
Un projecte global: Art i canvi climàtic 

 

Us convidem a participar i a col·laborar en un projecte artístic 

global de 350.org en col·laboració amb l’artista Jorge Rodríguez-Gerada. 

 

Qui som?  350.org, una campanya internacional que busca crear un moviment que 

uneixi al mon al  voltant de les solucions necessàries davant la crisi climàtica, solucions 

que la ciència i la justícia exigeixen. 

 

Què es farà? 350.org vol organitzar un gran projecte artístic a 20 llocs del mon en el 

front de l’acció directa davant la crisi  climàtica que serà documentada via satèl·lit. Una 

de les 20 obres artístiques a nivell mundial tindrà lloc al Delta de l`Ebre. 

El delta de l’Ebre, és un lloc molt representatiu, ja que es troba amenaçat pels efectes del 

canvi climàtic tant a nivell ecològic com socio-econòmic i cultural i que, per tant, 

transmetrà molt bé la urgència i la necessitat d’actuar davant l’escalfament global. 

 

Com? L’artista Jorge Rodríguez-Gerada dissenyarà un rostre figuratiu d’una nena de la 

zona del Delta de l’Ebre en dimensions aproximades 

de 200x300 metres, 6 hectàrees, l’equivalent a uns 12 

camps de futbol. Serà fotografiat via satèl·lit des de 

l’espai exterior i, també, des d’un globus estàtic que 

recollirà el desenvolupament complet de l’obra. 

 

Per què? A través de l’art busquem fer us del seu 

poder comunicatiu per provocar un enteniment actiu 

del canvi climàtic. La ciència està present i ens 

comunica sobre la urgència d’aquest problema global, 

però les emissions de gasos amb efecte hivernacle 

continuen. Per canviar la manera com entenem i 

reaccionem davant del canvi climàtic, s`ha de canviar la forma en la que concebem el 

problema. 

Jorge Rodríguez Gerada, a través de la seva obra, voldria generar un debat sobre com les 

nostres accions d’avui afectaràn a les generacions que vinguin. Escollirà una nena de les 

poblacions del Delta com a símbol d’un desastre evitable. 

 

On i quan? El 20 de novembre a la platja Eucaliptus, Delta de l’Ebre. 

 

Contacta amb: anne@350.org 


