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“Las demandas de la humanidad sobre el planeta se han ido multiplicando en 
el último medio siglo a medida que hemos aumentado en número y nuestras 
rentas se han incrementado. La población mundial pasó de 2.500 millones en 
1950 a 6.100 millones en 2000. El crecimiento durante esos 50 años ha sido 
superior al que se produjo en los 4 millones de años transcurridos desde que 
aparecimos como una especie distinta.”  

Lester R. Brown (2003). 
 
 
“Hem d’estalviar per poder pagar la multa planetària que ja ningú podrà 
condonar-nos.” 

Ramon Folch (2011). 
 
 
“Vivimos en una era de riesgo que es global, individualista y más moral de lo 
que suponemos. La ética de la autorrealización y el logro individual es la 
corriente más poderosa de la sociedad occidental moderna.” 

Ulrich Beck (2000). 
 
 
“A la larga, el Homo sapiens ha disfrutado de un gran éxito biológico en virtud 
de su adaptabilidad. Lo mismo ha ocurrido con algunas especies de ratas.” 

John R. McNeill (2001). 
 
 
“Sabem que si continuem pel camí actual de permetre que les emissions 
augmentin any rere any, el canvi climàtic canviarà tot el nostre món. El més 
probable és que les ciutats més importants quedin submergides, les cultures 
antigues seran engolides pel mar, i hi ha una probabilitat molt alta que els 
nostres fills es passin bona part de la vida fugint i recuperant-se de tempestes 
infernals i sequeres extremes. I no cal que fem res per arribar a aquest futur. 
L’únic que hem de fer és no fer res.” 

Naomi Klein (2015). 
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COP21PARÍS 
 
 
Entre el 30 de novembre i el 11 de desembre d’enguany es celebrarà a París la 
anomenada COP 21 (la 21 Conferència de les Parts de la Convenció marc de 
les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic; http://www.cop21.gouv.fr/en).  
 
L’aprovació de la Convenció Climàtica i l’inici d’aquestes conferències cal 
cercar-lo en la coneguda Cimera de la Terra a Rio de Janeiro l’any 1992, 
essent també molt referenciat el Protocol de Kyoto (1997) que, en el marc de la 
dita Convenció, va establir un acord de reducció de gasos amb efecte 
d’hivernacle durant el període del 2008 al 2012. 
 
Aquestes conferències treballen, teòricament, amb la voluntat de lluitar contra 
els efectes del canvi climàtic degut al qual, segons les previsions de l’IPCC de  
de l’ONU, la temperatura mitjana de la superfície de la terra pot augmentar 
entre 1,4 i 5,8ºC d’aquí al 2100.  
 
En aquests moments la informació mes complerta i contrastada la facilita el 
IPCC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el canvi Climàtic) on, en el seu 
darrer informe (http://www.ipcc-wg2.gov/AR5/) marca clarament la urgència de 
iniciar una reducció dràstica d’emissions per no sobrepassar els 2ºC 
d’increment de la temperatura mitjana sobre la que teníem en la era pre-
industrial. Això comporta que, com a planeta, tindríem que començar a reduir la 
producció de gasos amb efecte d’hivernacle (GHG’s), i principalment el CO2, a 
partir del 2020, aconseguint 0 emissions al 2075. Com es pot deduir “això ho 
canvia tot” com molt be apunta Naomi Klein. 
 

 
 

I és aquesta 21 Conferència de les Nacions Unides pel Clima que ha de ser 
capaç d’establir els acords vinculants i sancionables on, amb el criteri de 
justícia climàtica que vinculi sostenibilitat i desenvolupament solidari, es pugui 
garantir la no superació d’aquells 2ºC que tots els informes donen com a llindar 
a no ultrapassar. 
 

http://www.cop21.gouv.fr/en
http://www.ipcc-wg2.gov/AR5/
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ARTCOP21BCN 
 
 
En décembre 2015, des dizaines de milliers d’acteurs civils, fondations, ONG, 
citoyens seront réunis à Paris pour la 21ème Conférence des Nations Unies 
pour le Climat. L’approche essentiellement scientifique et politique qui préside à 
l’ordre du jour de la COP21 sera t-elle suffisante pour négocier des accords 
internationaux capables de contrer le changement climatique? ArtCOP21 
proposera un évènement culturel exceptionnel pour faire du climat un défi 
citoyen et inventer ensemble une véritable culture du changement, pour un 
monde futur positif et durable. (http://www.artcop21.com/?lang=fr) 
 
A París s’està organitzant aquesta acció, ARTCOP21, amb la voluntat 
d’involucrar la cultura en la reflexió i mobilització per pressionar als mandataris i 
que arribin a un acord realista i vinculant que garanteixi un bon clima per a tots, 
sobre tot per a les immediates generacions futures. 
 
ARTCOP21BCN proposa organitzar un event modest però compromès que 
sumi el sector de l’art i del disseny en el més ampli sentit del terme (estudiants i 
escoles, professionals, associacions, ONG’s), per involucrar-nos a aquest 
“desafiament ciutadà” que suposa el COP21 a París. I Barcelona no pot quedar 
al marge. 
 
La primera idea amb la que treballem seria la de organitzar una jornada 
d’activitats multidisciplinars localitzades en l’edifici Dhub i a la plaça de les 
Glòries. El FAD (Foment de les Arts i el Disseny) ens sembla una entitat 
centenària de referència, i en l’edifici i el seu auditori es podrien organitzar 
durant tota la jornada debats, presentació de bones pràctiques i la elaboració 
d’un text-manifest que ens comprometi, no només per pressionar a COP21, 
sinó per fer de la nostra ciutat i del nostre país un actor interessat fermament 
en la lluita contra el canvi climàtic. La plaça de les Glòries i tot l’entorn de 
l’edifici permet intervencions multidisciplinars, ampliant el protagonisme a 
creadors i creadores especialitzats en les intervencions a l’espai públic, escoles 
de música, dansa i teatre, arts i disseny, així com el protagonisme de les 
iniciatives ciutadanes de de l’àmbit del activisme ecologista i veïnal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cop21paris.org/
http://www.artcop21.com/?lang=fr
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LA JORNADA 
 

 
 
 
 
 
La data serà el dissabte 14 de novembre, jornada complerta, en principi de 10 
a 20 hs. 
Aquesta jornada tindrà dos àmbits: 

- El auditori, entre les 10 i les 20 hores, acullirà 12 intervencions de 20/30 
minuts on, dissenyadors, artistes, arquitectes, urbanistes, pensadors, 
propossaran bones pràctiques així com reflexions ideológiques que aportin 
eines pel pensament i l'acció a favor de la lluita contra el canvi climàtic. Així 
mateix està previst algunes projeccions audiovisuals com el documental 
"Això ho canvia tot". Al final de la jornada està prevista una reflexió que pugui 
donar pas a una declaració final. 

- Al voltant de l'edifici del Dhub ocuparem l'espai amb activitats socials i 
"performatives" per part de escoles (música, teatre, arts i disseny...), 
associacions (culturals, cíviques, polítiques, ONG's...) i altres actors socials. 
Es tracta de dinamitzar l'espai públic generant sinergies que provoquin una 
implicació de la ciutadania en la problemàtica climàtica. 

 
Aquestes activitats, tant les interiors com les exteriors, seran programades 
atenent a la seva coheréncia amb el tema de la jornada i coordinades per Nora 
Ancarola (Plataforma d'artistes de Catalunya) i Jesus-Angel Prieto (FAD). 


