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Presentació de Risc3.org

RISC3 és una associació sense ànim de lucre fundada a Barcelona l’any 2018. 
Els seus socis i sòcies hi aporten recerca, divulgació i coneixement de forma 
voluntària i solidària amb l’objectiu de generar un diàleg destinat a fomentar 
col·lectius, comunitats, regions i persones vulnerables, a Catalunya i en altres 
països, en projectes de cooperació, desenvolupament i resiliència vers el canvi 
climàtic.

Som una entitat al servei de les administracions públiques, organitzacions, 
entitats i sector privat. El nostre objectiu és que s’assoleixin els seus objectius 
vers el canvi climàtic i minimitzin els impactes d’aquest a través de Plans d’acció 
pel Canvi Climàtic i de projectes d’adaptació i mitigació.  

RISC3 és també una organització especialitzada en impulsar noves formes 
d’economia per articular respostes davant els reptes climàtics. El treball de 
RISC3 es desenvolupa a través de diversos programes, projectes i recerca per 
tal de proporcionar eines i informació d’alt nivell. 



Climcobaix, projecte desenvolupat al marc dels 
Ateneus Cooperatius

¿Perquè respostes des de l’economia, i més en 
concret des de l’economia social?



Primer, per que falta fer més economia

• Distinció entre canvi climàtic i el temps 
(weather)

• El canvi climàtic antròpic fa temps que passa

• Impactes de primer nivell



De què parlem?

Creixement econòmic

Emissions de CO2

Concentració de GH a     
l'atmosfera

↑Temperatura
↑Pluviometria erràtica
↑Nivell del mar
↑Fenòmens extrems
↑Sequeres

Impactes físics, ecològics, 
econòmics i socials al 
territori metropolità

el mercat no resol el problema, al contrari, és 
una part del problema

Polítiques del canvi climàtic

De mitigació (global): 
problemes de governança.

D’adaptació (local)



• Mancances dels mètodes de recerca acadèmica i  en polítiques 
públiques

- hi més treballs de nivell 1 (ciència natural) que 2 (ciència social)
- i del 2, part del que se sap és poc (tot i que al nivell 1 queda molt
per fer...).
-advertir dels perills d’aquesta mancança, errors quan es fan els

plans clima i, avaluació econòmica i social dels impactes inexistent, o
dèbilment treballades

-tampoc es fa una estratègia pressupostària de despesa i inversió
lligada amb les preferències de la comunitat, però amb un full de ruta
eficient, sinó que com a molt s’apliquen estratègies frontals.

-és a dir, cal unir aquestes preferències però que primer la gent 
pugui veure clarament els efectes econòmics i socials que comporta, i 
després els equips tècnics es posin a treballar.

-Polítiques de mitigació locals amb poca capacitat d’incentivar 
canvis a nivell d’empreses, institucions i famílies (impulsar canvis de 
comportament).

-Les polítiques públiques d’adaptació són escasses, no estan 
connectades i són erràtiques, vinculades al cicle polític i a curt termini. 
Tot i que van molt bé encaminats i són un primer gran pas, cal anar 
molt més enllà.



Percepció baixa-moderada de les 
temperatures canviants per part 
de la gent>>>>poca motivació 
per canviar

Segon, falten incentius al canvi



Percepció baixa-moderada de les 
precipitacions canviants per part 
de la gent>>>>poca motivació 
per canviar



El problema actual de com passar a l’acció.

RISC DEL CANVI 

CLIMÀTIC

-Probabilitat percebuda

-Severitat percebuda

ADAPTACIÓ

-Eficàcia percebuda

-Pròpia eficàcia 

percebuda

-Percepció dels costos 

d’adaptació

-Evitant maladaptació

-Fatalisme

-Negacionisme

-Il·lusió

Confiança en 

polítiques 

públiques 

adaptatives

Experiències 

pròpies

Biaix heurístic

Percepció

Percepció

Discurs social dels riscos del canvi climàtic

Capacitat objectiva d’adaptació: recursos, 

finançament, coneixement, institucions...

Acció d’adaptació

El problema de 
la indiferència





• Si bé les polítiques de mitigació demanen un acord global, les accions 
d’adaptació al canvi climàtic són d’àmbit local, per tant aquí entra l’ESS en 
joc. Entenent els valors no tal son a nivell educatiu sinó també a nivell 
“influencer”.

MOTIVACIÓ + HABILITATS PERCEBUDES = ACCIÓ

CONCLUSIÓ: 

• PASSAR D’UNA GOVERNANÇA MUNDIAL IMPOSSIBLE A UNA 
GOVERNANÇA LOCAL ÉS POSSIBLE. LES ENTITATS LOCALS HAN 
D’IMPULSAR EL CANVI.

• CAL PASSAR DE LA NECESSITAT ALS VALORS COM FACTOR DE 
MOTIVACIÓ, NO ESPERAR QUE ARRIBI EL PROBLEMA AGREUJAT

• L’ESS, ENTESA COMO UNA FORMA DE VIURE QUE PRIORITZA LES 
PERSONES I EL MEDI AMBIENT PER SOBRE DELS BENEFICIS 
ECONÒMICS, POT TENIR UNA FUNCIÓ MOLT IMPORTANT, JA QUE ELS  
VALORS ESTAN INCORPORATS DE FORMA GENUINA.



AGENDA FUTURA DE 
CLIMCOBAIX

• Marc: Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, 
2018.

• L’estudi qualitatiu a nivell de percepció
• Necessitat d’estimular models endogàmics a 

“exportadors”
• Acte inicial, jornada de debat 
• Organització del grup de treball (impactes
• Disseny del full de ruta
• Execució i valoració dels primers resultats



AGENDA FUTURA DE CLIMCOBAIX

• Acte inicial, jornada de debat 
• Organització dels grups de treball

impactes
projeccions
agricultura, aigua, alimentació
salut
àrees urbanes

respostes públiques
lleis i regulacions
entitats locals

l’ESS en acció
cooperatives agràries
taules i participació ciutadana
consum responsable i economia circular
mobilitat

• Disseny del full de ruta



• Obstacles

-falta d’incentius i anàlisis de la situació esbiaxat (ja vist) 
-la mateixa dinàmica dels programes subvencionats complica la 

continuïtat
-desconfiança dins sector ESS, certa endogàmia
-la superioritat moral
-idealisme, falta de realisme
-Individualisme a les iniciatives, falta una estratègia general. 
-el nivell 1 domina completament
-falten recursos

• Mapa de bones pràctiques i experiències, gran oportunitat

• Errors, caure amb la trampa del relat

• Metodologies –impuls de grups de treball autogestionats formats per 
l’ESS (entitats, grups de representació)+entitats públiques+teixit
productiu “convencional”+ecosistema de la innovació



http://www.risc3.org

jlmartinez@risc3.org
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