
173Vers el canvi climàtic

Ara fa tres dies, el dimarts 5 de juny, es va cele-
brar el Dia mundial del medi ambient. Aquesta
celebració es commemora anualment a tot el

món i és una oportunitat de reflexió i discussió que
estimula i promou la presa de consciència i les actua-
cions mundials sobre l’entorn.
Aquesta diada mundial la va establir l’Assemblea
General de les Nacions Unides l’any 1972 per marcar
l’obertura de la Conferència d’Estocolm sobre el medi
ambient humà. 
Cada any, el Dia mundial del medi ambient té un lema
diferent, que serveix de bandera per fer desencade-
nar actuacions en favor del medi ambient. Enguany,
l’eslògan escollit ha estat: El desgel, un tema candent?
Aquest tema dóna suport a l’Any internacional polar,
que incideix en els efectes que el canvi climàtic està
tenint sobre els ecosistemes polars i les comunitats
que hi viuen, i també sobre la resta del món.
Tothom sembla conscient de les alteracions climàti-
ques que estem vivint aquests darrers anys. Els cientí-
fics anuncien que la Terra s’està literalment escalfant i
que aquest augment de les temperatures mitjanes
anirà in crescendo els propers anys… Ara per ara, la
qüestió ja no és si Andorra estarà afectada per aquest
canvi climàtic, sinó en quina mesura ens podrà afectar.
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En aquest sentit, podem reflexionar sobre si aquest
darrer hivern tan atípic és tan sols una simple coin-
cidència o és un primer avanç del que podrà passar en
el futur com a conseqüència del canvi climàtic…
En aquest panorama, cal que ens plantegem quines
aportacions podem fer des d’Andorra i quins compro-
misos podem adoptar davant del problema de l’escal-
fament global. Molts científics estan d’acord a desig-
nar l’augment de concentracions de CO2 com una de
les principals causes del canvi climàtic. Aquest gas l’e-
metem a l’atmosfera cadascú de nosaltres, directa-
ment o indirectament, i prové principalment del con-
sum que fem d’energia (principalment durant la
combustió d’hidrocarburs). Així, s’emet per les calde-
res de calefacció, els vehicles, els processos de gene-
ració d’electricitat, les línies de producció de les
empreses, en el tractament de les escombraries… De
fet, segons l’enquesta feta pel Centre de Recerca
Sociològica de l’IEA duta a terme el mes de març pas-
sat, la població andorrana està conscienciada i té un
bon coneixement sobre el canvi climàtic. Entre d’al-
tres aportacions, l’enquesta mostra que els ciutadans,
tots, ens hem d’implicar per fer front al canvi climàtic.
El Govern d’Andorra també hi ha de jugar un paper
clar i imprescindible, iniciar mesures legislatives i regla-
mentàries, i desplegar el Pla estratègic de l’energia. 
En aquesta línia d’actuació, arreu del món s’estan
duent a terme nous estudis de recerca que han de per-
metre abastar millor els efectes del canvi climàtic per
anticipar-se, així, a les conseqüències. També s’estan
estudiant nous mètodes de control d’emissions i de
sistemes de reducció d’augment de temperatura. Així
doncs, podem veure com la recerca també està assu-
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mint un paper cabdal en el tema del canvi climàtic i
està posant les bases per proposar noves actuacions
més eficaces i necessàries. Aquests debats, de fet, ens
volen apropar una mica a aquestes investigacions al
voltant de canvi climàtic, i el Dr. Antonio Uriarte i el Dr.
Josep Enric Llebot ens explicaran les seves línies de
treball. També tindrem ocasió de conèixer algunes de
les iniciatives i dels projectes que s’estan desenvolu-
pant a Andorra, i que tenen a veure amb el canvi climà-
tic: el Pla estratègic de l’energia, el desplegament del
nou Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya, el tre-
ball de les adaptacions de la perdiu blanca al Pirineu,
l’estat dels recursos hídrics a la parròquia d’Encamp i
els resultats preliminars del registre de temperatures
d’Andorra. 
Finalment, també gaudirem de les aportacions del Dr.
Joan Marc Miralles, amb relació als factors astrofísics i
el canvi climàtic, i del Dr. Daniel Figueras, sobre els
coneixements actuals del canvi climàtic.
Per acabar la meva intervenció, us vull donar les grà-
cies, a tots i totes, per la vostra participació, tant als
ponents com als assistents, i molt especialment vull
agrair l’organització d’aquests actes, a càrrec de la SAC. 
Desitjo que gaudiu i apreneu molt d’aquests Segons
Debats de Recerca, sobre el canvi climàtic.
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