
ACTIVITAT CIENTÍFICA DEL C3
 

EXPLORANT LES EVIDÈNCIES, ELS IMPACTES I LES ESTRATÈGIES 
PER FER FRONT A NIVELLS PERILLOSOS DE CANVI CLIMÀTIC

EXPLORING EVIDENCES, IMPACTS AND STRATEGIES
TO CONFRONT DANGEROUS LEVELS OF CLIMATE CHANGE

26 d´abril 2012 
Aula Magna del Campus Terres de l'Ebre

Avinguda de Remolins, 13-15
Tortosa

TAULA RODONA (13:00-14:00)

Ciència versus Política del Canvi Climàtic: Viuen en mons paral·lels? 
Climate Change Science versus Politics: Do they inhabit in parallel worlds?

Participants: Prof. Phil Jones, Dr. Thomas Peterson, Dr. Aryan van Engelen i 
Dr. Omar Baddour 
Moderador: Francesc Mauri

Es debatran temes clau i actuals entorn la ciència del Canvi Climàtic (avaluant la seva 
solidesa i les seves incerteses), l'origen humà del canvi global, la campanya 
d'intoxicació dels grups contraris a actuar per mitigar el canvi climàtic i d'assetjament a 
la ciència i als científics que l'han produït (entre els conferenciants es troben alguns dels 
protagonistes que van ser a l'ull de l'huracà), l'abisme existent entre la perillositat que 
el canvi climàtic suposa pels territoris i la societat davant l'encara tíbia i ineficaç 
resposta per part dels polítics o entorn les vies polítiques i socioeconòmiques per 
mitigar l'escalfament global, adaptar millor als territoris i minimitzar els seus efectes 
més negatius.

Nota: Hi haurà traducció simultània 

  http://www.c3.urv.cat



El nostre clima està canviant, per què som responsables?
Our climate is changing and why we are responsible? 
Pel Prof. Phil Jones, Director Climatic Research Unit, University of East 
Anglia, Norwich, Anglaterra

El Mite dels anys setanta sobre el consens científic del refredament 
global. L’evolució de la Ciència integrada del Canvi Climàtic
The Myth of the 1970s Global Cooling Scientific Consensus: The Evolution of 
Integrated Climate Change Science
Pel Dr. Thomas Peterson, Científic de la NOAA National Climate Data Center 
(Asheville, USA) i President de la Comissió de Climatologia de l'Organització 
Meteorològica Mundial (OMM) 

Fomentant el rescat de dades històriques i del seu anàlisi per millorar el 
coneixement científic sobre variabilitat i canvi climàtic
Bringing data rescue and data analysis together for improving scientific 
knowledge of climate variability and change 
Dr. Aryan Van Engelen, meteoròleg sènior del Servei Meteorològic Holandès 
(De Bilt, Holanda)

Serveis climàtics per gestionar la reducció del risc de desastres i 
l'adaptació al canvi climàtic
Climate services for managing disaster risk reduction and climate change 
adaptation 
Dr. Omar Baddour, director del Programa Mundial de Dades i Monitoratge 
del Clima de l'OMM (Ginebra, Suïssa)

Explorant les evidències, els impactes i les estratègies per fer front a nivells perillosos de canvi climàtic

Exploring evidences, impacts and strategies to confront dangerous level of climate change

13:00-14:00  TAULA RODONA

Ciència versus Política del Canvi Climàtic: Viuen en mons paral·lels? 
Climate Change Science versus Politics: Do they inhabit in parallel worlds?

Participants: Prof. Phil Jones, Dr. Thomas Peterson, Dr. Aryan van 
Engelen i Dr. Omar Baddour
Debat moderat per Francesc Mauri (meteoròleg i home del temps de TV3) 
entre el grup d'experts i els assistents.

10:30-13:00 XERRADES CONVIDADES
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