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This world is a strange madhouse. Currently, every coachman
and every waiter is debating whether relativity theory is correct.
Belief in this matter depends on political party affiliation.
Carta d’Albert Einstein al seu col·laborador Marcel Grossman

• La Ciència no és un sistema de creences.
• La Ciència no valida en base mecanismes democràtics.
• La Ciència no és una opinió.

Ciència és un procés de prova d'hipòtesis en front de les
evidències.
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La conclusió que s’està produint un escalfament i que els
éssers humans en són la causa fonamental, es basa en fets i
evidències.
Si l’increment de CO2 no és la causa de l’escalfament
global actual, aleshores:
• Quelcom desconegut està contrarestant el ben
conegut efecte hivernacle (i fen-t’ho al mateix ritme
que els massius increments de GEH).
• Quelcom desconegut està causant l’escalfament
imitant el que produeixen els GEH.
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Consens en ciència: És una conclusió fruit de la coincidència (que no
de l’autoritat) en els resultats de molts investigadors, de diferents
camps, i que aquests resultats han estat avaluats d’acord amb
metodologies acceptades.

És el mateix que ha permès desxifrar el genoma humà, el
desenvolupament de la nanotecnologia, el descobriment dels
antiretrovirals, etc... La Ciència del Clima segueix la mateixa
pauta.
L’alternativa és que si tots els científics i les institucions en el
món i els seus membres són part d'una conspiració global, i que
en canvi teories sense fonament són veritat, ens aboca a no
confiar en la credibilitat de res.
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Les conseqüències de la Ciència, tenen multitud de
derivades, que són vistes a través de diferents lents:
Morals

Polítiques

Culturals

Socials

Control

Poder

Les persones interpretaran el fet científic a través del seu
sistema de valors, construït al llarg de molt de temps.
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CANVI CLIMATIC

ENERGIA

ALIMENTS - POBRESA

GEOESTRATEGIA
POLITICA GLOBAL

COMERÇ INTERNACIONAL

AIGUA
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Les expectatives individuals sobre la solució política a
l’escalfament global, influencien enormement la seva
predisposició a donar crèdit a la informació sobre el canvi
climàtic.
Solució A: incrementar
les
mesures
“anticontaminació”
(discurs ambientalista
clàssic)

Solució B: Tecnologia
de
captura
i
emmagatzematge
de
carboni,
energia
nuclear (fissió i fusió).

Informació científica que indica que
l’escalfament global existeix, està causat
pels humans i implica importats impactes a
la societat
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Massa complex: La dificultat en poder “copsar” de manera directe el
fenomen del canvi climàtic afegeix una nova barrera. Calen
coneixements previs per a poder interpretar la informació científica,
sovint expressada amb formalismes/llenguatge matemàtic.
La força radiativa antropogènica s’estima és de +1.6 [–1.0,
+0.8]W m–2, indicant que des del 1750, és extremadament
probable que els humans hagin exercit una influència
substancial en l’escalfament del clima. Aquesta força
radiativa estimada és probable que sigui al menys cinc
vegades més gran que la deguda als canvis en la irradiació
solar. Pel període 1950 al 2005, és excepcionalment
improbable que la força radiativa natural (irradiació solar
més aerosols volcànics) hagi tingut una influència en
l’escalfament
comparable
a
la
força
radiativa
antropogènica.
4th IPCC Report. Climate Change 2007: Working Group I:
The Physical Science Basis
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Acord de Tristàn

En el “Acorde Tristán”, su 5ª (fa#) sufre una gran tensión al aparecer rebajada, y su
séptima (la) en la voz superior como motivo, también con gran tensión, es precedida
por una nota auxiliar cromática (apoyatura sol#), que dura casi todo el compás, y
nos hace dudar sobre la tonalidad, hasta que se resuelve en el acorde de V7 de la
menor, también con la nota auxiliar cromática, la# antes de si.
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Massa lluny: Els impactes tenen lloc en una escala temporal no
immediata. En aquest sentit no és estrany que la gent intenti
buscar referents propers, per exemple la predicció del temps.
Weathercasters hold a wide range of beliefs about global warming:
• 54% indicated that global warming is happening, 25% indicated it isn’t,
and 21% say they don’t know yet.
• 31% reported that global warming is caused mostly by human activities
and 63% reported it is caused mostly by natural changes.
• 61% of TV weathercasters think there is a lot of disagreement among
scientists about whether or not global warming is happening.
• 79% indicated that coverage of climate change science must reflect a
“balance” of viewpoints just as coverage of political or social issues are
covered.
A National Survey of Television Meteorologists About Climate Change:
Preliminary Findings. March 29, 2010
Center for Climate Change Communication. George Mason University
11

Ciència del clima

Política climàtica

Fenomen físic

Fenomen social

Els experts han de decidir quines són
les hipòtesis que millor s’ajusten a les
evidències. El debat ha de tenir lloc
entre els que utilitzen la metodologia
científica i els canals de debat i
confrontació que la mateixa ciència
s’ha proveït.

Els governs poden decidir quin nivell
de canvi climàtic consideren tolerable.
Aquesta opció pot ser informada per
la ciència, però també tindran el seu
paper la tolerància al risc, els valors,
la política, prioritats, i l'economia. Al
final, és una opció que la humanitat
en el seu conjunt, a través dels seus
governs, ha de fer.
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Molta informació, molt anònima: El coneixement científic es
publica a les revistes científiques i d’altres canals on la revisió,
l’avaluació, la crítica, el contrast, són aplicats de manera
sistemàtica. Però aquest no és el mitjà d'accés de la gent...
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Molta informació, poca formació científica: Com més ignorant
és una societat, més vulnerable és a les amenaces externes i a
les manipulacions internes.
Josep Corbella. La Vanguardia, 9 de maig de 2012

L’efecte hivernacle està causat per l’energia nuclear (F)
Total països europeus: 57,7%
Espanya: 34,4 %

Fundació BBVA: Comprensió de la Ciència

14

Moltes gràcies!!!
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