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“Què li passa al clima? Un altre futur es possible”
Publicació entorn el canvi climàtic a partir de l’experiència virtual “The Zone of Hope"
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2018

Motivació:
L’exposició “The Zone of Hope [2]“, promoguda per Aigües de Barcelona, ens endinsa en el futur, per
viure en primera persona els efectes del canvi climàtic, mitjançant tècniques de realitat virtual.
La publicació “Què li passa al clima? Un altre futur és possible”, ideada per ERF, amplia els
continguts amb l’objectiu d’analitzar a fons les causes i les conseqüències del canvi climàtic a nivell
global i a l’entorn mediterrani en particular.

Resultats:
El llibre “Què li passa al clima? Un altre futur és possible” compta amb textos del periodista
Lluís Reales i fotograﬁes d’Oriol Alamany. Inclou entrevistes o articles d’experts com Teresa Ribera,
Carme Llasat, Josep Canadell, Javier Martín Vide, Ramon Folch, Rafael Mujeriego, Maria Salamero o
Manola Brunet i mirades personals de Tomás Molina, Teresa Franquesa, Miguel A. Torres i Oriol
Alamany
A la primera part aborda el context global sobre “Què està passant? Què hi diuen els mitjans,
els cientíﬁcs i la societat?” (capítol 1), la relació entre “Canvi climàtic i Aigua” (capítol 2) i
receptes sobre “Què hi podem fer?”, amb històries de projectes innovadors.
La segona part és una immersió a l’exposició The Zone of Hope (TZOH), acompanyant la
protagonista, la Violeta, per viure el desglaç al Pol Nord l’any 2038, per una Barcelona inundada el
2068 i pel pantà de la Baells sec, el 2093. Finalment, es mostren els compromisos reals dels visitants i
com s’hi podem sumar a títol individual.
La publicació ha estat concebuda amb criteris d’ecodisseny per l’Estudi La Page Original [3] per
minimitzar la petjada ambiental. Inclou un full de color perquè el lector pugui descobrir algunes
imatges i dades ocultes.
TZOH està oberta ﬁns a ﬁnals de novembre de 2019.
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