Emergència climàtica
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Acte gratuït, moderat pel periodista i professor de la UAB,
Dilluns, 21 d'octubre de 2019 a les 19h al CCM. Tecla Sala (Av. Josep Tarradellas i Joan, 44)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquests dies la majoria de representants polítics dels estats reconeguts per la ONU que així ho han
volgut, s'han reunit en la Cimera d'Acció Climàtica, mentrestant es duien a terme vàries jornades de
mobilitzacions socials arreu del món liderades per la jove activista Gretta Thunberg. Amb la idea de
que la fase del Canvi climàtic que estem patint reclama entendre-ho com una emergència climàtica.
Aquest divendres dia 27 de setembre es realitzava una concentració a ciutats d'arreu del món, entre
les quals, i ens en felicitem, l'Hospitalet de Llobregat. L'H Espai de Debat ens vam adherir al manifest
unitari català Emergènciaclimàtica.net i vam informar d'algunes activitats i manifestacions
relacionades, així com de la concentració esmentada. Al curs sobre el canvi climàtic ("Canvi climàtic:
Hi som a temps?") que vàrem realitzar conjuntament amb la Universitat de Barcelona el semestre
passat, alguns dels nostres professors/es expressaven aquesta idea d'urgència: "Ja no podem aturar
el canvi climàtic provocat per l'acció humana, només el podem mitigar; i fem tard" ens deien.
Les dades del panell IPCC del GIEEC (ONU) de diferents anys, han conclòs que la Terra s’havia escalfat
globalment uns 0,6ºC durant els últims cent anys i que s'espera un escalfament d’entre 1ºC i 3,5ºC
cap a l’any 2100 si no fem quelcom (si no canviem d'actituds, models, funcionaments, dinàmiques,
sistemes, etc.). Aquest augment i d'altres efectes provocats per la activitat humana explotadora dels
recursos naturals, ja ha provocat desgel als Pols, la desaparició d'un munt d'espècies que ja no
podem protegir i problemes estructurals en diferents ecosistemes, pel que fa al manteniment de la
riquesa de la biodiversitat. Pel que fa a les conseqüències exclusives sobre els humans, l'Agència de
Salut Pública de Barcelona, més enllà de les dades sobre morts prematures per distintes
contaminacions, va calcular que el 2018 351 persones van morir pel nivell de contaminació
atmosfèrica que respiraven, per sota dels mínims que la Organització Mundial de la Salut recomana.
Des de L'H Espai Debat volem aprofundir en les solucions, i en aquest cas, en el que estan fent les
administracions públiques, en aquest cas, de l'Estat espanyol. I és per això, que hem convidat a Joan
Herrera, qui fins a principis de setembre era l'encarregat dels programes de transició energètica
(director de l'IDAE) del govern en funcions presidit per Pedro Sánchez.

