
EDITORIAL

MEDI AMBIENT I DECREIXEMENT

El cinquè informe de l'IPCC confirma que la influència humana sobre el clima és clara i que les emissions de
gasos d'efecte hivernacle generats pels éssers humans són les més grans de la història. En aquests moments la
mitjana global d'augment de la temperatura és aproximadament d'un grau centígrad i de continuar el ritme
d'emissions actuals l'any 2050 haurem arribat a la fatídica mitjana de dos graus, que es considera irreversible.

D'altre banda i coincidint amb la publicació d'aquest butlletí, ha finalitzat a París la 21 Conferència de les
Parts sobre Canvi Climàtic (COP 21 - CMP11). Governs, institucions, empreses i societat civil han treballat
intensament per contribuir a l’assoliment d’un acord global a través de l’organització i participació activa en
diversos actes. Les seves conclusions no són gaire ambicioses, però obren una porta a l'esperança:

Temperatura: Fixar un increment d'1,5º C com a límit per a la temperatura global de la Terra.
Emissions: Arribar a un pic d'emissions de CO2 i començar a reduir-les durant la segona meitat del
segle.
Nacions: Tots els estats estan obligats a presentar compromisos de reducció cada 5 anys.
Finançament: Compromís de buscar finançament fins arribar als 100.000 milions de dòlars anuals per
al 2020.

El  nostre  Centre,  sempre  atent  al  medi  ambient  i  a  la  recerca científica,  pren iniciatives  encaminades a
afavorir la disminució de la concentració de CO2 des de diversos angles (econòmic, social i científic).

Som membres de la cooperativa de serveis financers ètics i solidaris COOP57, que intervé activament en el
finançament de projectes d'economia social i solidaria. Alhora el nostre servei informàtic està basat en les
distribucions  GNU/Linux  i  la  contractació  de  la  cooperativa  de  serveis  informàtics  COOPUX  pel  seu
manteniment.

Creem xarxa local,  com ara imprimir el  nostre butlletí  en empreses del  nostre entorn,  evitant  transports
innecessaris i estalviant CO2. Col·laborem en projectes de ciutat relacionats amb el medi ambient o l'educació
participant en Diades o en jornades de Portes Obertes.

Creiem activament en el «decreixement», concepte que trenca amb el fet culturalment assumit que creixement
econòmic és sinònim de desenvolupament i beneficis socials. Trencar amb aquesta situació és també tasca
nostra,  que  es  reflecteix  en  les  nostres  activitats  tant  científiques  com socials  (tallers  familiars  gratuïts,
col·laboració  científica  amb  el  Parc  de  la  Serralada  de  Marina,  Ajuntaments  i  altres  associacions
naturalistes, ...)

Seguint la cita d'Einstein: «... qui té el cap en forma de martell veu tots els problemes en forma de clau ...»
treballem activament per ajudar a canviar la mentalitat del nostres ciutadans potenciant l'associacionisme i la
cooperació entre entitats. La nostra col·laboració amb el Centre d'Educació Ambiental ECOMETRÒPOLI ho
posa de manifest.
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