
729a Diada andorrana a l’UCE: El canvi climàtic i Andorra 

Benvinguts a la XXIX Diada andorrana de la XLVIII Universitat Catalana d’Estiu, un punt de
trobada per parlar i dialogar al voltant d’Andorra. 
El tema escollit aquest any és El canvi climàtic i Andorra. No és un tema nou, però continua
sent un tema rellevant i d’actualitat. L’any 1988, el Programa de les Nacions Unides per al
medi ambient (PNUMA) i l’Organització Mundial de la Meteorologia (OMM) van decidir reunir
científics de diverses àrees de tot el món per crear el Panell intergovernamental sobre el canvi
climàtic (IPCC). L’objectiu era ordenar científicament el fenomen del canvi climàtic perquè
pogués orientar la presa de decisions polítiques. D’això ja fa 28 anys. Actualment, continuem
parlant del canvi climàtic, però la manera de parlar-ne ha canviat. Durant aquest temps,
podríem dir que hi ha hagut una evolució mediàtica, científica i social, amb diferents moments
que de vegades han pogut encavallar-se en el temps però que són conceptualment molt
diferents:
- El primer moment fa referència a la construcció del concepte canvi climàtic. Ens
qüestionàvem què era exactament i si realment podíem parlar d’un canvi en particular: el canvi

climàtic. Va ser un moment en què es va fer molta pedagogia sobre el funcionament del clima,
sobre els sistemes complexos, els canvis constants i la incertesa. 
- Havent assumit que era un canvi particular, ens qüestionàvem quin paper hi jugàvem les
societats humanes. Amb cert alarmisme, vam entendre no només que hi teníem un paper
accelerador, sinó que podíem ser-ne dels principals afectats. Va ser un moment de fort
qüestionament del nostre model de desenvolupament i de buscar noves formes de viure
alternatives.
- Finalment ara, amb consens científic respecte dels punts anteriors, som en el moment de
l’acció. No ens cal fer-hi gaires més voltes, ens cal moure fitxa en diferents plans, locals i
globals. I com que sempre anem tard, cal portar a terme dos tipus d’accions en paral·lel: 

• les d’adaptació, que assumeixen que el canvi climàtic està en marxa i que hem de
començar a pensar com convivim amb els efectes; 
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• i les de mitigació, que actuen sobre les causes, no per evitar el canvi climàtic (que ja
sembla una partida perduda) sinó per evitar-ne l'acceleració.

Des de la SAC, tampoc no és la primera vegada que s’aborda aquest tema. Els 2s Debats de
recerca, l’any 2007, es titulaven Vers el canvi climàtic. Ara, per a la XXIX Diada Andorrana a
l’UCE hem triat el títol El canvi climàtic i Andorra, assumint que tenim una trajectòria en aquest
tema i que per tant ens agradaria que les contribucions se centressin sobretot en l’acció.
Com sabeu, en la Diada Andorrana ens agrada agafar un tema prou ampli i abordar-lo de
manera polièdrica i calidoscòpica. Per parlar de canvi climàtic ens acompanyen un ventall molt
ampli d’actors: les principals institucions de recerca del país que toquen aquest tema, el Servei
de Meteorologia i l’Oficina de l’energia i el canvi climàtic del Govern d’Andorra, Forces
Elèctriques d’Andorra (FEDA), científics i experts en la matèria, associacions ecologistes i
representants dels grups polítics.
Les ponències que ens oferiran aborden quatre grans àmbits del canvi climàtic: les
percepcions i opinions; la complexitat del sistema climàtic; els efectes del canvi climàtic; i les
accions i propostes en diferents àmbits.
Per acabar, agraïm el patrocini del Govern d’Andorra i de FEDA Cultura, la participació de tots
els ponents i de les persones que ens acompanyen. Esperem que sigui una jornada rica,
interessant i profitosa per a tothom!
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