DECLARACIÓ
dels assistents a la Jornada Cientíﬁca
sobre el Canvi Climàtic a Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona està compromès a afrontar el canvi climàtic i vol fer-ho
basant la seva acció en el coneixement científic.
L’Ajuntament valora extraordinàriament la tasca dels centres universitaris i instituts de
recerca del país que treballen sobre el canvi climàtic o l’incorporen com a variable, i reconeix
el seu paper fonamental com a font de coneixement i criteri per a la presa de decisions en les
polítiques de la ciutat.
En ocasió de la trobada d’avui entre estudiosos de diferents institucions i gestors municipals,
volem manifestar la voluntat de compartir més i millor el coneixement que es genera a la
ciutat i que la ciutat te l’oportunitat d’aplicar.
Per concretar aquesta voluntat proposem:
•

Organitzar una trobada anual amb especial èmfasi en enfortir la presència de totes
les disciplines implicades, així com dels estudiants i col·lectius de ciència ciutadana.
•

per compartir les recerques que els diferents centres estan duent a terme
i les principals troballes,

•

per garantir que l’acció climàtica de la ciutat i a escala metropolitana respon
als criteris aportats per la ciència i per avaluar l’impacte de les mesures
que es prenen.

•

per explorar conjuntament quines són les necessitats de recerca

•

per avançar en aspectes de governança

•

Crear un repositori de treballs científics en relació a Barcelona i el canvi climàtic
(dins la pàgina web del clima de Barcelona), estudiant la millor manera de compartir
la informació (formats, base cartogràfica, bases de dades, etc. )

•

Posar a l’abast de la ciutadania els avenços i l’evolució del coneixement climàtic
amb informació de qualitat i adequada per a persones no científiques.

Les persones reunides som conscients del paper exemplar de Barcelona i de la
responsabilitat d’esdevenir ciutat tractora per demostrar que és possible incorporar
la variable climàtica en les actuacions del dia a dia i facilitar la replicació de les accions
en altres ciutats. Per això l’ajuntament ha de comptar amb pressupostos per implementar
les accions del Pla Clima i tots plegats hem de cooperar per a fer possible l’assoliment
dels seus objectius.
Barcelona, 9 de novembre de 2018

