
 
 

PROPOSTA DE CÀPSULES FORMATIVES “Refugiats climàtics” 

 

El fil conductor de les dues càpsules és la Crisi Climàtica produïda per la Civilització Industrial. La primera càpsula 

tracta sobre les persones que són i seran desplaçades de casa com a efecte directe d'aquesta Crisi Climàtica i quins 

són els motius polítics darrere d'aquests successos. La segona càpsula tracta la Crisi Climàtica des del prisma de 

l'alimentació i analitza els impactes de l'alimentació industrial, així com el potencial de l'alimentació agroecològica per, 

d'una banda, minimitzar els impactes de la Crisi Climàtica i, d'altra banda, construir resiliència enfront dels pitjors 

impactes de la Crisi Climàtica. 

 

Les càpsules estan pensades per executar-se per separat, però, les temàtiques de les dues estan alineades per 

complementar l'una a l'altra. Es recomana que les dues càpsules es duguin a terme dins d'un cicle. 

 

 

Informació dels formadors 

Kata Uyttewaal: Agroecòloga amb experiència en educació, producció i investigació en l'àmbit de la sostenibilitat i el 

món rural. Experta en Resiliència socioecològica i Economia Social. 

 

Kike Molina: Ambientòleg i Agroecòleg amb especial interès en l'Ecologia Política i el Ecologisme Social. Treballa per 

una societat més justa i sostenible des d'Ecologistes en Acció i SETEM Catalunya. 

 

 

 

CÀPSULA 1: Crisi climàtica i cerca de refugi: Preparem-nos pel Diluvi 

 

Resum: La Crisi Climàtica pot expressar-se de moltes formes: sequeres, inundacions, incendis forestals, l'augment del 

nivell del mar, huracans i un llarg etcètera de catàstrofes anomenades "naturals" que no obstant això són provocades 

per un sistema que beneficia una minoria rica i poderosa i les conseqüències són patides per comunitats oprimides i 

discriminades. 

Durant aquesta càpsula explorarem les injustícies de la Crisi Climàtica, per la qual unes persones s'enriqueixen amb el 

deteriorament mediambiental i altres pateixen les conseqüències. 

 

Duració: Dimecres, 6 i 13 de Novembre de 19h a 21h a Nexes (C/Radas, 27, baixos-local| Poble Sec) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CÀPSULA 2: Agroecologia davant del Canvi Climàtic: generar resiliència socioecològica. 

 

Resum: Moltes de les estratègies a nivell mundial per combatre els impactes del canvi climàtic es basen en canvis 

tecnològics gestionats per empreses que mobilitzen molt capital. No obstant això, són les estratègies agroecològiques 

(agricultures camperoles, indígenes, i comunitàries) les que ofereixen solucions innovadores, accessibles i sostenibles 

al llarg del temps, minimitzant l'ús de recursos externs. En aquesta càpsula parlarem sobre la resiliència socioecològica 

que ofereix l'agroecologia treballada des de molts nivells: personals, territorials, comunitaris, i des de polítiques 

públiques justes que fomenten la sobirania alimentària. Explorarem una diversitat d'exemples actuals (locals i globals) 

generant resiliència davant el canvi climàtic. 

 

Duració: Dimecres, 20 i 27 de Novembre de 19h a 21h a Nexes (C/Radas, 27, baixos-local| Poble Sec) 
 

 

Condicions de participació 

 

El cost de participació és de 15 € (no soci de Nexes) i 10 € (soci de Nexes) - es pot efectuar en mateix dia d'inici. 

No és condicionant assistir a les 4 sessions. Es recomana, ser partícip en la càpsula 1 i / o 2. 

 

Període d'inscripció finalitza 30/10/2019 

Per inscriure't, escriu-nos a: info@nexescat.org.  
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