Recull de Campanyes de Divulgació i Sensibilització sobre
Canvi Climàtic en la xarxa.

Comunidad #PorElClima
Iniciativa impulsada per l’Oficina Española de Canvi Climàtic, la Fundación
Biodiversidad, el Grupo Español de Crecimiento Verde, el Pacto Mundial, Cruz Roja,
WWF España, SEO/BirdLife y ECODES. Es tracta d’una comunitat virtual adreçada a
ciutadans, empreses ONS i administracions públiques per dur a la pràctica actuacions
de mitigació del canvi climàtic i proposar accions de visibilitat per la reducció efectiva
d’emissions
de
CO2.
miniportal temático
El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) disposa d’un espai on es
facilita amplia informació sobre els recursos de divulgació i sensibilització amb una
perspectiva educativa d’utilitat per a persones i col·lectius que treballen en la
comunicació, difusió i educació en matèria de canvi climàtic.
La exposición El Cambio Climático
preparada pel Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) sota la supervisió
científica de l’Oficina Española de Cambio Climático pretén contribuir al coneixement
del fenomen del canvi climàtic, les acuses i resposter per fer-li front. Aquesta exposició
disponible en AUTOEDITABLE, permet que un centre educatiu, una associació
cultural, un ajuntament o qualsevol altra organització interessada pugui produir la seva
pròpia exposició sobre canvi climàtic i mostrar-la al públic. L’exposició pertany al
programa Programa de Exposiciones Itinerantes del CENEAM, i es pot sol·licitar en
préstec.
Cero CO2:
Iniciativa per a la cura del clima. Cero CO2, é una iniciativa promoguda per la la
Fundación Ecología y Desarrollo, adreçada a persones, empreses, administracions i
organitzacions no lucratives. Ofereix eines pràctiques per combatre el canvi climàtic
mitjançant accions concretes de comptabilització, reducció i compensació d’emissions
de gasos efecte hivernacle.
Jóvenes frente al cambio climático
Documental elaborat per joves estudiants de Formació Professional de Comunicació,
Imatge i So. Està format per quatre peces que ofereixen una visió del joves que viuen
en diferents zones climàtiques espanyoles.
350.org
Campanya internacional adreçada a construir un moviment per unificar la recerca de
solucions basades en la ciència i la justícia per fer front a la crisi climàtica. Plataforma
que connecta persones de tot el planeta i integra més de 200 organitzacions.

CO2.earth
Informació actualitzada de la concentració de CO2 a l’atmosfera i altre dades d’interès
sobre el canvi climàtic.
Compartiendo soluciones. Iniciativas de adaptación al cambio climáticoExperiències
reals que il·lustren l’impacte i l’adaptació al canvi climàtic en diferents àmbits
geogràfics, i sectors productius.
52 gestos por el cambio climático
Document que recopila 52 recomanacions classificades en cinc nivells de execució i
d’esforç d’impacte de millora en la reorientació d’hàbits quotidians de la ciutadania per
reduir l’emissió de GEH.
AdapteCCa
Plataforma d’intercanvi i consulta d’informació sobre l’adaptació al canvi climàtic.
Facilita la coordinació i la transferència d’informació, coneixement i experiències
respecte a aquest tema.
Visor de escenarios de cambio climático
Eina per a la visualització i descarrega de dades relatius al futur clima d’Espanya. Es
poden consultar les projeccions regionalitzades del canvi climàtic a Espanya,
realitzades a partir de projeccions globals del quint informe d’avaluació del IPCC.
Proyecto Life Shara Sensibilització i coneixement per a l’adaptació i resiliència al canvi
climàtic mitjançant la cooperació entre Espanya i Portugal.
Carbon Brief Recull l’actualitat científica i política climàtiques.
Climate Central Organització de científics i periodistes que investiguen i publiques
articles sobre els efectes del canvi climàtics.
Climate Feedback Anàlisi dels fonaments científics en les notícies dels mitjans de
comunicació.
Climate Outreach Organització de comunicació climàtica.
Skeptical Science Arguments científics front les principals afirmacions negacionistes.
Global warming, explained respostes a tots els interrogants sobre l’escalfament global i
les seves conseqüències.

Mobilitat i clima

Mejor con bici
Campanya organitzada per la Coordinadora en Defensa de la Bici per promoure
aquest mitja de transport com alternativa en contra de la emissió de CO2.
Con bici al cole
Programa promogut per la coordinadora coordinadora ConBici per fomentar l’ús de la
bicicleta en trajectes de casa a l’escola. Pretén la implicació de les entitats local per a
la creació de camins escolars.
Al cole en bici (aventuras y desventuras de un/a ciclista en la ciudad)
Joc per a escolars per aprendre a moure-se’n per la ciutat amb bicicleta respectant les
normes de tràfic i als vianants.

Vídeos divulgatius sobre canvi climàtic
Draw my life ¿Qué nos ocurrirá con el cambio climático?
Vídeo en espanyol en la qual l’autor ens explica l’origen, l’impacte i les mesures per a
l’acció contra el canvi climàtic amb l’ajuda d’un dibuixant que va il·lustrant la narració
en una pissarra.
ODS 13 – Acción por el clima
Presentació de l’objectiul 13 dedesenvolupament sostenible que cerca prendre
mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
There's No Tomorrow
"No hi ha un demà" és un documental animat, de mitja hora de durada, que introdueix
el problema energètic i ecològic a la nostra civilització: el creixement infinit en un
planeta finit.
Osogami
Curtmetratge animat sobre un os polar que perd la seva llar.
Vídeos por el clima
Petita selecció de curtmetratges en contra del canvi climàtic.

