
l canvi climàtic està relacionat 

amb la contaminació atmosfèri-

ca, però també amb la planificació 

del territori, els recursos energètics i el 

model econòmic que regeix la nostra so-

cietat. I molt més. La periodista Maria 

Josep Picó inclou a El canvi climàtic 

a casa nostra aquests i d’altres punts 

que ens ajuden a dibuixar el panorama 

d’aquest conflicte, les seves raons, les 

anàlisis que se n’han fet fins al moment 

i les possibles conseqüències. I tot això, 

com el seu nom indica, exemplificat al 

nostre territori, amb dades i casos que 

podem trobar a la Comunitat Valencia-

na, a Catalunya o a les Illes Balears.

La tasca de Picó no ha estat fàcil. 

Com ella mateixa explica en el llibre, 

els mitjans de comunicació s’han deixat 

emportar massa sovint pel sensaciona-

lisme a l’hora de parlar de les conse-

qüències del canvi climàtic, creant una 

opinió pública de derrota, una actitud 

que no ajuda a veure les possibles solu-

cions del problema ni a contribuir-hi de 

manera comunitària. En aquesta llui-

ta contra els tòpics establerts, l’autora 

ha optat per la claredat i la proximitat. 

Com diu Ramon Folch en el pròleg, «els 

lectors no volen llegir coses incompren-

sibles escrites per persones que en saben 

molt, sinó aprendre coses entenedores 

de la mà de qui sap explicar-les. Llibre 

i autora reuneixen aquestes caracte-

rístiques». Efectivament, aconsegueix 

explicar de forma planera els diversos 

actors implicats en l’escalfament global 

del planeta, mostrant també els estudis 

que se n’han fet i la nomenclatura que 

els envolta. Així és com, al llarg de les 

pàgines d’aquest llibre, un lector neòfit 

pot descobrir què és un model climàtic, 

com s’utilitza i quina fiabilitat pot tenir. 

La voluntat de divulgació del llibre 

en cap cas defuig el rigor. Tot el contra-

ri, les dades i les opinions d’experts en 

diversos camps —Ramon Folch, José 

Ángel Núñez, Fernando Sapiña, Joan 

Olmos i Miquel Àngel Rodríguez, per 

citar-ne només alguns— són la base 

sobre la qual es recolza l’autora. De la 

mateixa forma, la claredat en l’explica-

ció no evita la concreció. Aquí es troba 

la proximitat: El canvi climàtic a casa 

nostra ens apropa el problema a base de 

dades i exemples que impliquen les ter-

res i aigües de l’arc mediterrani. Aquest 

apropament fa palès, per una banda, 

l’esforç de Picó per recopilar i ordenar 

una sèrie de dades difícils d’aconseguir 

dins de l’àmbit autonòmic (per exemple, 

les dades d’emissions només existeixen 

en l’àmbit estatal i només de manera 

parcial en l’àmbit autonòmic; a més, so-

vint s’expressen en mesures diferents, la 

qual cosa fa impossible comparar-les) i, 

d’altra banda, com la mateixa autora ha 

explicat a omnis cellula, posa de mani-

fest que «malauradament, falten estu-

dis i prediccions climàtiques del nostre 

territori, amb les quals sapiguem com 

adaptar-nos i mitigar el canvi climàtic».

El canvi climàtic a casa nostra ens 

permet descobrir les claus del conflicte, 

però també és un recorregut pel marc 

legal que avui ja és realitat, pels esfor-

ços cap a noves normatives —tant pel 

que fa a les emissions com de planifica-

ció del territori i usos energètics— i per 

les necessitats futures que s’han de fer 

realitat per afrontar el problema. En pa-

raules de Picó: «Les evidències que les 

activitats humanes són responsables de 

l’escalfament global estan demostrades. 

[...] El desenvolupament sostenible és 

el repte ambiental més important de la 

nostra societat per garantir la supervi-

vència del planeta i, al mateix temps, 

preservar un entorn habitable per a fu-

tures generacions». I
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Maria Josep Picó (Sagunt, 1973) és perio-
dista i actualment forma part de l’equip 
de la Càtedra de Divulgació de la Ciència 
de la Universitat de València. En els últims 
anys ha estat la directora de la desapare-
guda revista Nat fins al seu darrer número, 
el febrer passat, i ha ocupat càrrecs com 
el de coordinadora del Grup d’Informa-

dors Ambientals de l’Associació Catalana 
de Comunicació Científica, entre d’altres. 
Màster en Gestió Ambiental i guanyadora 
del Premi Nacional de Periodisme Ambi-
ental 2005, publica articles de meteorolo-
gia, ecologia i opinió al diari Levante-EMV. 
El seu darrer llibre, El planeta i tu, acaba de 
ser publicat per Editorial Bromera. 
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