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Un projecte global: Art i canvi climàtic 
 

Utilitzem l'art com a eina de comunicació, per tal de suggestionar una consciència activa vers el canvi 

climàtic. La ciència ens recolza i ens transmet la urgència de resoldre aquesta problemàtica global. 

Tanmateix continuen les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Per produir un canvi en la manera de 

com entenem i reaccionem a conseqüència del canvi climàtic, cal transformar la manera de concebre el 

problema. 

 

Qui som?  
350.org som una campanya internacional, amb seu a San Francisco, amb l’objectiu de construir un 
moviment que uneixi a la societat per plantejar les solucions necessàries a la crisi climàtica, solucions que 
la ciència i la justícia exigeixen. Aquest moviment compta amb la col·laboració a través de tot el món, de 
cents de grups, associacions, organitzacions, cooperatives, ciutadans, Universitats, escoles, Governs de 
països, etc, que entenen la situació d’emergència en què ens trobem front als impactes de l’escalfament 
global i sent la necessitat d’actuar a la pràctica per mitigar-lo.     

El nom de 350 ve d’un estudi científic publicat en 2007 per James Hansen de la NASA que adverteix de les 
conseqüències dràstiques que patirà el planeta i la humanitat, si mantenim la concentració de CO2 per sobre 
de 350 ppm. El pitjor dels escenaris que anunciava l’IPCC 
(Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic) fou fins i 
tot superat al confirmar-se posteriorment a una expedició en 
l’Àrtic a finals de 2008 la gran acceleració amb l’Àrtic es desfà. 
Actualment ens trobem a 392 ppm i hem de retornar a la 
concentració segura i sostenible per al planeta i la humanitat. 

El 24 d’octubre de 2009, en el dia Internacional d’Acció 
Climàtica, vam organitzar 5.200 actes en més de 180 països. La 
CNN el va descriure com “el dia d’acció política més estès en 

la història del planeta”. Aquell dia, es va demostrar el poder de 
les imatges per inspirar a la societat i fer canviar les polítiques. 
112 països varen adoptar els objectius de reducció de CO2 a la 
nostra atmosfera per sota dels 350 ppm, partint de  0 països 
només 18 mesos abans.   

Pot veure un vídeo dia Internacional d’Acció Climàtica: 
www.350.org/en/october24 

El 10 d'octubre d’engany es va organitzar també el Dia 
Internacional de Solucions Climàtiques, amb 7.343 accions a 
118 països. Milers de comunitats arreu del món van posar fil a l'agulla entorn les solucions climàtiques: 
www.350.org 

 

Què volem fer?  
Aquest any, 350.org té un projecte molt ambiciós i  potent a l’hora de trametre un missatge internacional, 
compaginat la reivindicació amb l’art. El 20 de novembre, 350.org organitzarem el projecte artístic més 
gran del món en el front de l’acció directa davant la crisi climàtic que serà documentat via satèl·lit. Es 
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crearà, simultàniament, una obra d’art en 20 llocs diferents del planeta, llocs que ja pateixen els efectes de 
la crisi climàtica en primera línia: zones costaneres, boscos amenaçats, glaceres desfent-se, llocs 
contaminats, aquests espais seran fotografiats simultàniament des de l’espai, amb un satèl·lit. Per això són 
necessaris espais prou grans i significatius per visualitzats des de l’espai.   

El projecte global CANVI CLIMÀTIC I ART tindrà lloc poc avans de l'apertura de les negociacions de 
Nacions Unides sobre el Clima que tindrà lloc a Cancun, Mèxic, data en què les delegacions dels països de 
la ONU s’asseuran a negociar de nou, després del fracàs en l’última Cimera del Clima a Copenhaguen, per 
concloure un acord legal i ambiciós en matèria de reducció d’emissions.  

Amb aquest projecte 350.org vol trametre un missatge sincronitzat a través dels 20 llocs del món 
seleccionats, on s’exigeixi acció i justícia climàtica front l’escalfament global. 

El Delta de l’Ebre és un espai significatiu on els  efectes del canvi climàtic poden ser devastadors, per 
aquest motiu s’ha escollit, juntament amb Islàndia,  per representar als estats europeus. Altres espais 
escollits són El Cairo, Les Maldives, Sud-àfrica o Mèxic.  

El Delta de l’Ebre és lloc d’un gran valor ecològic i cultural, com es demostra pel fet de presentar-se a la 
candidatura de Reserva de la BIOSFERA, a l’hora que és una zona amenaçada i susceptible als impactes 
originats per l’escalfament global. Certament, és una zona, que atesos els impactes que patirà per canvis en 
el clima a nivell ecològic com socioeconòmic i cultural, transmet  la urgència i la necessitat d’actuar davant 
l’escalfament global des de la seva realitat contextual a nivell local.  

 

L’art com a mitja de comunicació 
Mitjançant l’art, volem comunicar, inspirar i generar canvi. Desitgem fer arribar un missatge clar a la 
societat per a què es mobilitzi davant la major amenaça a què la humanitat s’enfronta, com és el canvi 
climàtic, atesa la seva irreversibilitat i també alhora, un missatge als líders polítics que es reuneixin a la 
Cimera del Clima, que prenguin acció real davant aquesta problemàtica. A tal efecte, comptem amb l’ajuda 
d’artistes, que dissenyaran les obres d’art, fent que aquest dia sigui realment un acte artístic.   

 

 

Concretament per al disseny en la Platja Eucaliptus, contarem amb l’artista Jorge Rodrígues Gerarda 
(http://www.ohcosas.com/2010/09/retratos-de-identidad/#1; http://www.artjammer.com), expert en 
realització d’obres d’art en espais físics de grans dimensions. Ell, conjuntament a un equip de voluntaris, 
realitzarà el disseny de la imatge sobre el terreny, utilitzant material senzill (teles i pals de fusta) i persones 
per a completar la imatge.  
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Cada obra d’art serà fotografiada per satèl·lit des de l’espai. També, mitjançant globus aerostàtics, serà 
fotografiada a una certa distància del sòl, en el lloc on es realitza l’acció. Les fotos via satèl·lit seran 
possibles gràcies a Digital Globe que donarà l’ús de tres satèl·lits per documentar aquest dia. Les imatges 

hauran de tenir una dimensió 
considerable, 200 x 300 m, per a que 
siguin ben visible i tinguin un alta 
resolució.  

Les imatges seran visualitzades per 
Internet i Google Earth, així com 
distribuïdes als mitjans de 
comunicació al llarg del món. Segons 
el nostre coneixement, serà la 
primera vegada que es faci servir el 
potencial de les imatges satèl·lit, 
internet i la participació pública, per 
crear un projecte artístic global i 
sincronitzat, per esperonar la societat 
i als líders polítics envers un canvi 
social. Pensem que aquestes imatges 

tindran la bellesa i el potencial suficient per estar en primera línia i per poder influenciar a les negociacions 
en la Cimera sobre el Clima de Nacions Unides en Cancun.   

“EARTH: Canvi climàtic i Art” en el Delta d’Elbre consisteix a la realització del retrat d'una nena, una 
ciutadana d'Amposta, a la platja dels Eucaliptus, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, de mides aproximades 
300x200 metres, fent servir tècniques toves i sostenibles (estaques i malles d'ombra).  

 

 

Per tot plegat, ens agradaria poder comptar amb la seva col·laboració per poder desenvolupar aquest 
ambiciós projecte, creiem que és important entendre que el canvi climàtic és un problema global i, alhora, 
trametre la necessitat d’acció des d’un context local més proper a les persones que habiten el territori i 
coneixen la problemàtica a la que s’enfronten. El Delta de l’Ebre és un lloc emblemàtic dins Europa i en el 
context internacional amb el qual altres zones similars amenaçades per la pujada del mar, es poden sentir 
identificades.  

Agraïm, per endavant, la seva col·laboració per fer possible aquest gran projecte, i aprofitem l’avinentesa 
per convidar-lo també, a personalment en aquesta acció que de ben segur serà un acte extraordinari 
difícilment repetible.  
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Ben cordialment 

 

Alex Giménez 
Arquitecto 
alexgimenez@coac.net 
Tlf: 669874808 

 

Anne Sota Thomas 
Co-coordinadora eventos campaña España/ Francia 
anne@350.org    Tlf: 690206651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


