
Una discussió sobre el canvi climàtic

Madrid, 20 de març del 2003.- El manteniment de les necessitats energètiques d’una població
creixent pel que fa al nombre i a exigències de nivell de vida ha multiplicat el consum de
combustibles fòssils. La crema constant de carboni està sotmetent el nostre planeta a un canvi
climàtic d’una magnitud comparable a la que van provocar els canvis glacials, però en un espai de
temps de pràcticament 200 anys en comptes de 2000. La societat ha de respondre a aquest repte
canviant el paradigma energètic. CosmoCaixa, el museu de la ciència de la Fundació “la Caixa” a
Alcobendas, en unes jornades entre els dies 20 i 22 de març de 2003 aplegarà científics i
investigadors d’arreu del món per discutir si el canvi climàtic està determinat per l’acció de
l’home.

La civilització va néixer a Sumer al llarg de l’últim òptim climàtic i els neandertals van desaparèixer durant
l’última etapa glacial. Les actuals Algèria i Tunísia van ser temps enrere el graner de Roma. En aquesta
època de la tecnologia industrial, com en qualsevol altra, el clima té un efecte decisiu per a la societat
humana.

El clima és la conseqüència del vincle que hi ha entre l’atmosfera, els oceans, les capes de gel (criosfera),
els organismes vivents (biosfera) i els sòls, els sediments i les roques (geosfera). En l’actualitat, existeix
un important consens científic sobre el fet que el clima global quedarà significativament alterat durant
aquest segle com a resultat de l’increment de les concentracions de gasos hivernacle com ara el diòxid de
carboni, el metà, els òxids nitrosos i els clorofluocarbonis. Aquests gasos estan atrapant una porció
creixent de la radiació infraroja terrestre i això pot provocar, entre altres conseqüències, un augment de la
temperatura del planeta d’entre 1,5 i 4,5 ºC i una alteració dels patrons de precipitació global.

L’expansió de l’àrea de malalties infeccioses, l’aparició de noves epidèmies, la inundació de terrenys i
ciutats costaneres, l’extinció d’innumerables espècies de plantes i animals, l’augment de les sequeres o
de la intensitat de fenòmens naturals com ara les tempestes són algunes de les conseqüències directes
que pot portar el canvi climàtic.

El manteniment de la nostra qualitat de vida i l’atenuació dels efectes del canvi climàtic requereixen un
canvi del paradigma energètic, una producció eficient d’energia i una reestructuració del funcionament de
les empreses, la qual cosa no només beneficiaria el medi ambient sinó que també reduiria les despeses
d’aquestes empreses.



Antonio Ruiz de Elvira, catedràtic de Física Aplicada de la Universitat d’Alcalá de Henares, coordina entre
els dies 20 i 22 de març del 2003 a CosmoCaixa les jornades “Una discussió sobre el canvi climàtic. Està
determinat per l’acció de l’home?”.
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CosmoCaixa, 20 - 22 de març del 2003

Dijous 20 de març del 2003
Primera sessió: La discussió sobre la taula
16 h  Conferència inaugural

  “Què sabem sobre la influència humana en el canvi climàtic?”
  - Antonio Ruiz de Elvira. Catedràtic de Física Aplicada. Univ. d’Alcalá de Henares

16.30 h  Taula rodona
“És antropogènic el canvi climàtic durant els segles XX i XXI?”
- Ben Santer. Director del Laboratori de Ciències de la Terra. Califòrnia
- Myles Allen. Rutherford Appleton Laboratory i Universitat d’Oxford.
- Ron Prinn. Director del Dept. de Ciències de la Terra i de l’Atmosfera, MIT, EUA
- Jürgen Willebrand. Codirector del CLIVAR. Comitè sobre Variabilitat Climàtica

18 h  Debat
19 h  Col·loqui

Divendres 21 de març del 2003
Segona sessió: Impactes ambientals del canvi climàtic
10 h  “Els llacs d’alta muntanya com a indicadors del canvi climàtic”

- Jordi Catalán. Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC)
10.40 h  “Canvi en els ecosistemes com a conseqüència del canvi climàtic”

- Emilia Gutiérrez. Universitat de Barcelona
11.20 h Pausa - Cafè
11.40 h  “Impacte del canvi climàtic sobre els recursos hídrics i els aiguamolls a Espanya”

- Francisco J. Ayala Carcedo. Institut Geològic i Miner d’Espanya
12.20 h “Noves epidèmies com a conseqüència del canvi climàtic”

- Paul R. Epstein. Universitat de Harvard, Boston, EUA
13.00 h Col·loqui

Tercera sessió: Impactes socials. Kioto i el futur
15.30 h  Taula rodona

“La visió social del canvi climàtic i de Kioto a Espanya”
- Alicia Rivera. Periodista
“El significat de Kioto”
- Joaquín Nieto. Confederació Europea de Sindicats a Kioto.
“L’estratègia contra el canvi climàtic a la Junta d’Andalusia”



- Álvaro Martínez Sevilla. Conselleria de Medi Ambient, Junta d’Andalusia
17 h               Debat
18 h              Col·loqui

Dissabte 22 de març del 2003
Quarta sessió: Proves i prediccions del canvi climàtic
10 h  “Models i prediccions”

- Antonio Ruiz de Elvira. Universitat d’Alcalá de Henares
10.40 h  “Variabilitat climàtica en el sector atlàntic. La NAO i la circulació oceànica”

- Martin Visbeck. Lamont Doherty Laboratory. Universitat de Columbia, Nova York
11.20 h Conferència de clausura

“Prediccions del canvi climàtic en l’àmbit regional: el cas de Califòrnia”
- Tim Barnett. Scripps Institution of Oceanography. Univ. de Califòrnia, San Diego.

12.20 h  Debat final i conclusions

Jornades: Una discussió sobre el canvi climàtic. Està determinat per l’acció de l’home?
    Coordinador: Antonio Ruiz de Elvira.

Data: Del 20 al 22 de març del 2003
Lloc: CosmoCaixa. Pintor Velázquez s/n. 28100 Alcobendas.
Tel. d’informació: 91 484 52 00
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