circular.
La conferència, que tindrà lloc el 8 de febrer, a les 19.30 h, a l’edifici Crèdit Centre, forma part
de les activitats impulsades des de la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i
Humanisme de l’IESE.
Data:

Daniel Calleja
Daniel Calleja es director general de Medi Ambient de la Comissió Europea, responsable de
l’economia circular, l’estratègia europea, la biodiversitat i el desenvolupament sostenible.
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Anteriorment ha ocupat altres càrrecs a la Comissió Europea, entre els quals destaquen els de
director general de la Direcció General d’Empresa, Indústria i Mercat Interior o director de
Transport Aeri a la Direcció General de Transports.
Entre els anys 1995 i 2004 va ser cap de gabinet de Loyola de Palacio, vicepresidenta de la
Comissió Europea, responsable de transports, energia i relacions amb el Parlament Europeu.
També ho va ser de Marcelino Oreja, comissari responsable dels assumptes institucionals, la
política d’informació i el sector audiovisual. Durant aquest període va participar en les
negociacions del Tractat d’Àmsterdam.
És llicenciat en dret i en ciències econòmiques i empresarials, disposa del diploma City of
London Business Law i d’un altre en dret comunitari a la Universitat Complutense de Madrid.
També ha cursat un programa de negociacions a la universitat d’Oxford i un de lideratge a la
Harvard Business School.

‘Crèdit Andorrà Global Forum’
El ‘Crèdit Andorrà Global Forum’ és un cicle de conferències anual que va néixer amb la
voluntat de posar a disposició de la ciutadania andorrana ponents de referència, per tal de fer
una anàlisi de la realitat actual, però en clau de futur.
La finalitat és propiciar un espai de coneixement, de generació d’idees, de debat, d’opinió, al
voltant de temes d’actualitat econòmica, social, educativa, tecnològica, cultural, sanitària,
turística, en definitiva, de tots aquells sectors que han de marcar el progrés del país a mitjà i
llarg termini.

CONFERÈNCIA

8 de febrer de 2018
19.30 h
Edifici Crèdit Centre. Av. Meritxell, 80,
d’Andorra la Vella
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