
Horari d’obertura de l’espai:
Dijous 26, divendres 27 i dissabte 28 de novembre
Obert de les 11 a les 22 h

Entrada lliure a totes les activitats

Inscripció prèvia als tallers:
Tel. 933 064 135
E-mail: seducatiu@cccb.org

CCCB · Montalegre, 5 · 08001 Barcelona · Tel. (+34) 93 306 41 00 · www.cccb.org/now

Amb la col·laboració de:Amb el suport de:

El CCCB ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR LA PROGRAMACIÓ
PER MOTIUS DE FORÇA MAJOR.

Agraïments: 
Next Limit Technologies
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DEL 26 AL 28 DE NOVEMBRE
NOW SOLAR

CCCB 2009



Dissabte 28 de novembre

10:00 h

11:00 h

17:00 h

Open Sailing. Taller d’Arquitectura Autònoma. A càrrec de l’equip d’Open Sailing

Obertura de l’espai NOW

Curt: 
Think, de Rupert Jones

Documental: 
The 11th Hour, de Nadia Conners

19:30 h

19:30 h

Debat: 
Autonomia energètica. Hermann Scheer. Moderat per Josep Puig

Debat: 
El segle solar. Jeremy Leggett. Moderat per Marta Pahissa

17:30 h

Curt: 
Switch On. Switch Off, de Chris Bran

Documental: 
Here Comes The Sun, de Rob van Hattum ESTRENA



NOW és una reflexió sobre el present a partir de les transformacions 
científiques, tecnològiques, artístiques, socials i espirituals que 
tenen lloc al començament del segle XXI. NOW no respon a un format 
específic, tot i que es pot manifestar en diferents gèneres. Ha estat 
concebut com una plataforma de treball amb diversos objectius en 
els àmbits temàtics següents:

CIÈNCIA OBERTA

CIBERESFERA

FACTOR ECO

ART ARA

PARTICULA PSI

NOU ACTIVISME

CULTURA EMERGENT

PROGRAMA
DIA A DIA



HERMANN SCHEER
THOM HARTMANN
JEREMY LEGGETT
MARC GAVALDÀ
FUNDACIÓ TERRA
OPEN SAILING
ANNA ARTIGAS
NAVITAS PARADIGMA
MARTA PAHISSA
JOSEP PUIG

Dijous 26 de novembre

Divendres 27 de novembre

10:00 h

10:00 h

11:00 h

11:00 h

17:30 h

17:00 h

19:30 h

Taller: 
El Sol: font natural d’energia. A càrrec d’Anna Artigas

Taller: 
Open Sailing. Com viure al mar d’una manera ecològica. A càrrec de l’equip
d’Open Sailing

Obertura de l’espai NOW

Obertura de l’espai NOW

Curt: 
A Beginner’s Guide to Giving a Damn de Airside / Al McCuish

Taller: 
Energia minieòlica. A càrrec de Navitas Paradigma

Debat: 
Les últimes hores del Sol antic. Thom Hartmann. Moderat per Marc Gavaldà

Documental: 
No Impact Man de Laura Gabbert / Justin Schein ESTRENA



A partir del tema central del Sol i la seva influència cultural, bio-
lògica i astrofísica, en l’edició d’enguany es vol explorar la nova 
cultura que es desenvolupa a partir de les energies renovables, 
amb un èmfasi especial en l’energia solar.

Aquesta nova edició és una col·laboració entre el CCCB i la Fun-
dació Terra, associació pionera que té com a missió promoure 
la sensibilització ambiental. Com a part d’aquesta col·laboració 
es presenta la proposta NOW en acció, una itinerància de 
projeccions comentades de la pel·lícula “L’hora 11” per diverses 
universitats espanyoles que finalitzarà a NOW.

PROGRAMA DIA A DIA



ACTIVITATS 
PROGRAMADES

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE, DE 17 A 19 H / HALL

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE, DE 10 A 17 H / HALL

Taller d’energia minieòlica

Open Sailing

A càrrec de Navitas Paradigma

Taller d’Arquitectura Autònoma
A càrrec de l’equip d’Open Sailing

El vent és una font generadora d’energia neta i renovable que s’ha usat des de 
temps immemorials. La tecnologia per a convertir l’energia del vent en energia 
elèctrica ha experimentat un fort desenvolupament en els últims anys i els grans 
aerogeneradors ja són familiars en el paisatge rural i fins i tot marí. En canvi, ac-
tualment està molt poc estès l’ús de petits aerogeneradors que es poden ubicar 
en espais urbanitzats i proporcionar l’energia necessària per l’entorn domèstic. 
Aquest taller teòric i pràctic vol donar a conèixer l’energia minieòlica, les seves 
múltiples possibilitats d’implantació en entorns urbans i com es pot fabricar un 
generador per proporcionar energia per al consum propi.

Open Sailing és un projecte d’un grup interdisciplinari que proposa la construcció 
d’unitats intel·ligents que permetin la vida autònoma i sostenible al mar. El taller 
emfatitza els aspectes de treball en col·laboració on diferents equips s’ajuden 
a desenvolupar tecnologies per crear un nou estil de vida. En aquesta sessió, 
adreçada a professionals i estudiants de cursos universitaris superiors, els partici-
pants coneixeran les tecnologies i els criteris de disseny que han dirigit el projecte 
i passaran a formar part activa de l’equip, per tal de crear una construcció pròpia.

Inscripcions: Serveis Educatius. Tel.: 933 064 135. A/e: seducatiu@cccb.org
Activitats recomanades especialment per estudiants d’Ensenyament Superior i 
professionals



Les últimes hores del Sol antic
El destí de la Terra i què hi podem fer

Thom Hartmann

Moderador: Marc Gavaldà

Sembla que el món s’estigui ensorrant al nostre voltant, amb canvis climàtics, 
l’extinció de les espècies, explosions demogràfiques i l’enverinament massiu de 
la Terra per l’activitat industrial, al mateix temps que estem espoliant els recursos 
marins i militaritzant l’espai còsmic. Però tot això no és la causa dels nostres pro-
blemes, només n’és el símptoma. La causa veritable de la crisi a la que ens en-
frontem està basada en la cultura industrial contemporània, en com pensem, i és 
aquesta forma de pensar la que dirigeix els nostres comportaments destructius. 
Thom Hartmann mostra com els éssers humans ja s’han enfrontat a la fi d’altres 
cultures, i mentre que algunes han aconseguit canviar la seva forma de pensar 
(i de retruc el seu comportament), d’altres s’han extingit. Hartmann vol explorar 
com podem trobar una sortida a les crisis que hem creat i evolucionar cap a una 
cultura que realment funcioni per a tothom. 

Thom Hartmann és escriptor, comentarista polític i dirigeix un dels programes de 
ràdio progressistes amb més audiència als EUA. Marc Gavaldà és especialista en 
els efectes de les explotacions petrolíferes a l’Amèrica Llatina i membre integrant 
de la campanya RepsolMata.

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE A LES 19.30 H  / HALL
TALLERS



ACTIVITATS
PROGRAMADES

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE A LES 10 H / HALL

El Sol: font natural d’energia
Taller d’astronomia per a adolescents
A càrrec d’Anna Artigas, de l’Institut d’Estudis Espacials de 
Catalunya (IEEC-CSIC). 

Projecte en ocasió de l’Any Internacional de l’Astronomia 2009 i en el marc 
de l’Anella Cultural.

El Sol és la font d’energia principal del nostre planeta, i com a tal volem analitzar-
lo des de dos punts de vista diferents. Per una banda, té el Sol alguna relació 
amb el canvi climàtic? Ha canviat la seva manera d’il·luminar? I per altra banda, 
com podem utilitzar de forma més eficient la seva energia? Exemples com la 
cuina solar o el cotxe solar són tan sols una petita mostra de tot el que podem 
aconseguir amb aquesta energia.

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE A LES 10 H / HALL

Open Sailing
Com viure al mar d’una manera ecològica
A càrrec de l’equip d’Open Sailing

Open Sailing és un projecte d’un grup interdisciplinari que proposa la construcció 
d’unitats intel·ligents que permetin la vida autònoma i sostenible al mar. El taller 
emfatitza els aspectes de treball en col·laboració on diferents equips s’ajuden a 
desenvolupar tecnologies per crear un nou estil de vida.

www.opensailing.net

Inscripcions: Servei Educatiu. Tel.: 933 064 135. A/e: seducatiu@cccb.org
Activitats recomanades per als cursos de batxillerat



Autonomia energètica
Les raons econòmiques, socials i tecnològiques per 
fomentar les energies renovables

Hermann Scheer

Moderador: Josep Puig

Al llarg dels darrers dos-cents anys la civilització industrial s’ha basat en la 
combustió d’energies fòssils, abundants i barates. Però aquesta dependència ha 
tingut unes conseqüències perilloses: per una banda, la inseguretat de dependre 
de la regió més inestable del món, l’Orient Mitjà, una inseguretat agreujada per la 
imminència del zenit del petroli, amb un futur on les produccions minvaran i els 
preus s’encariran; per l’altra, les conseqüències de seguir cremant combustibles 
fòssils són potencialment catastròfiques, tal com mostra l’acceleració del canvi 
climàtic. Hermann Scheer presentarà alternatives per superar els problemes i 
els perills de l’era de les energies fòssil i nuclear, i plantejarà com les energies 
renovables són la solució per assolir una completa autonomia energètica, el gran 
repte per a la civilització mundial del segle XXI. 

Hermann Scheer és escriptor, president d’Eurosolar i membre del parlament 
alemany. Ha estat guardonat amb el “Nobel Alternatiu”, el premi Right Livelihood 
Award, entre d’altres. Josep Puig és consultor en energia i medi ambient i vice-
president d’Eurosolar.

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE A LES 19.30 H  / HALL

TALLERS

ACTIVITATS PER A GRUPS ESCOLARS I CÍVICS



BIBLIO-PUNTS
Una selecció de la bibliografia disponible sobre les temàtiques que s’activen a la 
plataforma NOW. 

Amb la col.laboració d’Icaria Editorial, Editorial Kairós, Traficantes de Sueños, 
Colección Metatemas, Tusquets Editores, Editorial Melusina, Ediciones Paidós, 
Gedisa Editorial, Editorial Pre-Textos, Libros del Lince, Random House Mondado-
ri, Institut del Territori-Edicions Tres i Quatre, Montesinos, Fundació Terra, Anaya, 
Planeta i Akal.

CONTAINER DE PARADIGMES (CDP)
NOW incorpora una selecció de nous paradigmes en els àmbits científic, 
econòmic, polític, educatiu, artístic i espiritual, i t’invita a formular les teves pròpies 
idees sobre aquest procés. Quines experiències, creences i valors afecten la teva 
forma de percebre la realitat i com respons davant d’aquesta percepció?

L’ESPECTRE ELECTROMAGNÈTIC
La metàfora que unifica

La majoria dels temes tractats en aquest projecte estan vinculats a una franja de 
l’espectre electromagnètic, que d’aquesta manera es converteix en una metàfora 
del projecte: el gran territori de la realitat invisible, en part ja colonitzat, i al mateix 
temps, terra incognita encara inexplorada.

CONSULTES I DESCÀRREGUES
Punt de consulta NOW

Selecció de pàgines web i bibliografia relacionades amb els temes tractats en 
aquesta edició del projecte NOW, com la rellevància del Sol en l’evolució de 
l’ésser humà, les possibilitats energètiques dels seus raigs i, per extensió, el 
paper de l’energia solar i les altres energies renovables a mesura que la nostra 
civilització s’acosta al zenit del petroli i es veu obligada a afrontar un canvi de 
paradigma energètic.

ACTIVITATS
PROGRAMADES



El segle solar
Passat, present i futur de l’energia que canviarà
el món

Jeremy Leggett

Moderadora: Marta Pahissa

L’energia solar pot ser l’eix d’una renaixença, després de la crisi creditícia actual 
i de la crisi energètica que s’apropa, on l’economia mundial funcionarà amb 
energies renovables i, conseqüentment, es podran evitar els pitjors efectes de 
l’escalfament global. La presentació de Leggett vol proporcionar una visió positiva 
del proper segle, més enllà de les problemàtiques causades per la necessitat 
d’abastir-nos d’aigua, d’escalfor i d’electricitat.

Jeremy Leggett és activista i empresari social, fundador de SolarCentury i de 
l’ONG SolarAid. Marta Pahissa és directora de la Fundació Terra.

*Amb la col·laboració de: British Council.

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE A LES 20 H / HALL

ESPAIS
PERMANENTS

DE DIJOUS 26 A DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
OBERT DE LES 11 A LES 21 H



VOSC / VERSIÓ ORIGINAL AMB SUBTÍTOLS EN CATALÀ

VOSE / VERSIÓ ORIGINAL AMB SUBTÍTOLS EN CASTELLÀ

DOCUMENTALS

Think

The 11th Hour

Robert Jones, EUA, 2007, 4’, VOSC

Nadia Conners, EUA, 2007, 95’, VOSE

Quant esforç representa canviar un hàbit? Una mirada irònica a una situació 
quotidiana en la que una exagerada petició de bosses de plàstic revela les con-
tradiccions en que caiem en les situacions de consum més habituals. 

http://video.liveearth.org/video/Think-mp4 
 

Documental narrat per Leonardo DiCaprio, The 11th Hour és una mirada sobre 
la crisi ecològica que vivim, concretada en fenòmens com la sequera, la fam, les 
inundacions o la pluja àcida, entre altres conseqüències que la Terra sofreix per 
culpa del canvi climàtic. El documental inclou solucions pràctiques per ajudar 
a restaurar els ecosistemes del planeta. Les intervencions de Thom Hartmann, 
Paul Hawken, Stephen Hawking o Mikhaïl Gorbatxov serveixen de testimoni per 
comprendre l’estat crític de la vida en el nostre planeta, i ens animen a posar-nos 
del costat de l’acció. 

Aquesta projecció és l’última del projecte “NOW en acció: Campus Tour”, en 
col·laboració amb a la Fundació Terra: www.ecoterra.org/articulos193es.html. 

DISSABTE 28  DE NOVEMBRE A LES 17 H / AUDITORI

DISSABTE 28  DE NOVEMBRE A LES 17:04 H / AUDITORI



A Beginners Guide to 
Giving a Damn

No Impact Man

Airside / Al McCuish, Regne Unit, 2007, 8’, VOSC

Laura Gabbert / Justin Schein, EUA, 2008, 90’, VOSE

Animació que a través de l’ humor proposa diversos actes que podem incorporar 
a la nostra rutina per reduir el nostre impacte en el canvi climàtic, en la línia de 
“pensa globalment, actua localment”. 

www.airside.co.uk/work/projects/live-earth

Colin Beavan és un escriptor novaiorquès que anuncia que per escriure el seu 
proper llibre es convertirà en “l’home sense impacte (ecològic)”, per comprovar si 
una petjada ecològica zero afecta negativament a la felicitat. Beavan seguirà vivint 
en la ciutat i en l’experiment implicarà a la seva esposa i a la seva filla: un any 
sense electricitat, sense cotxe, sense calefacció... És necessari un canvi radical 
en els hàbits per a dur una vida sostenible?

www.noimpactman.typepad.com

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE A LES 17:30 H / AUDITORI

DIJUOS 26 DE NOVEMBRE A LES 17:38 H / AUDITORI

ESTRENA

DOCUMENTALS



Here Comes The Sun:
The Solar Energy Revolution

Switch On. Switch Off.

Ron van Hattum, Holanda, 2008, 50’, VOSE

Chris Bran, Regne Unit, 2007, 2’

Si realment sabéssim utilitzar l’energia solar, no hi hauria problemes energètics. 
Cada mitja hora de sol sobre la Terra proporciona la suficient energia per al món 
sencer al llarg d’un any. L’energia solar podria tenir un futur prometedor, però 
segueix jugant un paper marginal en la solució de la crisi mediambiental. Aquest 
documental mostra que la industria solar ja disposa de la tecnologia necessària 
per generar el canvi, així com ho demostren les mesures adoptades per Aleman-
ya i que segueixen com exemple altres països com França, els EUA o Espanya.

http://vodpod.com/watch/1158939-here-comes-the-sun-vpro-
backlight?pod=hyperborean 

Curtmetratge que explora de forma rítmica i gràfica l’encès i l’apagament dels 
aparells elèctrics que ens envolten i que, en mode standby, suposen el 5% del 
consum energètic domèstic. 

www.rsafilms.com/d/black-dog/companies/blackdog-uk/126 

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE A LES 17:32 H / AUDITORI

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE A LES 17:30 H / AUDITORI

ESTRENA

DOCUMENTALS


