XI Simposi Internacional Una Sola Terra
Commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Sala d'Actes
Rambla de Catalunya, 6, 2ª planta

Divendres, 4 de juny
18.30h Projecció del documental “Informe general sobre el
canvi climàtic” de l'associació Una Sola Terra (45').
19.30h Presentació de la revista "Ecouniversitat"
19.45h Taula rodona “I desprès de Copenhaguen, què?,
amb Josep Puig, president d'Eurosolar; Santiago
Vilanova, president de l'associació Una Sola Terra;
José Luís Escorihuela “Ulises”, membre de Gaia
Education.
Moderador: Eduard Vinyamata, director del
Campus per la Pau de la UOC.
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Copenhaguen: fracàs o necessària
redefinició del procés?
La Conferència sobre el Clima de Copenhaguen va
decebre a l'opinió pública internacional i a la
majoria de ONG ambientalistes i ecologistes.
S'esperaven resultats que estiguessin a l'alçada del
repte d'evitar que la temperatura mitjana mundial
pugi dos graus en relació als nivells preindustrials.
El Grup Intergovernamental d'Experts sobre
l'evolució del Clima (GIEC) havia advertit en els
seus quatre informes que la situació era critica. El
GIEC, però, s'ha vist embolicat en escàndols de
suposada manipulació de dades de temperatures
passades i sobre exageració dels perills del desglaç
a l'Himalaia. El mes de febrer de 2010 va dimitir el
cap de la convenció de l'ONU pel canvi climàtic,
Yvo de Boer, a conseqüència de l'acord de mínims
de Copenhaguen. Aquestes circumstàncies han
servit perquè els escèptics i negacionistes
reaccionin contra la credibilitat del GIEC.
El fracàs de la Conferència de Copenhaguen
qüestiona el sistema de votacions basat en el
consens? Com dissenyar una nova governabilitat
ambiental en vista a la propera conferència de
Cancún (Mèxic)?
Amb l'organització del XI Simposi Internacional
una Sola Terra esperem contribuir a la clarificació
d'un dels temes clau per impulsar l'economia
ecològica del segle XXI.
Associació Una Sola Terra

Facultat de Geografia UB
Sala Gran, 4ª planta
Montalegre, 6
Barcelona

Dilluns, 3 de maig
La visió dels científics
18.30h Inauguració del Simposi a càrrec de Joan Antoni
Baron Espinar, President delegat de l'Àrea de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, i de
Salvador Samitier, director de la Oficina de Canvi
Climàtic del Departament de Medi Ambient i
Habitatge.
18.45h “El canvi climàtic: la necessitat d'un peritatge
internacional i el paper del GIEC”.
Conferència a càrrec d'Hervé Le Treut, climatòleg,
director de l'Institut Pierre-Simon-Laplace, coautor
del IV Informe del GIEC.
19.30h Intervencions de Javier Martín Vide, climatòleg,
catedràtic de la UB i de Josep Enric Llebot, físic
de la UAB, membre del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible.
20.00h Col·loqui amb Hervé Le Treut, Javier Martín Vide
i Josep Enric Llebot.
Moderador: Santiago Vilanova, periodista i
president de l'associació Una Sola Terra.
Dimarts, 4 de maig
La visió de les ONG
18.30h “Un nou pacte social mundial. El que està en joc
després de Copenhaguen”.
Conferència de Riccardo Petrella, economista i
politòleg, secretari general del comité
internacional pel Contracte Mundial de l'Aigua.
Presentació a càrrec de Santiago Vilanova.
19.15h Intervencions sobre el tema de :
Aida Vila, responsable de la campanya sobre
canvi climàtic de Greenpeace; Héctor de Prado,
tècnic de canvi climàtic de Amigos de la Tierra;
Josep Puig, president d'Eurosolar; Pablo
Cotarelo, responsable de canvi climàtic
d'Ecologistes en Acció; Patricia Cantarell,
responsable de campanyes d'Intermón Oxfam.
20.00h Col·loqui final moderat per Xavier Garcia,
periodista, secretari de l'associació Una Sola Terra.

