
Canvi Climàtic:  

som a temps de mitigar-lo? 

Octubre-novembre 2013 

 

Els científics consideren que passar el llindar d'increment de temperatura a 2 graus 

centígrads suposa un risc molt gran, i a hores d'ara estem a prop d'aquest escenari. 

Europa ha liderat fins ara l’adopció de polítiques actives al món, i en el cas català, han 

sorgit alguns instruments com l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 

2013-2020. Mentre que els dos principals emissors de gasos amb efecte hivernacle, els 

EUA i la Xina, són reticents a un acord internacional, fins el moment. Abordar el canvi 

climàtic suposa analitzar les conseqüències que el sobreescalfament de la terra per causa 

humana suposarà sobre el nostre entorn, però especialment sobre el nostre model de 

vida. És una qüestió de la més alta prioritat estratègica. Ens hi juguem molt!  

Aquestes són les preguntes que s'abordaran en la propera Ecotendència, que tindrà lloc 

d'octubre a novembre.  

1. Estem a temps de mitigar el canvi climàtic? O només estem a temps d’adaptar-nos-

hi? 

2. Quines accions immediates poden frenar l’escalfament global de manera efectiva? 

Som capaços de dur-les a terme? 

3. Quin ha de ser l’equilibri entre les actituds personals, les actuacions locals i els grans 

consensos polítics internacionals? Quin ha de ser el compromís mutu entre aquestes tres 

escales? 

4. Estem responent al ritme que demanen les análisis tecnocientífiques? Existeix una 

relació fluïda entre la comunitat científica i els responsables polítics i socials? Cal més 

pressió ciutadana o hem d’exigir més als responsables polítics? 

5. Quin paper tenim els ciutadans en la mitigació del canvi climàtic? Com es pot 

implicar més a les persones per canviar els seus hàbits i contribuir així a la mitigació de 

l’escalfament global? 

  

o 12 novembre 2013| 

o 19:00 hores| 

o CosmoCaixa Barcelona 

http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/sesion/1/1/501/902/12-novembre-2013-Tecno


Ponents: 

o  

Teresa Ribera 

Assessora de l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions 

Internacionals (IDDRI) de París 

o  

Javier Martín-Vide 

Catedràtic de Geografia Física de la UB. 

o  

Moderador: 

José Luis Gallego 

Periodista ambiental i escriptor 

http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/1910/Teresa-Ribera
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/1911/Javier-Mart%C3%ADn-Vide
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/1912/Jos%C3%A9-Luis-Gallego
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/1910/Teresa-Ribera
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/1911/Javier-Mart%C3%ADn-Vide
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/1912/Jos%C3%A9-Luis-Gallego


  

o 27 novembre 2013| 

o 19:00 hores| 

o CosmoCaixa Barcelona 

Projectes: 

o  

Climate change evolution 

Evolució present de la tendència de l'actual canvi climàtic 

 

CompensaNatura 

Iniciativa de salvaguarda de boscos madurs i selves tropicals 

o  

ERDIBA-ELENA 

Com portar a terme inversions en eficiència energètica als ens locals en 

un context de manca de fons públics? 

http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/sesion/1/2/501/903/27-novembre-2013-Idea
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2004/Climate-change-evolution
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2006/CompensaNatura
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2002/ERDIBA-ELENA
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2004/Climate-change-evolution
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2002/ERDIBA-ELENA


o  

Projecte MENFRI 

Projecte MENFRI, investigació i innovació forestal per a la lluita contra 

el canvi climàtic 

o  

Acords Voluntaris 

Sumant esforços per a la reducció de GEH 

http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2003/Projecte-MENFRI
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2001/Acords-Voluntaris
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2003/Projecte-MENFRI
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2001/Acords-Voluntaris


o  

CO2 Web Watch 

Iniciativa per calcular, reduir, neutralitzar i comunicar les emissions de 

CO2 de pàgines webs i xarxes socials en l’entorn de les TIC 

o  

Nucliders 

Nucli pensant de professionals del medi ambient sobre com actuar per 

mitigar el canvi climàtic 

http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2007/CO2-Web-Watch
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2008/Nucliders
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2007/CO2-Web-Watch
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2008/Nucliders


o  

EfoodPrint 

Agricultura sostenible 2.0: petjada hídrica i de carboni a l'agricultura 

o  

Moderador: 

Cristina Pulido 

Gestora de projectes de recerca de l'IC3 

  

o 22 octubre 2013| 

o 10:00 hores| 

o CosmoCaixa Barcelona 

Ponents: 

http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2005/EfoodPrint
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/1913/Cristina-Pulido
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/sesion/1/4/501/901/22-octubre-2013-Edu
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/2005/EfoodPrint
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/1913/Cristina-Pulido


o  

Francesc Mauri 

Meteoròleg 

 
 

http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/1909/Francesc-Mauri
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/501/1909/Francesc-Mauri

