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17329a Diada andorrana a l’UCE: El canvi climàtic i Andorra 

Per concloure la 29a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu hem volgut repetir el
petit experiment que vam fer l’any passat: el núvol de paraules espontànies. Al final de la
diada, a tots els assistents i ponents els vam demanar el següent: 

Sense pensar-hi massa.....
Si et diem ‘canvi climàtic’, quina és la primera paraula / idea que et ve al cap?

Escriu-la al paperet!
Moltes gràcies! 

I en una caixa buida a la porta de sortida vam recollir 58 paperets amb paraules o idees ben
diverses. Us les expliquem a continuació. En cursiva posem les paraules literals escrites als
paperets, i entremig, ho farcim amb reflexions de collita pròpia.

Marta FONOLLEDA i RIBERAYGUA

Pensant en Andorra i el
canvi climàtic: un núvol de
paraules espontànies



A primer cop d’ull ja veiem que pensar sobre el canvi climàtic a Andorra suposa posar sobre
la taula, sobretot, repte, calor, consciència, vida, oportunitat i col·laboració. Ens sembla un
bon resum i un punt de partida ben suggeridor!
Com a dada positiva, cal dir que la majoria d’idees recollides feien referència a la necessitat
d’actuar davant el canvi climàtic. Algunes alertaven que estem davant un repte, o fins i tot
precisaven: un repte d’espècie o un repte de futur i que s’ha de fer alguna cosa ja!!! Moltes
deien que havíem de canviar la forma de viure: canvi socioeconòmic, nova economia, polític,
i apel·laven directament a la sostenibilitat. Altres proposaven adaptar-se als efectes del canvi
i fer un esforç d’adaptabilitat, ja que la inèrcia del canvi climàtic és tan alta que seria ingenu
pensar només a mitigar-lo. Algú feia una proposta concreta, per exemple apostar per les
energies renovables. Tres paperets posaven el focus a la consciència, ja sigui consciència
planetària o consciència individual. I tres més deien que és un procés col·lectiu que hem de
fer junts i en col·laboració. Finalment, ens fa contents veure que hi ha optimistes que hi veuen
una oportunitat i una ocasió per viure amb més harmonia.
D’entre totes les paraules, una dotzena feien referència a les conseqüències del canvi climàtic,
que no són gaire optimistes: problema, col·lapse. Sembla que en general estem bastant
familiaritzats amb els efectes que pot tenir el canvi climàtic en zones de muntanya com la
nostra: calor, escalfament, falta de neu, desgel, sequera, incendis… Sorprenentment, però,
només tres paperets parlaven de les causes que expliquen el canvi climàtic: fum, CO2, massa
tecnocratisme. 
Algunes de les idees eren generals i feien referència que el sistema climàtic és complex i
dinàmic: incertesa, un altre canvi, vida, aigua, sol...
D’altres, situen la polèmica que gira al voltant de temes tan globals com aquest (confrontació,
barreja) i demanaven coneixement, reflexió i rumiar-hi.
Finalment, no hem de deixar de banda els paperets que ressaltaven idees relacionades més
amb l’organització de la diada o una petita concessió a l’humor que no amb el tema del canvi
climàtic. Andorra, debat o Àngels Mach, com a trets identitaris. Altres com problemes tècnics,
no WiFi, presentacions que no s’acaben mai, que ens fan pensar en aspectes a millorar; en
prenem nota! Finalment, per cloure aquesta diada, ens fem nostra la idea d’algun participant
agraït, ja que sense la participació de tothom aquesta diada no seria possible: GRÀCIES!
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