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INTRODUCCIÓ 



Sabem que: 

• +4 ºC a 2060? 
• Llindars d’estabilitat 
• Incertesa sensibilitat 
• Resposta: -6% anual + 100 

GT reforestació 
• Energia  PIB 
• Límits renovables 
• Negociacions 

internacionals estancades 
 

• Planeta s’escalfa 
• 0,15-0,20 ºC/dècada: 

Efecte aerosols 
• Fenòmens extrems i 

derivats 
• Nivell del mar 
• Inèrcia tèrmica 
• +2 ºC és massa 
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Sensibilitat climàtica 
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Gerard H. Roe and Marcia B. Baker (2007) - Why Is Climate Sensitivity So Unpredictable? - Science 318:629-
632 doi:10.1126/science.1144735 - Department of Earth and Space Sciences, University of Washington 



REALITAT VS. PERCEPCIÓ 
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Economia 

neoclássica 



William R. L. Anderegg et al (2010) - Expert credibility in climate change - Proceedings of the National Academy of 
Sciences PNAS doi:10.1073/pnas.1003187107 - Department of Biology, Stanford University - 

http://www.pnas.org/content/early/2010/06/04/1003187107.full.pdf+html - 4 authors 



Percepció - realitat 

Aaron M. McCright et al (2013) - Perceived scientific agreement and support for government action on climate change in the 
USA - Climatic Change doi:10.1007/s10584-013-0704-9 - Lyman Briggs College, Department of Sociology + Environmental 
Science and Policy Program, Michigan State University y John Cook et al (2013) - Quantifying the consensus on anthropogenic 
global warming in the scientific literature - Environmental Research Letters 8 024024 doi:10.1088/1748-9326/8/2/024024 - 
Global Change Institute, University of Queensland + Skeptical Science + School of Psychology, University of Western Australia 



Percepció a Catalunya 

10 

Joan David Tàbara et al (2008) - Percepció pública i política del canvi climàtic a Catalunya - Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) - Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB) 



ARGUMENTACIÓ 



Arguments “científics” 



Arguments no científics 

• No hi ha acord 

• Conspiració 

– Agenda oculta 

– Control demogràfic 

• Diners recerca 

• Millor clima 

• Adaptació 

 

 

• Econòmics 

– Es molt car 

– Cost-benefici 

– Créixer per a adaptar-s’hi 

– Altres prioritats 

 

– Tecnologia ho arranja 

– Geoenginyeria 

 



NEGACIONISME 



Negacionisme: definició 

“El negacionisme climàtic consisteix en un escepticisme 

fingit o irracional pel que fa als resultats de la recerca al 

terreny climàtic, expressats aquests darrers rigorosament 

mitjançant el mètode científic i el procés d’avançament 

de la ciència, i que responen a una  realitat objectivament 

verificable. El seu objectiu és evitar, o si més no retardar, 

l’endegament d’accions correctives per la via de crear 

dubtes infundats sobre el conjunt de l’opinió pública.” 
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Negacionisme (2) 
• “Demostramos que distintas organizaciones del movimiento conservador se han movilizado 

durante los últimos años en forma de contra-movimiento de oposición a los esfuerzos del 
movimiento ecologista, y de sus aliados, para mostrar la gravedad de los problemas 
medioambientales globales.” 
 
Aaron M. McCright and Riley E. Dunlap (2000) - Challenging Global Warming as a Social Problem: An Analysis of the 
Conservative Movement’s Counter-Claims - Social Problems 47:499-522 doi:10.1525/sp.2000.47.4.03x0305s - Department 
of Sociology, Washington State University - 
http://www.climateaccess.org/sites/default/files/McCright_Challenging%20Global%20Warming.pdf   

 

• “Las afirmaciones contrarias de los escépticos tienen una importancia secundaria … la lucha sobre 
el estado del planeta es una lucha sobre los valores sociales dominantes que institucionalizan 
obligaciones y esquemas de poder. Esta reacción ha quedado eclipsada, cuando no completamente 
oculta, debido a que los académicos se han preocupado demasiado de las propias afirmaciones 
contrarias y han dejado el significado del propio escepticismo relativamente indeterminado y 
subanalizado.  
 
Peter J. Jacques (2006) - The Rearguard of Modernity: Environmental Skepticism as a Struggle of Citizenship - Environmental 
Politics 6:76-101 doi:doi:10.1162/glep.2006.6.1.7 - Department of Political Science, University of Central Florida; 
Department of Sociology, Oklahoma State University 



 Legacy Tobacco Documents Library, 1969 
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¿Escèptics? ¿O negacionistes? 



Negacionisme (3) 

• Tot  element comú: 
combustibles fòssils 

• Fonamentalismes 
– De mercat 
– Cristià 

• Limitacions perceptives 
– Mecanisme de defensa 
– Setge de confirmació 
– Raonament motivat 
– Just world 
– Systems thinking 

• Antecedents 
– Tabac, etc. 
– Cinturó de seguretat! 

 

• Provocar debat en públic 
• Mobilització del biaix (2ª dimensió del 

poder, Luke, 1972) 
• Aparentar que són molts 

– 3% científics (Anderegg et al, 2010) 
– Oreskes, 2004: 928 papers 
– James Powell, 2012 0,17% s/ >14.000 
– John Cook, 2013 

• Conceptes populars d’incertesa, teoria, 
consens 
– SCAM 

• Politització de la ciència 
– Efecte d’identificació ideològica 
– IPCC 

• Filosofia de la ciència 
– Posmodernisme 

• Cassos Phil Jones, Hansen 
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Dealing in Doubt: The Climate Denial Industry and Climate Science - A Brief History of Attacks on 
Climate Science, Climate Scientists and the IPCC (Greenpeace, 2010) Eco-chamber 



ESTRUCTURA MAQUINARIA 
NEGACIÓ 
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EPÍLEG 



Anys 2060 
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 Richard A. Betts et al (2011) – When could global warming reach 4°C? – Philosophical Transactions of the Royal Society of 
London A 369:67-84 doi:10.1098/rsta.2010.0292 – Published online: 29/11/2010 – Met Office Hadley Centre – 6 authors  

 “Si la retroalimentación con el ciclo del 
carbono fuera más fuerte, cosa que 
parece menos probable pero todavía 
creíble, el calentamiento de 4 ºC podría 
ser alcanzado en los primeros 2060, en 
base a predicciones consistentes con el 
‘margen probable’ del IPCC.” [énfasis 
añadido] 



Probabilitats ΔT a 2100 

Andrei Sokolov et al (2009) - Probabilistic forecast for 21st century climate based on uncertainties in emissions (without policy) and climate parameters - 
Journal of Climate 22:5175–5204 doi:10.1175/2009JCLI2863.1 - Joint Program on the Science and Policy of Global Change, Massachusetts Institute of 
Technology 



Gaia Vince (2009) - How to survive the coming century - New Scientist, Marzo 2009 - 
http://www.newscientist.com/article/mg20126971.700-how-to-survive-the-coming-century.html 




