La governabilitat efectiva dels assumptes col·lectius (que en aquest cicle retitulem com a governabilitat
democràtica) porta temps present d'una manera central en les reflexions i debats del Club de Roma.
La primera aproximació explícita del Club de Roma al que entenia per governabilitat del sistema
internacional va ser l'any 1985, abordant la governabilitat d'un món en transició, en la qual ja apareixien les
aportacions als límits al creixement i la necessitat d'una acció concertada per preservar la terra per a
nosaltres i per als nostres fills i filles.
Trenta anys després, el 2015, l'ONU, va aprovar l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible que
insta tots els països a assolir en el 2030 els seus disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
per promoure la prosperitat i alhora protegir el medi ambient.
La consecució dels ODS requereix de la col·laboració dels governs, el sector privat, la societat civil i els
ciutadans per igual per assegurar que deixarem un millor planeta a les generacions futures. Per això són
necessaris elements claus com la mitigació de la pobresa, la consolidació de la pau, el canvi climàtic i el
risc de desastres, la desigualtat econòmica i la governabilitat democràtica.
Com s'articula aquesta col·laboració per donar resposta a la globalitat en un món ple de conflictes, en els
quals es qüestiona el paper de la multilateralitat i la participació efectiva i democràtica dels ciutadans en la
seva solució, o com el mercat dóna resposta a la preservació dels recursos naturals que asseguri el
desenvolupament social i la salut del planeta, són alguns dels temes a reflexionar.
El govern de les societats complexes en un món globalitzat i interdependent, esdevé en un factor crític i
ineludible per avançar cap a la consecució dels ODS en aquest recorregut col·lectiu que és el bé comú.
Aquests són alguns dels temes que abordarem aquest any en el cicle organitzat per l'Oficina a Barcelona
del Club de Roma conjuntament amb la Fundació Fòrum Ambiental i l’Obra Social "la Caixa".
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