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COMUNICACIÓ
Nom i contacte de qui emplena la fitxa:
Laura Fernández (laura.fernandez@upf.edu), Departament de Comunicació (UPF)
Grau/s d’aplicació de la fitxa:
grau en Periodisme; grau en Comunicació Audiovisual; grau en Publicitat i Relacions Públiques

Temàtica proposada:
PRÀCTIQUES SOBRE ANÀLISI I COMUNICACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC ANTROPOGÈNIC I ÈTICA AMBIENTAL I
ANIMAL DE LA COMUNICACIÓ: EL CAS DE L’AGRICULTURA ANIMAL I L’AQÜICULTURA

Assignatures:
Teories de la Comunicació; Seminari d’Anàlisis de l’Actualitat; Estructura de la Comunicació Social; Teories
i Mètodes d’Investigació Social en Comunicació; Estructures Socioeconòmiques; Estructures Socials i
Tendències Culturals; Màrqueting i Comunicació Institucional, Social i Política; Ètica i Deontologia en la
Publicitat i les Relacions Públiques; Estratègies d’Acció Social; Comunicació i Grups d’Influència

Temes específics que es tractaran:
1. El problema del canvi climàtic d’origen humà (definició general del problema, causes, conseqüències, propostes d’adaptació i mitigació; foc en les indústries d’agricultura animal i aqüicultura i la
seva relació amb l’escalfament global, la desforestació, la degradació del sòl i la contaminació de
l’aigua).
2. Una anàlisi holística del problema del canvi climàtic: geopolítica global, neocolonialisme i repartiment desigual dels recursos, sobirania alimentària, comunitats indígenes, ecofeminisme i drets de
les dones i infants, especisme i drets animals.
3. El canvi climàtic als mitjans de comunicació: l’impacte de la dieta (negacionisme, omissió, representació, ètica i responsabilitat social de la comunicació del canvi climàtic en general i de l’agroindústria i la dieta en particular).
4. Canvi climàtic i grups d’interès (anàlisi dels diferents agents implicats en la comunicació i omissió
del canvi climàtic en el cas de l’agricultura animal i l’aqüicultura –empreses, corporacions globals,
ONG, activistes, think-tanks, institucions, mitjans de comunicació, etc.– des de la perspectiva de
l’economia política).

5. Ètica ambiental i animal per a una comunicació ètica del canvi climàtic antropogènic (comunicació
estratègica i no-antropocèntrica del problema del canvi climàtic i de la necessitat d’intervenció
social focalitzada en la crítica a l’explotació animal i l’especisme, els efectes del canvi climàtic en
animals humans i no humans en el present i futur i la importància de la dieta com a exemple de
mesura de canvi individual i col·lectiva).
Activitats de seminari que es poden desenvolupar:
• Anàlisi de premsa escrita (com es presenta el canvi climàtic vinculat a l’agricultura animal, l’aqüicultura i la dieta: quins agents s’hi senyalen, quines conseqüències s’hi subratllen, quines mesures
d’actuació s’hi proposen).*
• Anàlisi del discurs de la comunicació corporativa d’empreses responsables del canvi climàtic (granges extensives i intensives, escorxadors, piscifactories, indústria de transport).*
• Anàlisi de l’economia política de la comunicació d’agents implicats al canvi climàtic antropogènic
en el cas de l’agroindústria (com la variable ‘economia’ condiciona el missatge que es dóna sobre
el canvi climàtic).
• Anàlisi de la comunicació persuasiva activista per confrontar el canvi climàtic (campanyes de conscienciació, comunicació a les xarxes socials, comunicació visual, campanyes per la responsabilitat
social corporativa).*
• Elaboració de contingut estratègic per a la comunicació del canvi climàtic antropogènic des d’una
perspectiva no antropocèntrica (en aquest cas, centrada en l’agroindústria i les problemàtiques
ambientals i ètiques derivades d’aquesta).*
* Es pot prestar atenció a la interseccionalitat: Amb la contribució teòrica dels ecofeminismes; posant atenció en com les
conseqüències del canvi climàtic afecten molt més els col·lectius vulnerables i oprimits: països del sud global, comunitats
indígenes i empobrides, migrants, dones i infants, animals no humans; en com els responsables més directes del canvi climàtic
segueixen una lògica i un discurs de dominació amb arrels heteropatriarcals, colonials i especistes; a més, els moviments
climàtics i de defensa dels altres animals estan formats majoritàriament per dones i, freqüentment, fan ús d’una perspectiva
transversal en què el canvi climàtic es connecta amb qüestions de justícia ambiental, social e interespècie més àmplies.
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