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Dror Etzion, assessora el Govern canadenc en la lluita contra el canvi climàtic

“La lluita pel clima es guanya casa
per casa i aquí l’estan perdent”
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Q
uèno fem ihauríemde fer contra
el canvi climàtic?
Hemdeixat la iniciativa a governs i
multinacionals, però no s’aconse-
guirà res concret fins que la socie-

tat civil, la comunitat, les famílies, es con-
verteixin en els veritables actors d’aquesta
lluita.

I vostè què fa?
Assessoro el Govern canadenc des de la
Universitat McGill i des del Canada Film
Board...

Filma pel·lícules contra el canvi climà-
tic?
El Film Board és una organització de propa-
gandade l’Estat canadencque va començar a
funcionar el 1945 a favor dels aliats...

Li sembla bé que un Govern tingui una
oficina de propaganda?
Depèn de la causa. I crec que sempre han es-
tat justes: defensar la població indígena.
conscienciar contra la pobresa... I ara, gene-
rar consciència comunitària contra el canvi
climàtic.

Com?
Abans fèiem documentals –i alguns van gua-
nyar Oscars– i ara ens hem digitalitzat per

buscar el públic allà on és, que avui és a les
xarxes. I la nostra línia d’influència és crear
comunitat involucrant en petits projectes de
sostenibilitat petites i mitjanes empreses.

Com?
Hemd’aconseguir que la lluita contra el can-
vi climàtic deixi de ser un assumpte d’estats i
grans conferències internacionals per con-
vertir-la en un objectiu social, col·lectiu, co-
munitari...

Amb qui treballen?
Amb emprenedors directament. Per exem-
ple, hotelers: ells coneixen el seu negoci,
l’energia que consumeixen, els seus clients...
No els pots imposar normes, perquè el seu
objectiu és millorar-les, però sí que pots
compartir objectius.

I ells aconseguiran en solitari frenar el
canvi climàtic?
Ells són els líders que ho convertiran en un
objectiu comunitari. Per això ens esforcem a
donar-los suport amb textos, vídeos, xarxes
que confeccionem també amb ells. Hem
identificat un grup d’emprenedors i ells se-
ran els primers protagonistes de la història
de tots contra el canvi climàtic.

Vostè és expert en comunicació?

No. Jo soc físic teòric de formació i també
vaig fer unmàster a l’Iese.

Què va aprendre de Barcelona?
Vaigpassarmés fred aquí enels seushiverns
suaus a 16 graus que al Canadà quan els ter-
mòmetres baixen dels -20 graus.

Per què?
Perquè vostès aïllenmoltmalament els seus
habitatges del fred i de la calor. I és una lliçó
que la lluita pel clima es guanya casa per ca-
sa. I hospital a hospital, a cadaoficina, a cada
escola...

Com?
Doncs sabent que la inversió que fem cadas-
cú de nosaltres, cada empresa, cada associa-
ció i qualsevol oficina no és només nostra, és
la de tothom pel futur del planeta.

Comdesperten aquesta consciència?
Tenim estratègies per unir l’interès públic i
el privat i, sobretot, per aconseguir que el
sector plural, que aquí anomenen vostès so-
cietat civil, lideri el canvi. El sector plural
són totes aquestes associacions –des d’esca-
quistes a boy scouts o col·legis professio-
nals– que generen valor quan s’uneixen.

Com els convenceran?
Molts ja estan convençuts que el canvi
climàtic amenaça el futur de la humanitat,
però no acaben d’estar segurs que la seva
petita contribució pugui marcar una gran
diferència.

Per què?
Perquè veiem com es fonen els pols o com
crema tot Austràlia i ens sentim inermes i
impotents, però, alhora, volem fer alguna
cosa amb efecte.

Per exemple?
Els meus alumnes i els més joves del meu
equip es plantegen si val la pena tenir fills
quan el planeta es degrada d’aquesta ma-
nera. I cal demostrar-los que nodepenende
la sort; que la decisió és seva; que cadascun
de nosaltres si ens unim podem canviar el
destí i, sí, que així sí que val la pena tenir
fills.

Per què va emigrar vostè al Canadà?
Per què no treballa al seu país, Israel?
Jo vaig complir el serveimilitar de tres anys,
però després s’ha de tornar cada any unmes
i quan vaig tornar-hi vaig acceptar, per des-
comptat, defensar el meu país, però no ocu-
par territoris.

Es va fer objector?
Sí. I vaig anar-me’n al Canadà, perquè em
van fer una bona oferta acadèmica.

Vostè creu que aquí també assumirem
que salvar el planeta exigeix acció?
Ho sabrà el dia en què algú digui que està
disposat a sacrificar alguna cosa per tal de
no perjudicar elmedi en què vivim i del qual
som part. I estarà segur que van en la bona
direcció quan tothom expliqui el seu petit
sacrifici pel clima.
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Líders per les
quatre R

Perfrenarelcanviclimàtic
i salvar el planeta,mésque
esgargamellar-se o angoi-
xar-se cal organitzar-se.
Els canadencs reaccionen,
assessorats per Etzion,
perquè els emprenedors
de petites i mitjanes em-
preses es converteixin en
líders del canvi i transfor-
min el rebuig al canvi cli-
màtic, que ja és col·lectiu,
enmilers de petites inicia-
tives de milions de ciuta-
dans que acabin sumant
fins a frenar la degradació
de l’única llar que tenim
nosaltres i els nostres fills.
La millora exigeix petits
sacrificis, explica, sobre-
tot fins que, per exemple,
ens adonem de la impor-
tància que aïllar millor les
cases, canviar de combus-
tiblesfòssilsarenovableso
lesquatreRdelmediambi-
ent (reduir, reutilitzar, re-
ciclar i recuperar) siguin
partdelanostranovavida.
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