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 Intervenen:
 • Salvador Samitier. Cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic
 • Cristina O’Callaghan. Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ISGlobal
 • Salvador Pueyo. Research & Degrowth
 • Maria Sisternas. Responsable de Mediaurban. Arquitecta i urbanista

 • Modera: Míriam Santamaria. Geògrafa i comunicadora

 Relació entre la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic 
 i les malalties emergents (Covid-19)

 Salvador Samitier. Cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic
 

El canvi climàtic és un fenomen global que afecta a tots els nivells i que té implicacions en tots els 
aspectes socials i econòmics. També en tot allò que fa referència a la salut. Entre aquests aspectes 
relacionats amb la salut hi ha el de la distribució de determinades malalties, especialment en aquells 
casos on la seva propagació ve associada a la presència de determinats vectors com els mosquits. Si 
a més hi afegim altres elements com la pèrdua de la biodiversitat i la globalització en el moviment de 
les persones, els riscos són encara més grans.

 
 
 Emergència climàtica i salut

 Cristina O’Callaghan.  Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
    i Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)

El canvi climàtic és una de les principals amenaces a què s’enfronta la humanitat al segle XXI. Com a 
resultat, els esdeveniments meteorològics extrems, com ara onades de calor, inundacions i sequeres, 
són cada vegada més freqüents i intensos, provocant la mort de persones. Així mateix, l’augment de 
les temperatures pot provocar canvis irreversibles en el funcionament de diversos sistemes naturals 
essencials per garantir la nostra salut així com afavorir l’aparició i reaparició de malalties infeccioses. 
En aquesta presentació parlarem dels riscos directes i indirectes per a la salut que la crisi climàtica 
suposa per a la salut humana.
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Decreixement per frenar la crisi climàtica i la crisi pandèmica

Salvador Pueyo. Research & Degrowth

Tant la crisi climàtica com el risc en augment de noves pandèmies són conseqüència d’un sistema 
econòmic orientat a créixer “ad infinitum”. Transformar-lo, i fer-ho amb encert, no serà gens fàcil, però 
difícilment trobarem altra manera de resoldre els grans reptes globals. A Ecoviure hi ha la mena d’ini-
ciatives que prefiguren el futur que necessitem. Caldrà actuar ràpidament i a tots nivells per assolir-lo.

5 coses que podem fer per millorar l’impacte ambiental de les ciutats

Maria Sisternas. Responsable de Mediaurban. Arquitecta i urbanista

1. La mirada territorial – revisarem els orígens de la planificació territorial a Catalunya. 
Què pretenia i què hem aconseguit?

2. La planificació urbanística a nivell municipal – reciclar sòl, construir millor, mirada llarga, 
discrepàncies entre la planificació i la realitat viscuda

3. La protecció dels espais lliures

4. Produir l’energia que consumim

5. Una cultura urbana més exigent
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