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1. Ets el director del Departament d’Ús Eficient de l’Aigua, allotjat dins de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia dels Aliments (IRTA). La revista Catalunya 
Rural i Agrària, referent en temes agraris i mediambientals a Catalunya, t’ha 
demanat un article sobre el canvi climàtic per analitzar l’abast real d’aquest 
fenomen des d’un punt de vista experimentat com el teu. 

L’article ha de tenir unes 300 paraules. 

A continuació trobaràs dos textos i diferents gràfics que t’ajudaran a 
documentar-te. 

DOCUMENT 1 

 

El canvi climàtic interactua amb la política, l’economia i la societat 

Entrevista a Maxwell Boykoff 

 

ANNA MATEU 

Vilaweb.cat 08/04/2014  
 

El canvi climàtic és un dels reptes científics més importants de la nostra societat 
en l’actualitat, i un dels que més pàgines i portades de diari ha ocupat. [...] El 
professor Maxwell Boykoff és un dels investigadors més reconeguts en aquest 
àmbit. Actualment és professor del Centre d’Investigació en Política Científica i 
Tecnològica de la Universitat de Colorado-Boulder, als EUA. Autor de nombrosos 
estudis sobre la percepció i comunicació del canvi climàtic, el 2011 va publicar el 
llibre Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate 
Change, on recull més de deu anys de treball. 
 

Per què pensa que el canvi climàtic és un dels temes ambientals més 

tractats als mitjans de comunicació? 

Realment, en les dues últimes dècades el canvi climàtic ha estat una qüestió cada 

vegada més reconeguda per l’opinió pública. Ho podem atribuir al fet que el canvi 

climàtic, i la presa de decisions polítiques que s’hi relacionen, afecta directament 

la nostra forma de vida. Així doncs, podem dir que els reptes quotidians i els 

reptes climàtics estan directament relacionats. Des dels anys vuitanta, en què va 

començar a haver-hi una cobertura mediàtica consistent sobre el canvi climàtic, 

aquesta percepció ha anat creixent, i sembla haver-se convertit en un tema 

essencial que els mitjans han sabut relacionar amb altres temes. Però hi ha molts 

aspectes que converteixen el canvi climàtic en una qüestió difícil de cobrir per als 

mitjans de comunicació, i el fet que es tracte de manera independent no es pot 

considerar com un èxit per crear consciència sobre el problema ambiental que 

constitueix. És un tema molt complex amb multitud de dimensions diferents i quan 

un periodista o mitjà decideix informar-ne això és només el principi d’un repte 

comunicatiu. 

Així doncs, que el canvi climàtic estiga molt present en els mitjans no 

significa necessàriament que tinguen un interès creixent en el medi 

ambient. 
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Pense que alguns sí que poden estar conduïts per una preocupació ambiental, 
però hi ha molts més elements en joc. Un és la percepció dels directors dels 
mitjans, que depèn en gran mesura dels interessos de l’audiència. Aquesta podria 
ser una de les qüestions més importants i urgents del nostre temps. Un altre punt 
podria ser la forma com el canvi climàtic i els reptes que planteja interactuen amb 
la política, l’economia i la societat, que conformen històries irresistibles per als 
mitjans. 

Podríem dir que hi ha cert sensacionalisme en el tractament del canvi 

climàtic? 

Pot haver-hi sensacionalisme, certament. Les meues investigacions mostren que 
en l’última dècada alguns mitjans n’han fet un tractament correcte i responsable, 
tot i que en altres casos podem trobar un cert sensacionalisme. Però ara es dóna 
l’efecte contrari, i trobem molts més mitjans on es parla del canvi climàtic de 
manera sensacionalista en funció de l’aspecte que s’aborda o les modes que 
sorgeixen. Precisament, el que jo analitze són els patrons i tendències que 
emergeixen si estudiem la cobertura de llargs períodes de temps. I això pot ser 
útil perquè si analitzes una peça de manera independent pot resultar 
sensacionalista, però si te la mires en el context pot ser una mera anècdota.  

Considera que hi ha diferències importants en la cobertura del canvi 

climàtic a Europa i als EUA? 

De nou ens trobem amb diferents maneres d’entendre el canvi climàtic. 
Prenguem, per exemple, la cobertura sobre les causes humanes del fenomen. Als 
EUA hi ha certs espais on es qüestiona el paper de l’ésser humà, i s’ha donat 
cabuda al negacionisme climàtic en les pàgines d’opinió del Wall Street Journal o 
en canals de televisió com Fox News. I, per contra, al Regne Unit veiem en 
general una imatge molt diferent, amb una gran quantitat d’informació precisa i 
rigorosa basada en l’acord de la comunitat científica.  

I a què són degudes aquestes diferències? 

Podem destacar-ne diversos aspectes. Un és que els principals agents econòmics 
involucrats en el canvi climàtic es troben molt arrelats en la societat nord-
americana, en particular la indústria basada en el carbó. En la política nord-
americana els 'lobbies' fan un gran esforç per influir en la presa de decisions 
polítiques. Però a més, trobem un segon element més enllà de la política 
econòmica, i és el cultural. Hi ha una percepció col·lectiva als EUA que provoca 
certa resistència a les regulacions econòmiques i polítiques. A l’empara d’aquesta 
percepció cultural s’han desenvolupat totes les posicions antiregulatòries i pro 
privatitzadores, moviments que han enarborat posicions antiambientalistes. Així 
doncs, trobem una combinació d’elements culturals, polítics i econòmics que 
produeixen aquesta barreja un tant tòxica, amplificada pels mitjans de 
comunicació. 
 

Font: http://www.vilaweb.cat/noticia/4183550/20140408/canvi-climatic-interactua-
politica-leconomia-societat.html  

Entrevista sencera: http://metode.cat/Revistes/Entrevista-Monografic/Maxwell-
Boykoff 

 

  

http://www.vilaweb.cat/noticia/4183550/20140408/canvi-climatic-interactua-politica-leconomia-societat.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4183550/20140408/canvi-climatic-interactua-politica-leconomia-societat.html
http://metode.cat/Revistes/Entrevista-Monografic/Maxwell-Boykoff
http://metode.cat/Revistes/Entrevista-Monografic/Maxwell-Boykoff
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DOCUMENT 2 

 

El 2014 ha estat l’any més calorós des que van començar els registres el 1880 

La temperatura de la superfície del planeta va ser 0,69 graus superior a la mitjana 
del segle XX 

 

El 2014 ha estat un dels anys més càlids de la història a Catalunya 

 

El País  
16/01/2015 

 

 
Rècords de calor (vermell) i de fred (blau) el 2014. / NOAA 
 

El 2014 ha estat l'any més càlid des que van començar els registres històrics el 

1880, segons dues anàlisis independents de la NASA i l'Administració Nacional 

Oceànica i Atmosfèrica dels EUA publicades aquest divendres. La temperatura 

mitjana de la superfície del planeta va ser 0,69 graus superior a la mitjana del 

segle XX, quatre centèsimes de grau més que els anteriors rècords observats el 

2005 i el 2010. 

“Aquest és l'últim d'una sèrie d'anys calorosos, d'una sèrie de dècades caloroses. 

Mentre que un any per separat es pot veure afectat per patrons meteorològics 

caòtics, les tendències a llarg termini es poden atribuir a causants del canvi 

climàtic, dominats, ara mateix, per les emissions humanes de gasos d'efecte 

hivernacle”, ha recalcat en un comunicat Gavin Schmidt, director de l'Institut 

Goddard d'Estudis Espacials de la NASA, amb seu a Nova York. 

La temperatura mitjana de la superfície del planeta ha pujat 0,8 graus des del 

1880, “en gran part impulsada per l'augment del CO2 i altres emissions humanes a 

l'atmosfera”, destaca de manera inequívoca la NASA. La major part de 

http://cat.elpais.com/cat/2015/01/13/catalunya/1421142826_749889.html
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l'escalfament s'ha produït durant les tres últimes dècades i, amb l'excepció del 

1998, els 10 anys més calorosos s'han viscut des del 2000. 

Els 10 anys més calorosos s’han viscut des del 2000, amb l’excepció del 

1998 

Les noves dades confirmen les prediccions de l'Organització Meteorològica 

Mundial que, al començament del desembre passat, va advertir que el 2014 batria 

el rècord de temperatura. 

La NASA assenyala que els seus científics esperen veure fluctuacions de 

temperatura en els propers anys, causades pels fenòmens el Niño i la Niña, que 

escalfen o refreden la regió tropical de l'oceà Pacífic. Presumptament, tots dos són 

parcialment responsables que la pujada de la temperatura s'hagi ralentit durant els 

últims 15 anys. 

L'anàlisi de l'agència espacial nord-americana inclou dades preses per 6.300 

estacions meteorològiques a terra, en vaixells i en boies, a més de registres a 

l'Antàrtida. El seu algorisme, detallen, té en compte la distribució geogràfica de les 

estacions i l'efecte de l'escalfament propi de les ciutats.  

Els 6.300 termòmetres han detectat altes temperatures sense precedents a la 

superfície del mar, 0,57 graus per sobre de la mitjana del segle XX. A la superfície 

terrestre, l'escalfament ha estat d'un grau, el quart més alt des del 1880. 

La NASA subratlla les grans diferències regionals observades el 2014. Als EUA, 

algunes parts de la costa est van patir temperatures anormalment fredes, mentre 

que Alaska, Califòrnia, Arizona i Nevada van registrar el seu any més càlid. 

A l’hemisferi nord, la cobertura de neu va ser la meitat de l’habitual en el 

registre històric 

A l'hemisferi nord, la cobertura de neu va ser de gairebé 65 milions de quilòmetres 

quadrats, aproximadament la meitat de l'habitual en el registre històric. A l'Àrtic, la 

capa de gel, amb 28 milions de quilòmetres quadrats de mitjana, va ser la sisena 

més petita dels últims 36 anys, quan van començar els registres. 

A l'Antàrtida, per contra, l'extensió del gel marí va superar el rècord per segon any 

consecutiu i es va apropar als 34 milions de quilòmetres quadrats. Des de fa anys, 

els científics intenten comprendre per què l'Antàrtida es comporta de manera 

diferent de les tendències globals, encara que insisteixen que la ràpida pèrdua de 

gel marí a l'Àrtic triplica la magnitud dels guanys a l'Antàrtida. 
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DOCUMENT 3 
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3. Ets la persona responsable de Joventut de l’Ajuntament. Estàs preparant 
una taula participativa amb les associacions juvenils del municipi per 
conèixer-ne les  característiques i dissenyar actuacions futures. Com que 
participes mensualment en un programa de ràdio local, et demanen que hi 
expliquis aquest projecte. 

A partir de l’informe del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, fes 
una presentació a la ràdio en què exposis les característiques principals de 
les associacions juvenils de Catalunya i l’acció que estàs preparant al teu 
municipi. 

Per preparar la intervenció disposes de 30 minuts. La durada de la 
presentació ha de ser d’uns 4 minuts. Pots tenir un petit guió al davant per 
resseguir la intervenció oral. 

 

DOCUMENT 1 

 

El moviment associatiu juvenil a Catalunya 

Informe del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 

 

Introducció 

El moviment associatiu és una eina cabdal per a la construcció d’una ciutadania 
compromesa amb l’entorn. Les associacions juvenils ajuden a vertebrar la 
població jove i a sumar forces per defensar els seus drets i lluitar per aconseguir 
una societat justa i igualitària. Per tant, és essencial poder descriure’l amb 
precisió i amb dades que ens ajudin a explicar amb claredat quants som, on 
som, com treballem i què perseguim com a conjunt. El fet de voler saber forma 
part de la necessitat d’augmentar el reconeixement, suport i foment de 
l’associacionisme com a model de construcció d’una societat civil organitzada i 
compromesa socialment amb l’entorn. 

L’estudi de les entitats que formen part del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC) mostra un equilibri en la participació de dones i homes, amb 
un 50,4% i 49,6% respectivament, i una presència majoritària de joves de 16 a 
20 anys, amb un 28% de la participació total. La paritat entre sexes es manté en 
l’estructura per edats dels membres.  

Les entitats tenen un moviment econòmic de gairebé 11 milions d’euros. Moltes 
vegades s’ha sentit parlar de la dependència econòmica dels fons públics que té 
el moviment associatiu juvenil, però les dades també mostren una tendència a 
l’equilibri en aquest sentit. Els fons públics representen un 56,5% dels ingressos 
i els fons privats un 43,5%. Aquesta serà una dada que caldrà anar seguint amb 
cura per veure’n l’evolució. 

Les entitats del CNJC desenvolupen la seva activitat associativa en el territori 
català, el 72% de forma exclusiva, però en alguns casos, aquesta activitat també 
té lloc en altres indrets. Aquest és el cas de les entitats d’intercanvi i d’algunes 
entitats socials, que desenvolupen la seva activitat amb caràcter internacional, 
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en el marc de la cooperació. En paral·lel, hi ha entitats educatives presents en 
més d’una comunitat autònoma i una part de les d’entitats polítiques tenen una 
caràcter estatal. 

Problemes actuals 

La principal preocupació de les entitats juvenils és, a hores d’ara, el 
finançament. En un segon pla, es valoren qüestions al voltant de la participació 
que es concreten en el relleu als càrrecs executius i a les bases. Aquests dos 
eixos, finançament i participació, han estat preocupacions tradicionals en les 
associacions juvenils. 

En preguntar a les entitats juvenils sobre la confiança de la societat catalana en 
les seves accions, han valorat majoritàriament (un 62%) que aquesta confiança 
és poca. Es plateja, doncs, la necessitat de cercar noves vies d’apropament al 
conjunt de la societat, per tal de promoure la coneixença i el reconeixement de 
les accions de les organitzacions juvenils. 

Avenç i consolidació 

La situació econòmica que s’arrossega des de fa prop de 4 anys ha començat a 
revertir negativament sobre les expectatives de futur de les entitats. La crisi, a 
més de afectar l’economia, repercuteix en els estats d’ànim i en la motivació de 
les persones. Potser s’hauran de replantejar les activitats per adequar-les als 
recursos materials disponibles, cercar xarxes de col·laboració a fi d’optimitzar 
els béns, etc. És a dir, s’hauran de dissenyar noves estratègies per fer front al 
nou escenari. Les organitzacions juvenils albiren un futur complex, tant per al 
conjunt del moviment associatiu com per a les mateixes entitats. 

Reptes de futur per a les entitats  

Els principals reptes que es presenten per a les associacions juvenils estan 
relacionats amb el creixement qualitatiu, l’augment de la participació i el 
finançament. Aquests reptes no es troben aïllats, ben al contrari, la relació que 
els uneix posa de manifest la voluntat de les entitats de consolidar-se i aporta 
una oferta de qualitat i viable, que afavoreixi la participació. El reconeixement 
social, el creixement quantitatiu i la cerca d’aliances també han estat qüestions 
valorades per les entitats. En conjunt, es poden dibuixar dos línies de treball, 
una d’orientada a l’augment de la base social i l’altra encaminada a les millores 
internes organitzatives. 

Reptes de futur per a l’associacionisme juvenil  

Les entitats juvenils han valorat que la participació, el reconeixement social i el 
finançament són els tres temes clau per a l’avenç de l’associacionisme juvenil a 
Catalunya. L’augment de la participació, en els seus diferents graus, es valora 
com una eina per a la implicació i el compromís del jovent en l’associacionisme, 
que alhora permetria un increment en la representativitat de les associacions. El 
disseny d’eines per apropar-se al jovent i reduir el grau de desafecció existent es 
planteja com una idea d’acció. En aquesta mateixa línia, la visibilitat de les 
entitats juvenils es fa necessària per augmentar el reconeixement social i per 
millorar-ne la incidència.  

Finalment, el repte que es presenta en temes econòmics fa referència a la 
diversificació de les fonts de finançament com a garantia de continuïtat. El canvi 
de model, que redueixi la dependència econòmica de les administracions 
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públiques, es presenta com una idea d’acció a curt termini per fer front a les 
expectatives de reducció en els fons d’origen públic. 

 

Font: Observatori del Tercer Sector i Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya. Març de 2013  

http://www.observatoritercersector.org/pdf/recerques/2013-04_informe_maj.pdf 
(text adaptat) 

 

http://www.observatoritercersector.org/pdf/recerques/2013-04_informe_maj.pdf

