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Agraïments
o Centre Ernest Lluch: Ignasi, Marta i organització
o Presencialitat
o Agrair a totes les ponents
o Ponents molt potents
o Oportunitat d’apendre d’un als altres
o Mirades diferents a l’emergencia climàtica: climatòlegs, ambientòlegs, biòlegs,
urbanistes, visio de l’economia política
o Ens hem reunit gracies a la Isabelle Anguelovski
o Dra Isabelle Anguelovski, Coordinadora del curs
o Investigadora exemplar
o Altisima qualitat acadèmica
o Com a investigadors no te necessitat de treballar tant en la difusió, debat i fer
xarxa
o Ens hem tornat a conèixer i fer xarxa
o Liderat per dones i exemplar investigació feminista
Aim - Objectiu
o Síntesis del que hem après
o Excel·lent presentacions d’investigadores i experts
o No vull afegir mes idees, nomes intentar trobar els fils comuns
o Que hem après en aquests dos dies?
Titul del curs
o L’Emergencia Climàtica: Propostes i Reptes per les ciutats
o Vanesa Castan Broto ens ha cambiat la pregunta des del primer moment
o Com respondre a l’Emergencia Climatica + justicia ambiental?
o Separació la justícia ambiental - justícia social
o Te una premissa
o Unim justícia ambiental amb justícia social
o Reconeixem que atendre l’emergència climàtica per si sol, no n’hi prou
o No volem nomes respostes tecnològiques, capitalistes i explotadors de la crisis
climàtica

o El sistema capitalista i patriarcal que ens ha portat fins aquí no ens pot donar les
solucions
o Hem vist moltes experiències de com l’emergència climàtica es pot manipular
▪ Christos ha donat molts exemples
o Volem transformacions
o Per tant, aquest curs, a diferencia de molts altres sobre aquest tema, ja donava
per suposat un coneixement sobre
Per tan, reitero la pregunta que ens ha guiat aquests dos dies:
Com poden la ciutat respondre a l’emergència climàtica de manera socialment justa?

Quines son les estratègies a seguir? Que hem de fer. Entre les varies ponents, hem anat trobant
les nostres respostes. Son respostes de vegades incomplertes i contradictòries, però que,
segons he escolatat, es podria resumir en 4 eixos:
+Verd
+Participació
+Perspectiva Feminisme
+Nova Economia

+Verd
o El repte de renaturalitzar la ciutat. No nomes es baixar les emisions, tambe hem de
millorar la qualitat de vida amb espais verds, espais de recreacio, espais de convivencia,
espais per infants i entorns saludables que a l’hora atenen els reptes del canvi climatic
o Perque mes verd?
o Patim el cost de no tenir verd en salut
o El coste de los danos directos de la salut, se situa entre 2,000 millions de USD, de
aquí al 2030.(Helen)
o Joan Ballester que la mortalitat atruible a la termparature incrementara un 4%
o Millores de salut mental (Ita)
▪ El cants dels ocells, Paisaitges sonors agradables, que tambe contribuiex a
la salut, la felicitat i tranquilitat.
▪ Els espais petits, verds poden tenir impacte en la salut mental. El verd
reduit.
▪ Quant de verd es necessari?
• 3-30-300
• Cada persona ha de veure 3 abres de casa seva
• Ciutat amb 30% cobertura
• Accessible a 300 metres de casa seva un espai verd
o Dra Roser Maneja
o La biodiversitat fan una funció a la ciutat.

o Control de mosquits i vectors
o Hem de preparar per oferir hábitat per tot l’any
o La biodiversitat es una eina pedogogica, un recurs per apendre, contectar amb
les estacions i el cicle de vida.
o Els serveis ambientals, i els no-serveis
o Francesc Baró
o L’arbrat ofereix molts servies ambientals, però potser menys de que podríem
esperar, sobretot a escala local
o Hem de ser una mica escèptic Nature Based Solutions
o Rellevant l’arbrat a estala carrer, o espai verd, per la temperatura i l’escoratenia
pero no per la qualitat de l’aire i la captura de CO2
o La vegetacio urbana no es solucionara la qualitat de l’aire, ens hem de posar en
serio en els cotxes
o Diferents qualitats de espai verds (Roser, Francesc, Ita) Depenent de l’estructura i
composició ofereiexen diferents serveis, no son tots iguals.

+Participació
o Arrogància del mon de l’enginyeria, arquitectura i urbanisme
o Patriarcal
o Menyspreu al coneixement local i experiències
o Poc esforç per captar el coneixement local
o Experiències i coneixement locals i de barri
o Les millors propostes emergent del profund coneixement del medi urbà, i qui la
te? La Ciutadania.
o Immigrants: Panagiota
o Co-creacio
o Exemple de Refugis Climatics, co-creacio amb infants de les escoles la
transformacio dels patis
o Però estem satisfets amb els procesos de participació actual?
o Molts casos no
o Agotadas de participacion
o Dones silenciades
o Metodes que no son representatius a moltes veus i punts de vista
o Buscar consensos elimina a voces
o Proposta Alternativa Ecofeminista (Sara Col.lectiu Punt 6)
o Explicitament busca les veus marginades

o Incloure la perspectiva d’infants, adolescents, persones amb mobilitats diferents,
dones
o Mena de compensació per la participació i co-creacio
o Permis laboral, altre tipo de reconeixament

+Perspectiva Feminista
o Si les ciutats no estan preparades per ser justes es per disseny i no per equivocació.
o S’ha de revertir aquests processos d’exclusió
o Una mirada feminista, que posa al centre la vida quotidiana, i les activitats de cura serà
mes justa. Sense aquesta perspectiva, acabarem replicant models antics.
o Parlem d’una ciutat feminista pero en les hores de les preguntes nosaltres mateixos
encara parlem en masculi, parlem del ciutada. Costa molt fer el canvi.

+Nova Economia
o Videos
o La Barceloneta i La Fira, model turístic caduc
o No volem ser país de cambrers i guies turistics
o Com treballa la vella economia
Litio
o Para bateries
o Proeycto incremento 200%
o Por demanda de los pactos verdes
o Extraccion en areas sensibles
Cobaltio
o Reserves en REpublica Democratica del Congo
o Extraccion incluye Trabajo infantil
Energia Renovables en Marruecos
o Caso de NUR.
o FV mas grandes
o Exporta cables
o Quitar terrenos de comunidades locales
Perdida de Biodiversidad por Eolicas
o Carta de los cientificos
o Como se va a compensar los afectos
o Ous amenaçats
o Permisos donats que dupliquen
o Exemples

o Exemples de l’economia cooperativa i solidaria: Sostre Civic, La Dinamo,
Col.lectiu Punt 6
o La Bordeta – Cooperativa d’habitatge
o Eco-central – ha aconseguit vincular la pagesia amb les escoles
o Eco-maresme
o Nova cooperativa d’alimentació que s’ha inaugurat amb 400 socis a Roquetes

D’acord, doncs ja sabem el que volem. Amb alguns matisos segurament.
+ Verd
+ Participació
+ Major Perspectiva Feminista
+ Nova Economia
Però tornem a la pregunta de com? Sona que uns eslògans d’un partit.
Les nostres respostes no deixen de ser principis.
La resposta es que ho hem de fer entre totes. Gran Aliança per la Transformacio.
o veïns i veïnes
o associacions
o administracions
o grups de recerca
o altres entitats
Gran aliança de transformació
Es necessita una alienació de sectors, tots treballant per una visió comú, amb uns principis
comuns. Una gran aliança de transformació, capaç de respondre a l’emergència a que ens
enfrontem. Una transformació total de la ciutat, de la envergadura o mes gran de la
transformació que Barcelona va viure amb els Jocs Olímpics.

Gentrificacio Verda
Gran aliança i coordinació necessari perquè hi ha l’amenaça de l’exclusió i Gentrificació Verda
o Exemples
o Philadelphia, Boston, Vancouver, Barcelona
o De vegades una mica depriment, però ens ensenya a no ser tant innocents, i ser
conscient que en el tauler urbà hi ha jugadors que comenenç amb mes recursos, tenen
mes aces i per tan, poden sortir guanyan, fins i tot, amb intervencios que tenen un be
públic, com el verd, però no ens olvidem del be privat, i les possibilitats d’exclusio
o Hem apres de preguntar: qui guanya i qui perd amb les intervencions verdes?
o Tambe hem apres de que la creació de nou espais verds de qualitat també vagin
acompanyat per polítiques d’habitatge.

Raons per Optimisme
o S’ha millorat molt la nostra capacitat de predir a 3 dies i 5 dies vista.
o S’estara treballant en un projecte per millorar la capacitat de resposta
o ASPB
o Va començar treballar temes canvi climàtic i salut al 2015
o Marc conceptual incluia capitalisme, patriarcat, colonialisme
o Explicit reconeixement d’impactes desiguals i desigualtats en la salud
o La Fira – Reclam activita comença veure canvis
o Nantes – Acompanyat per politiques habitatge
o Washington DC 11th street bridge park
o ONG, posen els objectius de justícia social dins del projecte
o Anticipen gentrificacio pel projecte
o Fem ho nosaltres, millorem el barri nosaltres, i assegurem que ens podem
quedarnos
o Economia social i solidaria: Col.lectiu Punt 6, Exemples de l’economia cooperativa i
solidaria: Sostre Civic, La Dinamo, Col.lectiu Punt 6, eco-central
o La Bordeta – Cooperativa d’habitatge

Recapitulem i concluim
Hem reflexionat sobre la pregunta:
o Com respondre a l’Emergencia Climatica amb justicia ambiental?
Anteriorment he ofert que com a grup, hem donat resposta a la nostra pregunta de amb 4
eixos, però aquests quatre eixos no era suficient, sinó que havia d’haver grans acords per
arribar a la transformació.
Voldria afegir una cosa mes, que també s’ha mencionat, i acabo amb aquesta idea.

Transformar a nosaltres mateixos
Canviar els hàbits de mobilitat, d’alimentació i viatger, i viure diferent. Realment hi estem
disposats a fer aquest canvi? Per un altre costat,
Acabo amb la frase de la Vanesa Castan Broto:
Tenim la necessitat de transformar les nostres vides perquè el mon se esta transformant.
Moltes gracies

