EL CANVI CLIMÀTIC: INCIDÈNCIA EN ELS DRETS HUMANS FONAMENTALS
Iniciem aquest 2020 amb una nova edició del Curs de Filosofia per la Pau, i
m’enorgulleix especialment dir-vos que ja portem deu edicions d’una iniciativa
imprescindible, a la que us animo a participar! Obrim aquest desè curs amb un
nucli temàtic que ens preocupa i ens ocupa, el canvi climàtic. A més d’afectar
a les nostres realitats, està tenint un especial efecte en les regions més
vulnerables del planeta. És per això que es fa necessària una conscienciació
mundial sense precedents!

respecte a com el canvi climàtic incideix directament en els drets humans
fonamentals. Com sempre, les persones que més els pateixen són segurament
les que menys generen aquesta situació; de nou la desigualtat es posa de
manifest també en aquest àmbit. És necessari, per tant, que entre totes i tots
generem una consciència comuna per tal d’abordar una situació que ens afecta
de manera global a tots els pobles i ciutats d’arreu del món.

Núria Parlon Gil,
alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Us proposem, des de finals de febrer fins al març, sis sessions a càrrec de
persones expertes que ens ajudaran en la nostra argumentació i activisme

Les sessions del Curs de Filosofia per la Pau
són gratuïtes i obertes a tothom. Us animo a
assistir-hi i a generar un debat necessari per
lluitar per un món on la igualtat social i la pau
siguin possibles!

Els i les més joves ens estan empenyent a fer canvis concrets i substancials,
fets i no paraules, per tal de donar resposta a una situació d’emergència
planetària global i local, on la vida de la nostra terra, i per tant la nostra pròpia
subsistència i de tot el que ens envolta, perilla.

X CURS
DE FILOSOFIA
PER LA PAU

Canvi climàtic,
transició ecològica
i drets humans

DEL 24 DE FEBRER
AL 30 DE MARÇ DE 2020
Santa Coloma de Gramenet

La gran nevada de Nadal de 1962.
Arxiu del Museu Torre Balldovina, Col·lecció Joan Viñas Grau

El canvi climàtic és un repte i una amenaça per al medi ambient, la salut humana i el benestar de
les societats. El grau d’afectació a les poblacions, tot i ser general, no serà uniforme i es preveu
que es veuran afectades de manera desproporcionada les zones més desafavorides i poblades del
planeta, sobretot Àfrica i el sud-est d’Àsia, incrementant-se les desigualtats en salut i l’accés a
una alimentació adequada, aigua neta i altres recursos.
Les recomanacions i línies estratègiques internacionals insisteixen en la necessitat d’abordar el
canvi climàtic aplicant mesures preventives de mitigació (reducció d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle) i d’adaptació (adreçades a reduir la vulnerabilitat dels sistemes naturals i humans dels
potencials efectes del canvi climàtic), que han de ser intersectorials i implicar tota la societat.
Aquests són els temes d’aquesta desena edició del Curs de Filosofia per la Pau.

X CURS FILOSOFIA PER LA PAU
24 DE FEBRER

16 DE MARÇ

LA PRESA DE CONSCIÈNCIA
ECOLOGISTA

LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

> Enric Prat, historiador i professor del Progra-

ma d’Estudis Hispànics i Europeus de la Universitat
Pompeu i Fabra.

2 DE MARÇ

> Joaquim Sempere, professor emèrit de Sociologia de la Universitat de Barcelona.

23 DE MARÇ
POLÍTIQUES PÚBLIQUES AMBIENTALS

CANVI CLIMÀTIC
I CREIXEMENT ECONÒMIC

> Joana Díaz, professora de Ciència Política a la
Universitat Autònoma de Barcelona.

> Enric Tello, catedràtic d’Història Econòmica a la
Universitat de Barcelona.

30 DE MARÇ

9 DE MARÇ

ESTEM DISPOSATS A AFRONTAR
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA?

CANVI CLIMÀTIC I DRETS HUMANS
> Laura Huici, professora de Dret Internacional
Públic a la Universitat de Barcelona.

LLOC CENTRE CÍVIC DEL RIU (Sala Riu)
C. Lluís Companys, 9 / Horari: De 19 a 21 hores
La participació és gratuïta, però es demana compromís
d’assistència. Es lliurarà un certificat al final del curs.

> Anna Pérez, membre del grup Rebel·lió o Extinció Gramenet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA ABANS
DEL 21 DE FEBRER A:
· cooperacio@gramenet.cat
· Departament de Cooperació i Solidaritat
tel. 93 462 40 00 (extensió 2751)

Coordinació: La Lliga dels Drets dels Pobles i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

