
MANNEQUIN CHALLENGE PEL
CANVI GLOBAL:

Un	  toc	  de	  TICCC
Freeze Global	  Change

2n Cicle de Conferències EcoClimaUB

Dilluns	  15	  de	  Maig Dimarts	  16	  de	  Maig

12 a	  
13h

La	  descarbonització	  del	  model	  
energètic	  de	  la	  humanitat.	  

Dr.	  Mariano	  Marzo
Departament	   de	  Dinàmica	  de	  la	  
Terra	  i	  l’Oceà,	  UB.

El	  canvi	  global	  i	  les	  ciutats,	  què	  està	  
fent	  Barcelona?	  

Irma	  Soldevilla
Ecologia	  Urbana,	  Ajuntament	  de	  
Barcelona.	  

13 a	  
14.15h

Feedback	  EcoClimaUB 1:	  
• Projeccions	   demogràfiques	  pel	  segle	  

XXI	  (Tània	  Pujol	   i	  Clàudia	   Godall).
• Creixement	   demofòric (alumnes	  i	  

professors	   de	  DCC).
• Canvis	  fenològics	   en	  les	  espècies	  

vegetals	  (Marc	  Alegrí i Guillem	  
Viladegut).

• El	  balanç	  entre	   la	  fotosíntesi	   i	  la	  
respiració:	   projeccions	   futures	  (Antonio	  
Ken	  Pallicer i Martí	  Gracia).

• Evolució	  de	  la	  PPB	  i	  PPN	  fins	  a	  final	  de	  
segle	  (Lluc	  Noguera i Blanca	  del	  Arco).

Feedback	  EcoClimaUB 2:
• El	  paper	  de	  l’aigua:	  limitacions,	   riscos,	   conflictes	  

bèl·∙lics	  potencials	   (Joan	  Jordi	   Company i	  Aleix	  
Rigol).

• Requeriments	   d’espai	   producció	   per	  alimentar	  
a	  la	  humanitat:	  petjada	  ecològica	   	  (Sílvia	  Guillen
i	  Claudia	  Torrens).

• El	  paper	  de	  l’economia:	   Intensitat	  de	  les	  
emissions	  	  (Borja	   González i	  Oriol	  Garcia).

• Tècniques	  de	  captura	  i	  emmagatzematge	  de	  
carboni	   (carbon storage):	  revisió	  crítica	  (Miquel	  
Redondo	   i	  Marcel	  Mesado).

• Els	  límits	   del	  creixement	   (Informes	  del	  Club	  de	  
Roma	  actualitzats)	  (Laura	  Escarmena i Amalia	  
Calderón).

Entrega	  de	  premis
14.15
a	  15h	  

Presentació pòsters i	  inici del	  
refrigeri	  EcoClimaUB

Presentació pòsters i	  inici del	  refrigeri	  
EcoClimaUB

QUAN: dilluns 15 i el dimarts 16 de
Maig, de 12 a 14.15h.

ON: aula Magna de la Facultat de
Biologia.

ORGANITZA: Grup EcoClimaUB del
Deptartament de Biologia
Evolutiva, Ecologia i Ciències
Ambientals. Facultat de Biologia.

No us oblideu donar un cop d’ull a...

ecoclimaub.wordpress.com	  	  	  	  	  @EcoClimaUB EcoClimaub

US VOLEM OFERIR UN
CONJUNT DE XERRADES
SOBRE EL CANVI GLOBAL!

Ens trobaràs a:


