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Informe "Stern Review on the Economics of Climate Change"

El balanç mediambiental del 2006 és dramàtic. Sir Nick Stern, Director del Servei 
Econòmic del govern britànic i antic Economista Cap del Banc Mundial, és l’autor de 
l’Informe Stern que es va presentar en el mes d’octubre de 2006 i que va ser 
encarregat pel Ministre d’Economia Britànic, Gordon Brown. L’informe va 
commocionar a la majoria dels governs europeus per l’anàlisi  independent i 
exhaustiu de l’economia del canvi climàtic. I permet entendre els reptes que es 
presenten a nivell nacional i internacional i com cal afrontar-los. Podeu consultar 
aquí una versió reduïda de l’Informe en espanyol. Imprescindible lectura! 

La idea central seria que no es pot impedir ja l’impacte que provocarà l’accelerat 
canvi climàtic al llarg de les pròximes dècades, però sí protegir la nostra societat, la 
nostra economia, intentant minimitzar aquests efectes amb una acció decidida, 
compartida i coordinada, amb la resta de països. Como recordareu, en el Zona Web 
42 ja os recomenàvem la pàgina de Al Gore per a conèixer més sobre el caràcter 
pràcticament irreversible del canvi climàtic. 

Un contrapunt no governamental, però coincident en el diagnòstic, l’ha donat 
Greenpeace que ha considerat l’any 2006 com “el del despertar de la conciencia 
sobre la gravedad del problema del cambio climático”.  

ZV (Zona Vídeo). Per acabar, comentar-vos que ja està en marxa la V edició del 
Festival Jameson de Cinema Destil·lat NotodoFilmFest.com. Un festival amb vocació 
internacional on qualsevol persona, major d’edat, pot presentar un número de 
curtmetratges il·limitat. A la pàgina podeu consultar les bases de participació en el 
concurs, així com la informació d’edicions anteriors. 
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