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Empoderades i 
activades per fer 
front l’emergència 
climàtica 2030: 
acció local amb 
compromís global 
i ecofeminista. 
Documental 
realitzat per 
Entrepobles 
i Sicom sobre 
l’emergència 
climàtica que 
es va presentar 
i estrenar 
públicament el 
passat 28 d’octubre 
de 2021 als 
Cinemes Girona  
de Barcelona

Documental

Des de la seva estrena està disponible i en 
obert a través de la web d’Entrepobles, 
en versió original en català i subtitulada al 

castellà i el correu de contacte per a projeccions: 
educacio@entrepobles.org

50ºC dona un conjunt d’elements per 
saber on estem, en aquest context d’emer-
gència climàtica, social, ambiental i de cu-
res. Per fer palesa la necessitat de prendre 
mesures urgents per el canvi de model cul-
tural, educatiu, social, econòmic, entre d’al-
tres, que necessitem fer en un planeta amb 
recursos limitats i finits.

Ens trobem immerses en una emergència cli-
màtica i ecològica, les conseqüències de la qual 
són ja palpables arreu. Desastres naturals, escal-
fament global, episodis climàtics extrems, pèrdua 
de biodiversitat, migracions climàtiques, conflic-
tes geopolítics basats en lògiques extractivistes, 
de dominació, explotació, despossessió, entre 
d’altres fenòmens i realitats, es succeeixen cada 
cop amb més intensitat i tenen forts impactes en 
la vida de les persones i col·lectius que ja viuen 
en situacions de màxima vulnerabilitat. 

El canvi climàtic té efectes diferenciats i, da-
vant d’aquesta realitat, el moment actual s’ha 
d’afrontar tenint en compte aquestes diferències 
i asimetries que es donen a escala global i a es-
cala social. En aquest sentit, des d’Entrepobles, 
tant en l’àmbit de cooperació internacional com 
d’Educació per a la Justícia Global al nostre país, 
treballem junt amb Sicom amb altres col·lectius 
i moviments per la justícia climàtica, des dels fe-
minismes i defensa de drets, fent esment a les 
persones i col·lectius del Sud Global.

El documental 50ºC també vol ser una eina 
que serveixi per el moviment per la justícia cli-
màtica per arribar a la ciutadania amplificant la 

consciència i la mobilització ciutadana, per reac-
cionar i plantejar alternatives per a que els po-
ders polítics afrontin decididament la situació 
actual d’emergència.

Amb Sicom ja portem molts anys de treball 
conjunt, i ara estem en aquesta proposta de llarg 
recorregut, amb el documental i properes parts 
del mateix, amb la web (50º C sicom.cat), on 
s’aprofundeix en temes vinculats a l’emergència 
climàtica junt amb altres materials i processos, 
entre d’altres, que compartim:
	■ Unitat didàctica Emergència climàtica 
	■ Exposició i unitat didàctica Els Límits del 
Creixement 
	■ II Diàlegs feministes i ecologistes – Sessions 
completes, i 
	■ Càpsules audiovisuals primera edició
Al documental participen i col·laboren científi-

ques, expertes, activistes, pageses, etc. que apor-
ten amb els seus coneixements i experiències, 
dotant de coherència a nivell de continguts sobre 
canvi climàtic a tot el cos del documental, anant 
més enllà del clima, incorporant i visibilitzant que 
quan parlem de canvi climàtic ens hem de referir 
a una àmplia diversitat de causes i conseqüènci-
es, que ja fa molts anys que s’estan fent paleses, 
com és el cas de l’informe de 1972 Els límits del 
creixement.

A partir de dues noies que s’interroguen so-
bre el fet del canvi climàtic, el documental re-
alitza una diagnosi precisa. Amb una allau de 
dades, de fets, de declaracions d’expertes, per-
met descobrir als espectadors i espectadores, de 
forma pedagògica, què és i què suposa el can-
vi climàtic:
	■ Les causes i conseqüències de la emergèn-
cia climàtica diferenciades, amb una visió de 
justícia global.

Natàlia Riera

Àrea d’Educació Entrepobles

https://www.entrepobles.org/publicaciones/50oc/
mailto:educacio@entrepobles.org
https://www.sicom.cat/50graus/
https://www.entrepobles.org/publicaciones/guia-didactica-emergencia-climatica/
https://www.entrepobles.org/publicaciones/guia-didactica-los-limites-del-crecimiento/
https://www.entrepobles.org/publicaciones/guia-didactica-los-limites-del-crecimiento/
https://www.entrepobles.org/news/jornades-dialegs-feministes-ecologistes/
https://www.entrepobles.org/news/dialegs-feministes-y-ecologistes/
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	■ Posant el focus en les desigualtats – vincular amb justícia so-
cial la defensa del medi ambient, canvis d’us del territori, les 
seves conseqüències, qui s’ha de fer responsable d’aquestes 
situacions que es donen, el paper de les multinacionals, i dels 
Estats que els hi donen suport, és important senyalar els casos 
d’Amèrica Central, Mitjà Orient, Àfrica Subsahariana, on ja es 
donen migracions per causes climàtiques. En el documental 
s’aborda el tema de refugiades i refugiats climàtics.

El documental és un procés d’aprenentatge que ens 
obliga a reflexionar, a pensar críticament, a exercir la 
llibertat de pensament, confrontant les nostres pròpies 
contradiccions, des de l’àmbit de l’educació per a la jus-
tícia global, s’arrela en la nostra realitat, amb diferents localit-
zacions i tractant diferents temes sobre el que s’està fent aquí i 
sobre els possibles impactes del canvi climàtic aquí, a la vegada 
que dona una visió global del tema. 


