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Qui apagarà aquest incendi?
Històries i perspectives davant l'emergència
climàtica  
----------------------------- Andreas Malm

Un treball exhaustiu i didàctic que ressegueix la
història recent del capitalisme per deixar palès que
l’actual situació d’emergència climàtica no és una
simple casualitat o una qüestió lligada amb el
domini de l’espècie humana sobre el planeta. Malm
desafia així el relat oficial i situa l’evolució de
l’economia fòssil com la clara causa de l’actual
situació d’emergència climàtica.
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Perdiendo la tierra 
La década en que podríamos haber detenido
el cambio climático 
----------------------------  Nathaniel Rich

El 1979 ja sabíem gairebé tot el que coneixem avui
sobre el canvi climàtic, fins i tot com aturar-lo.
Durant la següent dècada, un grapat de científics,
polítics i estrategues van arriscar les seves carreres
en una campanya desesperada per convèncer el
món que actués abans que fos massa tard.
Perdiendo la tierra és la seva història.

Disponible a la Biblioteca
 551.583 RIC

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search~S146*cat?/c551.583+MAL/c551!y.583+!am!aa!al!j/-3,-1,,B/browse
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search~S146*cat?/c551.583+MAL/c551!y.583+!am!aa!al!j/-3,-1,,B/browse


El Planeta inhóspito 
 La vida después del calentamiento  
----------------------   David Wallace-Wells

David Wallace-Wells construeix el relat
calidoscòpic de les conseqüències que tindrà, en
tan sols en una generació, la nostra impassibilitat
davant la crisi ecològica. Incidint amb cruesa en
com hem fracassat a l'imaginar i, sobretot,
promulgar un futur millor.
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Y vimos cambiar las estaciones 
Cómo afrontar el cambio climático en seis escenas
--------------- Philip Kitcher i Evelyn Fox Keller

Presenta la realitat de l'escalfament global en el context de sis
escenes o converses quotidianes. Així, van inventar 12
personatges  que parlen, argumenten, discuteixen i s'enfronten
al monopoli de la conversa per part de les instàncies financeres,
polítiques i mediàtiques. De vegades un personatge convenç a
un altre, de vegades engrandeix els seus dubtes o li obre un
punt de vista. I en els apèndixs finals, el lector trobarà totes les
referències, dades i explicacions que el rigor científic exigeix
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100 qüestions per entendre el
canvi climàtic
-------------------- Jordi Mazon i Marcel Costa

El canvi climàtic ja no és una amenaça de futur, sinó una
realitat actual ben incòmoda que comporta un dels majors
problemes ambientals, socials i econòmics del nostre temps.
En aquest llibre trobareu 100 preguntes relacionades amb el
canvi de clima actual, que us permetran introduir-vos
detalladament en aquest impacte mediambiental, social i
econòmic i abordar-lo des de totes les vessants. 
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Encara no és tard
Claus per a entendre i aturar el canvi climàtic
------------------------------- Andreu Escrivà

Aquesta obra parteix de la preocupació evident pel que
significa l’escalfament global, però també del fet que el
coneixement que en tenim és fragmentari, parcial i sovint
incorrecte. Això provoca, en gran mesura, que no s’adopten les
accions necessàries. Aquest llibre ens ajuda a entendre com
està canviant el món que ens envolta, i quin és el nostre paper
en el canvi, però també en les possibles solucions, combinant
un missatge esperançador amb advertències realistes perquè
s’impulsen accions.
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50 lecciones breves de meteorología
Acontecimientos y fenómenos
--------------------------------------- Adam A. Scaife

El clima influeix en les nostres decisions quotidianes, des de quina
roba ens posem fins a com viatgem o quan deixem la bugada
estesa. Sabem que els cels blaus són un bon auguri, però són
d'aquest color?, per què després de la tempesta arriba sempre la
calma?, el canvi climàtic és un acte diví o està provocat per
l'ésser humà?

Disponible a la Biblioteca
551.5 SCA

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search~S146*cat?/c551.583+MAL/c551!y.583+!am!aa!al!j/-3,-1,,B/browse


Guía técnica de meteorología
------------------------------------ - Jean-Louis Vallée

Aquesta obra explica de forma senzilla els fenomens
meteorològics i la seva influència sobre l'home i la natura. Estudia
tots els aspectes meteorològics: temperatures, núvols, vents,
tempestes, pluja, neu, etc. Tracta àmpliament la influència dell
temps sobre la salut i les seves conseqüències per a la població,
així com les catàstrofes naturals. Finalment, el capítol sobre
l'efecte hivernacle fa referència als futurs canvis climàtics.
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