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Editorial

Al Gore, guardonat  novament
A  l'Oscar  2006  pel  millor  Documental;  Una 
veritat incòmoda, cal afegir-hi el Premi Nobel de 
la  Pau  2007,  juntament  amb  el  grup 
Intergovernament  de  les  Nacions  Unides  per 
l'estudi  del  Canvi  Climàtic.  El  darrer  premi:  El 
Príncep  d'Astúries  de  Cooperació  Internacional 
2007.

Aquest  personatge  tan  rellevant  de  la  política  i 
l'ecologia mundial va néixer el 31 de març de 1948 
a la  ciutat  de  Washington D.C., fill  d'un senador 
nord-americà.  Va  créixer  a  Carthage,  població 
situada a l'estat nord-americà de Tennessee, i es va 
graduar en estudis governamentals a la Universitat 
de  Harvard, l'any  1969.  Ja  en  la  seva  època 
d'estudiant  va  començar  el  seu  interès  per 
l'ecologia,  especialment,  pel  canvi  climàtic  que 
aleshores  era  un  tema  d'investigació  incipient. 
Després  de  la  seva graduació,  va  ingressar  a 
l'Exèrcit  nord-americà  i  va  complir  el  seu  servei 
militar a Vietnam. 

Va  iniciar  la  seva  carrera com a polític  el  1976, 
quan va ser escollit  per Tennessee al Congrès dels 
Estats Units. Posteriorment, com a senador el 1990. 

Va  presentar  la  seva  candidatura  per  a  la 
denominació  demòcrata  a  la  presidència  el  1988 
però no va reeixir.

L'any  1993 fou nomenat vicepresident dels  Estats 
Units durant la  presidència de  Bill Clinton. Durant 
la seva etapa de govern, els EEUU no van  firmar 
el Protocol de Kyoto. 

Es presenta a les eleccions presidencials l'any 2000 
(força  controvertides  ja  que  va  guanyar  el 
conservador  Bush  amb  una  certa  sospita  de 
manipulació electoral a l'estat de Florida).

Posteriorment, Al Gore es va convertir en professor 
de periodisme durant alguns mesos, i seguidament 
va  tornar  a  donar  conferències  sobre  ecologia. 
Anteriorment, l'any  1992, havia  publicat  Earth in 
the Balance: Ecology and Human Spirit, en el qual 
planteja una revolució  ecològica necessària per al 
segle XXI. Posteriorment, Al Gore s'ha transformat 
en un dels líders ecològics més importants a nivell 
mundial.

L'any 2005 va fundar la cadena de televisió Current 
TV. A l'estiu de  2006 fou el realitzador i narrador 
del documental An Inconvenient Truth ("Una veritat 
Incòmoda"), que parla sobre l'escalfament global i 
el canvi climàtic. 

Al Gore explicant i difonent les seves idees

Darrerament, la seva tasca principal consisteix en 
intentar  conscienciar  als  governs  i  a  la  població 
mundial, de la  importància de la  lluita  contra el 
canvi  climàtic  que  amenaça  d'una  manera 
transcendent  els  ecosistemes  del  planeta  i, 
evidentment, la vida a la Terra.
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