Divendres 9 de maig de 2014 de 16 a 20h
Organitzat pel Grup sobre el Governament del Canvi Climàtic, GGCC, del
Grup de Recerca de la UPC: STH - Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme

De Rio 92 a París 2015:
Seminari per a conèixer i incidir en les
negociacions internacionals sobre el
Canvi Climàtic
A càrrec de Josep Xercavins i Josep Antequera
(amb la col·laboració d’Albert Turon, estudiant de TFG de l’EUETIB)







Es tracta d’un seminari obert al públic en general i especialment adreçat als
estudiants, als professors i al PAS de l’EUETIB i de la UPC i als socis i amics de
l’apGDM. En dates posteriors, el seminari continuarà en diferents sessions
especialitzades, corresponents als ítems de l’índex del programa.
Per inscriure’s al seminari es prega enviar per correu electrònic, i abans del 6
de maig, a: josep.xercavins@upc.edu i maria.teresa.pardo@upc.edu
, la butlleta adjunta en el correu electrònic que heu rebut!
El GGCC també és un grup de treball de l’apGDM (associació projecte
Governament Democràtic Mundial).

..............................

“L’Escola Industrial de Barcelona”,
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona,
està situada al

Carrer Comte d’Urgell 187
i el seminari tindrà lloc a la seva sala d’actes, amb el següent PROGRAMA:

De Rio 92 a París 2015:
Seminari per conèixer i incidir en les negociacions
internacionals sobre Canvi Climàtic

PROGRAMA DEFINITIU
0. Presentació del GGCC de l’STH i de l’apGDM
I. Primera visió i valoració científica, energètica, econòmica i política de la
problemàtica i de la història contextualitzada de les negociacions internacionals
sobre el canvi climàtic: de Rio 92 a París 2015
II. L’IPCC (Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic) i els seus Informes de
Valoració (Assessment Reports, AR). De l’AR1 (1990) a l’AR5 (2013-14) passant per
l’AR4 (2007). “Les Dades de les Ciències Físiques”: AR4 i AR5 WGI IPCC. “Mitigació
del Canvi Climàtic”: AR4 i AR5 WGIII IPCC. Els escenaris de les “350ppm” (2007) i de
les “450ppm” (2014) i/o quins haurien de ser els objectius de mitigació d’emissions
(que s’haurien d’assolir per tal de lluitar efectivament contra el canvi climàtic!)?
III. La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC). Les
NNUU: òrgans vs tractats. Característiques principals de la UNFCCC i anàlisi històrica
política de les seves problemàtiques. El principi de “les responsabilitats comunes
però diferenciades” de Rio 92 i de la UNFCCC. “Tot s’ha d’aprovar per consens!”
IV. El Protocol de Kyoto (PK-KP) de la UNFCCC. Anàlisis històrica política del PK i de
les característiques del 1r període de compromisos; sobre el seu compliment! Els
Acords de Marràqueix (COP7 2011) i el Mercat de Carboni. Les característiques i els
perquès d’un 2n període de compromisos (2013-2020), “mort de naixement” a la
COP18/CMP8 de Doha 2012
V. El fracàs de Copenhaguen (2009) i, per tant, del Pla D’acció de Bali (2007). El
context, l’AR4 (2007) de l’IPCC i la 1a gran alarma! El gran fracàs i la dècada perduda
(2010-2020)! Mitigació, Adaptació, Tecnologia i Finançament! Els actors en
negociació i els seus antagonismes
VI. Responsabilitats històriques totals, actuals totals, actuals per càpita i actuals per
PIB en les emissions de GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle) i, principalment, de CO2.
Sobre les eficiències energètiques. Sobre els vectors energètics dels països més
emissors.
VII. La Plataforma de Durban (2011) -el nou full de ruta-, els objectius polítics de la
COP21 (Conferència de les Parts signants de la UNFCCC) a París 2015, l’AR5 de l’IPCC
i la 2a gran alarma. Sobre possibles bases de construcció d’una proposta de mitigació
d’emissions que cal aconseguir que sigui aprovada!

