
 

 

Jornada de reflexió 

Davant del repte climàtic:  
moviment juvenil  
i educació ambiental 
23 de gener de 2020 
La Sala - Espai Francesca Bonnemaison  
Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona 

 
 
Presentació  
 
Amb motiu del Dia Mundial de l’Educació Ambiental, que se celebra cada 26 de gener, i dins 
del pla de treball conjunt de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i la Gerència de Serveis de 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, hem plantejat una jornada que pretén reflexionar 
sobre el paper de l’educació ambiental en l’escenari de l’emergència climàtica i dels 
moviments juvenils que hi estan vinculats.  
 
La trobada s’estructura en una ponència marc de Jaume Funes i dues taules de debat, una de 
les quals estarà integrada i conduïda per joves lligats a l’activisme climàtic i una altra per 
experts de la comunicació i  la participació ambiental. 
 
Clourà la jornada una activitat d’intercanvi amb tots els ponents i el públic, amb el suport del 
facilitador gràfic Yorgos Konstantinou. 
 
Destinataris 
Tècnics ambientals municipals  
Professionals de l’educació ambiental  
 
Inscripció gratuïta  
Cal confirmar l’assistència a través del Formulari 
 
 

 
 
 
 
 

  

https://formularis.diba.cat/activitats/otepa/davant-repte-climatic-moviment-juvenil-educacio-ambiental


Programa 
 

9:00 - 9:30 h  Recepció  

9:30 - 9:45 h  Benvinguda  
        Xesco Gomar. President delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica  

Josep Tarin. Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció 
d'Incendis Forestals (a confirmar) 

 9:45 -10:15 h  Ponència marc  
  Jaume Funes: Joves, educació i emergència climàtica (títol pendent) 

10:15 – 11:15 h  Taula rodona: Canvia el clima. Canvia la generació.   
 A confirmar. Fridays for Future Barcelona  
 Ria Jabbour Hernández. Rebel·lió o Extinció 
 Xavier Masramon.  Reserva de la Biosfera del Montseny  
 Joan Grivé “Sir Joan”. Instagramer 

Modera: Cristina Giménez. Conferència Internacional de Joves Tinguem 
Cura del Planeta 

11:15 – 11:45 h Pausa cafè 

11:45 – 12:45 h    Taula rodona: Per entendre el canvi 
 Cori Calero. Periodista 
 Enric Pol. Catedràtic de Psicologia Social i Ambiental, UB  
 Ismael Peña. Professor universitari i investigador 
 Modera: Evelyn Segura. Periodista i divulgadora ambiental 

 
13:00 – 14:00 h Col·loqui final: Construïm un relat de futur?   

 Amb Yorgos Konstantinou, facilitador gràfic  
 


