OBSERVATORI 2016:Maquetación 1 09/06/16 11:28 Página 3

Línies EMT

Línies Tramvia

Parada: Carrer Doctor Lluch 99
Línia 2 i 19

Parada: Doctor Lluch
Línia 4

Parada: Avinguda Mediterrània 32
Línia
32
OBSERVATORI
DEL CANVI CLIMÀTIC

Parada: Mediterrani
Línia 6

Parada:
Carrer
Reina
Calle Doctor
Lluch,
60 97
46011,
Línia
2 iValencia
19
canviclimatic@valencia.es
OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC
Carrer Doctor Lluch, 60
46011 València T. 96 133 50 71

Entrada lliure
www.canviclimatic.org
observatori@canviclimatic.org

Descobrix l’origen i les conseqüències del Canvi Climàtic
a través d’una autèntica experiència multisensorial
Descobrix l’origen i les conseqüències del Canvi Climàtic
a través d’una autèntica experiència multisensorial

ÀREA DE MEDI AMBIENT
I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
REGIDORIA D’ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC

REGIDORIA D’ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC

OBSERVATORI 2016:Maquetación 1 09/06/16 11:28 Página 4

1Impactes
Mediàtics

3 Observatori
Planetari

Una barreja de televisors just a l’entrada al centre
aconseguix crear un efecte caòtic per mitjà del
bombardeig d’imatges i sons que retransmeten els
avisos de l’accelerat esdevindre del Canvi Climàtic,
produït pel ritme de vida de l’home actual. La seua
localització estratègica a l’inici del recorregut ens
alerta de la vertadera envergadura i repercussió del
tema, i al ser zona de pas, destaca l’apatia i fredor
de la societat front a este tipus de notícies.

A través dels visors que conformen esta àrea,
observem la nostra implicació directa en el declivi
del Medi Ambient. Les històries contingudes en
els mateixos escenifiquen tasques quotidianes de
l’home que causen l’increment de la temperatura
global i el deteriorament del planeta, i tracten de
conscienciar-nos de que el nostre hàbitat és un bé
comú que entre tots hem de protegir.

5 Zona I+D+i
A més de conèixer els múltiples usos dels materials
reciclats, esta àrea mostra els principals models
energètics que conviuen hui en dia: energies
renovables i no renovables. També la mediateca,
composta per dos tòtems interactius, ens permet
aprofundir en aquelles mesures de mitigació i lluita
contra el Canvi Climàtic que s’estan duent a terme
a nivell europeu, estatal, autonòmic i local.

L’Observatori del Canvi Climàtic de
l’Ajuntament de València, té com a objectiu
fonamental la lluita contra el Canvi Climàtic,
així com mostrar la contribució de València
al Desenvolupament Sostenible.

2 Senyals
del Canvi

4 Aula
de la
Sostenibilitat

El disseny del centre i els seus recursos
expositius conformen un espai dinàmic
i interactiu, que servix com a punt de
trobada per a tot tipus de públic i la funció
del qual és la de constituir una plataforma
de coneixement que ajude a comprendre
millor la relació del ser humà amb la Natura.

Una estructura flotant de perfil orgànic i textura
de entramat metàl·lic simbolitza tota aquella
contaminació que produïm i danya el medi en què
habitem. El seu interior ens descobrix alguns dels
processos relacionats directament amb el Canvi
Climàtic: l’efecte hivernacle, l’alteració del cicle
natural de l’aigua o els canvis en el clima des del
passat, i com estos fenòmens tenen conseqüències
directes sobre l’aire, l’aigua i la terra.

Espai de coneixement que ens mostra les claus del
Desenvolupament Sostenible -allò que possibilita la
correcta i saludable qualitat de vida futura- i ens
oferix solucions en forma de bones pràctiques
mediambientals. De caràcter eminentment
didàctic, esta unitat es val de multitud de recursos
que susciten la nostra curiositat i estimulen la
participació, ja que la informació només pot ser
descoberta a través de la manipulació i la interacció.

6 València 2050
Línies orgàniques inspirades en l’espiral servixen
de marc estructural de la instal·lació, que simbolitza
el creixement i evolució d’un ser humà conscienciat
i respectuós amb el Medi Ambient.
En el centre de l’espiral, un espai envoltant i
futurista acull un espectacle multimèdia amb
tècniques en 3D, que ens invita a participar de
la narració i a donar forma, a través de jocs de
Realitat Augmentada, a una ciutat modèlica, la
ciutat de València de l’any 2050.

