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Visions d'emergència
El Museu de la Vida Rural i La Conca 5.1 impulsen un cicle de debats

L'activista ecofeminista Yayo Herrero Foto: La Paparola

Catorze recomana el cicle de debats Visions 5.1 que, organitzat per l'Associació de La Conca 5.1
(https://www.laconca51.cat) i el Museu de la Vida Rural (https://www.museuvidarural.cat) de
l'Espluga de Francolí, en la seva setena edició, titulada Emergències, sostenibilitats, respostes i
propostes (https://museuvidarural.cat/visions51-primer-debat-2020/) , es converteix en un
esdeveniment virtual que es podrà seguir a través de Zoom
(https://us02web.zoom.us/j/88952070906) i Youtube els divendres 15 de maig i 5 i 12 de juny a
les 19 h de manera gratuïta.
El primer dels tres debats (divendres 15 de maig) se centrarà en l'emergència climàtica, el canvi
climàtic i el medi ambient, i comptarà amb la participació de l'antropòloga social i cultural Yayo
Herrero; l'expert en incendis forestals, Marc Castellnou; la Presidenta de la Comissió de
Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial, Manola Brunet; la Investigadora sènior sobre
clima i energia a l'IDDRI (Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals),
Marta Torres Gunfaus i la periodista i candidata doctoral en Relacions Internacionals, Queralt
Castillo.
Al segon debat (5 de juny), dedicat a l'emergència cultural, hi participaran Ingrid Guardiola, Anna
Guitart, Alba Sotorra, Charlie Pee, Clàudia Rius i Anna Zaera, i a la darrera cita del cicle (12 de
juny), José Antonio Donaire, Judit Carrera, Itziar González, Margalida Ramis, Rafael López
Monné i Damià Serrano conversaran sobre l'emergència turística i els nous reptes turístics.
Què: cicle de debats Visions 5.1. Emergències, sostenibilitats, respostes i propostes
(https://museuvidarural.cat/visions51-primer-debat-2020/) .
On: a Zoom (https://us02web.zoom.us/j/88952070906) i el canal de YouTube del Museu de la
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Vida Rural (https://www.youtube.com/user/museuvidarural) .
Quan: els divendres 15 de maig i 5 i 12 de juny de 2020 a les 19 h.
Més informació h
( ttps://museuvidarural.cat/visions51-primer-debat-2020/) .
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