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Consell d’Iniciatives Locals
per al Medi Ambient
de les comarques de Girona

Durant el 2007 diversos estudis científics, sobretot els informes elaborats pel Grup 
intergovernamental d’experts sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides, han 
confirmat que el clima efectivament està canviant i que l’activitat humana n’és la 
principal causa. També s’ha demostrat que, per corregir els efectes de l’escalfa-
ment global, cal actuar amb la màxima celeritat i des de la més ampla correspon-
sabilització.

Des de les administracions locals podem contribuir-hi d’una forma molt directa: de-
senvolupant polítiques de reducció de gasos d’efecte hivernacle, potenciant les 
energies renovables, fomentant la compra verda o promovent l’estalvi de l’aigua. 
Precisament, aquest període de sequera que estem patint hauria de ser motiu sufi-
cient per fer reaccionar tothom de forma decidida.

Amb aquest ànim, en aquest butlletí us oferim un article d’opinió sobre el canvi 
climàtic i la seva incidència en l’àmbit català. Anant més al detall, també trobareu 
un reportatge sobre els efectes que podem patir a comarques gironines, tot apor-
tant propostes concretes que contribueixen a reduir l’emissió de gasos. Al mateix 
temps, es facilita informació actualitzada sobre el Conveni marc sobre el canvi cli-
màtic i el Protocol de Kyoto.

Des del CILMA us animem a emprendre iniciatives en aquest sentit, actuacions 
que no necessàriament han de tenir un format complex o costós. N’és un exemple 
l’acció premiada ara fa poc amb el Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la 
prevenció del canvi climàtic, consistent en el servei de missatgeria amb bicicleta 
de l’Ajuntament de Salt. Us encoratgem a treballar en aquesta direcció.

Qualsevol contribució, per petita o local que sigui, tindrà el seu efecte a escala 
global.

Passem a l’acció per frenar el canvi climàtic

Lluís Lloret
President del CILMA

editorial
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Proposta de mesures correctores sobre el traçat del TGV
El traçat del TGV en el tram binacional

El dia 17 de setembre de 2007 es va presentar a 
la seu de la Subdelegació del Govern a Girona 
un escrit adreçat a la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación del Ministerio 
de Fomento en el qual s’exigeix la incorporació 
de les mesures proposades amb caràcter de 
mínims i l’adopció de mesures compensatòries 
i correctores dels impactes ambientals en els 
municipis d’Agullana, Biure, Capmany, Llers i 
Pont de Molins.

Aquesta és una proposta d’estructures menors 
que, estratègicament, permeabilitzen els punts 
més crítics i que, a més, són compatibles amb 

ser, amb el Secretari d’Estat d’Infraestructures 
del mateix Ministeri per tal de concretar quines 
mesures correctores resulten més importants 
a l’hora de garantir els principals connectors 
socials i mediambientals del territori sobre la 
base de la proposta inicial que, al seu dia, va 
elaborar el CILMA en col·laboració amb la Di-
putació de Girona.

En aquest acte hi van assistir, en represen-
tació d’aquests municipis, els alcaldes Alfons 
Quera d’Agullana i Carles Fortiana de Llers, 
acompanyats pel president del CILMA, Lluís 
Lloret. ■

les obres ja efectuades, i la seva aplicació 
no suposa cap demolició de les estructures 
ja consolidades. Així mateix, s’ha atès espe-
cialment al compliment d’allò establert per la 
Declaració d’Impacte Ambiental; per exemple, 
entre altres aspectes no menys importants, la 
protecció de la tortuga mediterrània, única po-
blació a tota la península ibèrica.

Aquesta petició és la continuació de l’escrit 
que van presentar aquests ajuntaments afec-
tats, en data 23 de juny de 2006, en el qual es 
demanava mantenir una reunió amb la ministra 
de Foment, Magdalena Álvarez o, si no podria 

El traçat del TGV en el tram a l’entorn del Fluvià

Pel que fa al tram a l’entorn del Fluvià, el dia 
3 d’octubre de 2007 a la seu de la Subdele-
gació del Govern a Girona, es va presentar 
un escrit denunciant l’incompliment per part 
de la Secretaría de Estado de Infraestructu-
ras y Planificación del Ministerio de Fomento 
del deure de donar resposta al requeriment 
d’anul·lació formalitzat en data 11 de juliol de 
2006 pels ajuntaments de Bàscara, Borrassà, 
Garrigàs, Pontós i Vilademuls. 

En aquest requeriment es demanava l’anul·lació 
de la resolució aprovada definitivament en el 
traçat de l’Estudi Informatiu de la línia d’Alta Ve-
locitat Madrid-Frontera francesa Subtram Sant 
Julià de Ramis-Pla de l’Estany, Variant de Pla de 
l’Estany i es proposava la modificació parcial de 
l’Estudi Informatiu aprovat, ajustant el traçat a 
la proposta alternativa presentada per tots els 
ajuntaments afectats i el CILMA. 

Aquesta petició es va fer, a més, tenint en 
compte l’anunci de retard de l’execució de 
les obres fins al 2012 i a l’aprovació per part 
del Senat i del Congrés d’una moció i d’una 
proposició no de llei donant suport a les ini-
ciatives dels cinc ajuntaments i instant el 
Govern a modificar el traçat.

Per altra part, amb data 26 de novembre, l’Au-
diència Nacional va denegar la suspensió 
d’aquest acte recorregut, per la qual cosa, el 
dia 13 de desembre de 2007, es va presentar 

es prenguin les mesures cautelars per tal que 
s’ordeni la suspensió i paralització de les obres 
d’aquest tram en el traçat del TGV. ■

un recurs de súplica en el qual es demana 
que s’acordi l’adopció de mesures cautelars 
de l’acte administratiu impugnat, i també que 

Representants locals dels ajuntaments de Garrigàs i Vilademuls, acompanyats de Lluís Lloret, President del 
CILMA, a l’entrada de la Subdelegació del Govern. Foto: Gorbs Comunicació
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Sessió informativa sobre les alternatives
de soterrament de la MAT

El dia 21 de setembre de 2007, a la seu de la 
Fundació Universitat de Girona, es va organit-
zar una sessió informativa sobre les alterna-
tives de soterrament de línies elèctriques de 
Molt Alta Tensió (MAT), dirigida als ens locals, 
amb l’objectiu de conèixer la viabilitat de soter-
rament a les comarques gironines aprofitant el 
desplegament dels traçats de les infraestruc-
tures de comunicació, així com la tecnologia i 
les experiències europees en soterrament.

A aquesta sessió hi va participar com a ponent 
en Daniel Depris, físic, expert-consultor inde-
pendent de la radiació electromagnètica i de 
les xarxes elèctriques soterrades. 

Daniel Depris va ressaltar, entre d’altres 
aspectes, que “el soterrament de les línies 
elèctriques de Molt Alta Tensió és possible a 
nivell tècnic” i va precisar que: “Fa 100 anys 
que s’està desenvolupant aquesta tecnologia. 
Hi ha grans ciutats europees que l’estan em-
prant, com París, per exemple”. El principal 
escull, va explicar Depris, és la despesa eco-
nòmica inicial del soterrament de les línies, 
però els càlculs a mitjà i llarg termini demos-
tren que el manteniment de les línies aèries 
acaba essent més car. 

Coneixedor de la tecnologia de les línies so-
terrades i marítimes, el físic va destacar els 

avantatges, com que preserva el paisatge, 
evita accidents aeris i, fins i tot, evita incendis 
forestals causats per espurnes dels cables 
aeris. Depris també va animar l’administració 
a aprofitar les múltiples oportunitats que do-
nen les diferents obres públiques que s’estan 
realitzant a les comarques gironines (des-
doblament A-2, ampliació AP-7, pas TGV, Eix 
Transversal i carretera d’Anglès a Salt) per 
soterrar la línia de Molt Alta Tensió. Aquest 
avantatge, juntament amb el fet que la distàn-
cia que es dóna entre les subestacions pre-
vistes és reduïda, fan del tot viable l’alternati-
va del soterrament. ■

Daniel Depris durant el transcurs de la roda de pregun-
tes. Foto: Gorbs Comunicació

Aspecte de la sala durant la sessió informativa. Foto: Gorbs Comunicació

Reunions amb el mediador europeu, Mario Monti
El 20 de novembre de 2007, el CILMA va as-
sistir, juntament amb d’altres entitats i ins-
titucions, a la reunió que es va realitzar a 
la Subdelegació del Govern a Girona amb 
el mediador europeu per a la interconnexió 
elèctrica, Mario Monti; el secretari general 
d’Energia de l’Estat, Ignasi Nieto; i el subde-
legat, Francesc Francisco-Busquets. 

En aquesta reunió, Enric Pardo, responsable 
de la Comissió d’Eficiència Energètica i Ener-
gies Renovables del CILMA, va assenyalar la 
necessitat de deixar de banda les polítiques 
de creixement de l’oferta elèctrica per abordar 
les urgents i inevitables polítiques de gestió de 
la demanda, eficiència i generació local i va 
lliurar un dossier amb diversa documentació 
sobre estudis tècnics d’alternatives i de soter-

rament de les línies de molta alta tensió.

Aquesta reunió es va repetir el passat 16 de 
gener de 2008 en que el mediador europeu va 
exposar l’informe presentat durant la cimera 
francoespanyola del 10 de gener celebrada 
a Paris, en que apuntava en buscar el màxim 
consens sobre el projecte i valorar la possibili-
tat del soterrament parcial de la línia. ■
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Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura

El CILMA va coordinar les adhesions a la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
(SMSS) que es va realitzar el mes de setem-
bre de 2007.

A les comarques de Girona s’hi van adherir 
a la campanya 18 municipis celebrant el Dia 
Sense Cotxes o bé programant actes durant 
la SMSS. Aquests municipis es van compro-
metre a implantar noves mesures permanents 
en mobilitat sostenible per tal d’evitar els 
efectes negatius derivats de l’ús inadequat 
del cotxe. ■

Exposició itinerant del canvi 
climàtic

Variant de la Bisbal d’Empordà

L’exposició itinerant sobre el canvi cli-
màtic realitzada pel Ministeri de Medi 
Ambient, traduïda al català i editada pel 
CILMA, ha estat exposada en 16 munici-
pis i 12 més la tenen reservada. ■

A petició dels municipis afectats, s’està elaborant un informe de mesures correctores de la 
implantació de la variant de la Bisbal d’Empordà amb l’objectiu de revisar les dues alternatives 
proposades i confeccionar una proposta d’optimització dels recorreguts i d’incorporació de 
mesures correctores per disminuir-ne l’impacte socioeconòmic i ambiental.
Durant el mes de novembre s’han realitzat reunions amb els quatre municipis afectats per les 
dues alternatives. ■

Compactació de l’AP-7 i l’A-2

El 19 d’octubre de 2007, a la seu del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, els ajuntaments 
gironins afectats pel traçat de l’AP-7 i l’A-2, 
des de Cervià de Ter fins a Pont de Molins, 
van convocar una roda de premsa per tal 
d’informar sobre els acords que aquests 

desplaçaments interns entre les conurbaci-
ons de Girona i Figueres. 

Aquest acord recull el mateix criteri que 
l’administració competent ha aplicat entre 
els municipis de Fornells de la Selva i Sant 
Julià de Ramis. Aquesta compactació su-
posaria evitar la fragmentació ambiental, 
social i paisatgística que ocasionen dues 
infraestructures pràcticament paral·leles 
en un territori greument afectat per infra-
estructures existents i previstes, així com 
el sobrecost de recursos materials i econò-
mics, que suposen l’ampliació de l’AP-7 amb 
la construcció d’un tercer carril per calçada 
i el desdoblament de l’A-2 amb dos carrils 
per calçada respecte a l’opció de l’amplia-
ció a quatre carrils per calçada del traçat 
actual de l’AP-7.

En aquest acte hi van assistir alcaldes i re-
gidors d’aquests municipis acompanyats pel 
president del CILMA i alcalde de Bàscara, 
Lluís Lloret. ■

El president del CILMA, Lluís Lloret, acompanyat dels representats dels municipis afectats. Foto: Gorbs Comunicació

ajuntaments han adoptat respecte a la com-
pactació d’aquestes dues infraestructu-
res en un únic corredor en el seu pas per 
aquests municipis, amb l’ampliació a quatre 
carrils per calçada a l’AP-7, i que aquest 
únic corredor sigui lliure de peatge per als 
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Presentació de la proposta de traçat i millores correctores en l’ampliació 
de l’autopista AP-7 i de l’autovia A-2

El 16 de novembre de 2007, a la seu del CILMA, es 
va presentar la proposta de traçat i millores correc-
tores en l’ampliació de l’autopista AP-7 i de l’auto-
via A-2 a les comarques gironines, amb l’objectiu 
de reduir l’impacte ambiental, social i paisatgístic 
d’aquestes infraestructures sobre el territori.

Aquesta és una proposta totalment viable tèc-
nicament i consensuada amb els ens locals, 
que garanteix el respecte d’aquestes infraes-
tructures amb un territori tan divers com fràgil 
i s’ha realitzat d’acord amb l’estudi de perme-
abilitat del corredor d’infraestructures (TGV, 
AP-7, A-2 i ferrocarril) de les comarques giro-
nines que va obtenir la Diputació de Girona.

La incorporació d’aquestes mesures correcto-
res que consisteixen en la introducció de nous 
viaductes i túnels amb la finalitat de garantir 
la permeabilitat faunística, territorial i social al 
llarg de tot el traçat, evitarien un efecte barre-
ra que fragmenta molt severament el territori i 
aïlla els espais rústics i naturals.

Posteriorment a aquest acte es van lliurar al 
registre de la Subdelegació del Govern els dos 
documents perquè es tramitessin al Ministeri 
de Foment i es tingués en compte la necessitat 

d’assegurar l’aplicació d’aquestes millores am-
bientals per garantir la permeabilitat d’aquest 
corredor, coordinadament amb les mesures ja 
proposades per al traçat del TGV. ■

Iolanda Pineda, alcaldessa de Salt; Lluís Lloret, president del CILMA; Roger Torrent, alcalde de Sarrià de Ter i 
Josep Fuentes, alcalde de Pont de Molins, durant la presentació de la proposta. Foto: Gorbs Comunicació

Miquel Ventura i Jordi Mulà donant la benvinguda al seminari. Foto: Fundació Mar

Seminari de gestió integrada de zones costaneres
El dia 29 de novembre de 2007, a la Fontana 
d’Or de Girona, es va realitzar el Seminari per 
a la potenciació de la gestió integrada de les 
zones costaneres als municipis litorals de Gi-
rona. 

Aquest seminari va estar organitzat pel la Fun-
dació Mar i el CILMA i va comptar amb la col-
laboració de la Diputació de Girona.

Davant la situació de degradació que pateixen 
les zones costaneres, la UE va elaborar “Cap a 
una estratègia europea per la gestió integrada 
de les zones costaneres. Principis generals i 
opcions polítiques”, un document de reflexió 
que recull els principals problemes que afecten 
a les costes europees com són: l’erosió, la des-
trucció dels hàbitats, la pèrdua de biodiversitat, 
la contaminació dels recursos, i el desenvolu-
pament turístic mal planificat, entre d’altres.

Aquest seminari tenia l’objectiu d’informar els 
municipis costaners sobre les recomanacions 
europees en el marc de la Gestió Integrada 
de Zones Costaneres (GIZC), caracteritzar les 
necessitats dels municipis litorals gironins, 

formar els ajuntaments per planificar millor las 
gestió litoral i donar les eines existents per tal 
d’implementar la GIZC.

Cal destacar que, un dels instruments pre-
sentats, va ser el de la custòdia marina, que 
poden fomentar o portar a terme els municipis 
litorals. Es tracta d’aplicar la custòdia del terri-
tori al medi marí amb la diferència que la pro-

pietat privada no existeix i es tracta d’assolir 
acords amb les administracions competents o 
bé amb els usuaris, amb l’objectiu de preservar 
els valors naturals, culturals i/o paisatgístics. 
En aquest sentit, la Fundació Mar ofereix un 
assessorament gratuït en els municipis que 
vulguin fomentar la custòdia marina, gràcies 
a un ajut concedit pel Servei d’Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. ■



cilma

8.

notícies
Assemblea General Extraordinària del CILMA

Passades les eleccions municipals del mes 
de maig de 2007, el CILMA va celebrar el 24 
de novembre l’Assamblea Extraordinària a 
la sala de Plens de l’Ajuntament de Banyo-
les. En aquesta Assemblea es va elegir Lluís 

El president i la nova Junta Executiva. Foto: Gorbs Comunicació Aspecte de l’Assemblea. Foto: Gorbs Comunicació

Lloret, President del CILMA i també es va 
escollir els diferents membres de la nova 
Junta Executiva.

Posteriorment, el 10 de novembre es va 

reunir per primer cop l’actual Junta Execu-
tiva del CILMA i en aquesta reunió es van 
acordar els membres responsables de les 
diferents comissions temàtiques, així com 
el seu organigrama. ■
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Lliurament del Premi Medi Ambient 
El CILMA premia el projecte de servei de missatgeria amb bicicleta de Salt 
com a una de les millors iniciatives  mediambientals

Curs de prevenció de residus municipals
El dia 20 de desembre de 2007 va finalitzar el curs 
de formació sobre “Planificació de programes i 
accions per a la prevenció de residus per a muni-
cipis de les comarques gironines”, organitzat pel 
CILMA. 

Els objectius del curs van ser: donar a conèixer 
la problemàtica ambiental, social i econòmica 
derivada de la generació de residus; analitzar 
els instruments normatius europeus, estatals i 
catalans que possibiliten l’aplicació de mesures 
de prevenció de residus municipals; definir els 
conceptes de prevenció, reutilització, reciclatge 

Una de les sessions del curs de formació de residus 
municipals. Font: FPRC

Antonio Gómez, regidor de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Salt. (Foto: Dolors Gibert).

i consum responsable; identificar els agents im-
plicats en la generació de residus i les mesures 
econòmiques i fiscals aplicables des dels ens 

locals; oferir una radiografia actual de les mesu-
res de prevenció desenvolupades a nivell català, 
europeu i internacional i avaluar la incidència de 
les mesures desenvolupades (objectius, organit-
zació, difusió, indicadors, resultats...).

El curs ha estat adreçat, principalment, als res-
ponsables i tècnics municipals de l’àrea de 
medi ambient i l’han impartit l’equip tècnic de la 
Fundació Catalana per a la Prevenció dels Re-
sidus i Consum Responsable (FPRC), amb la col-
laboració d’ajuntaments i entitats que han portat 
a terme iniciatives de prevenció. ■

L’11 de gener de 2008, al Saló de Plens de la 
Diputació de Girona, va tenir lloc l’acte de lliu-
rament del Premi Medi Ambient a iniciatives 
locals de les comarques de Girona 2007.

El premi d’enguany que ha tingut per objecte el 
reconeixement d’actuacions de caràcter inno-
vador i exemplaritzant en l’àmbit de comarques 
gironines en matèria de prevenció del canvi cli-
màtic, es va atorgar al “Projecte d’implantació 
del servei de missatgeria ecològica a l’Ajunta-
ment de Salt” presentat pel propi Ajuntament.

Aquest projecte preveu, entre d’altres, dur a 
terme el servei de missatgeria amb bicicleta. La 
iniciativa permet eliminar i compensar les emis-
sions de CO2; redueix la contaminació acústica; 
és un mètode indirecte per a la pacificació del 
trànsit; promociona l’ús de la bicicleta com a 
mitjà de transport urbà i actua com a exemple a 
altres administracions i col·lectius.

El treball guanyador es distingeix pel seu ca-
ràcter innovador, exportable a altres municipis 
i exemplar per a les altres administracions i la 
ciutadania. També destaca la transversalitat 
de la proposta a totes les àrees municipals, i 
foment d’un canvi d’actituds de la ciutadania 
per tal que consideri la bicicleta un vehicle que 
va més enllà de l’àmbit lúdic i esportiu i la seva 
contribució al canvi climàtic en els tres àmbits: 
energia, compra verda i mobilitat sostenible.

Per altra part, es va atorgar un accèssit al pro-
jecte d’“Instal·lació de calefacció de biomassa 
pel poliesportiu de Can Pons d’Arbúcies”, pre-
sentat per l’Ajuntament d’Arbúcies en el qual 
cal destacar la promoció de les energies reno-

vables en la construcció de nous equipaments 
municipals per minimitzar l’ús de combustibles 
derivats del petroli, acció prevista en el marc de 
l’Agenda 21 Local.

La iniciativa de l’Ajuntament d’Arbúcies es 
basa en la instal·lació mitjançant la combustió 
de residus de fusta i llenya que genera energia 
per obtenir aigua calenta i calefacció. Aquesta 
instal·lació complementa la instal·lació solar 
tèrmica que també es va instal·lar en el polies-
portiu. Aquest sistema permet reduir les emis-
sions contaminants a l’atmosfera i impulsar les 
energies renovables.

El president de la Diputació de Girona, Enric Vi-
lert, va lliurar el Premi al regidor de Medi Am-
bient de Salt, Antonio Gómez, i el president del 
CILMA, Lluís Lloret, va lliurar els diplomes als 
representants dels projectes que hi optaven.

Aquest Premi Medi Ambient s’ha lliurat aquest 
any per sisena vegada, i el guanyador ha estat 
premiat amb un guardó i una dotació econòmica 
de 3.500 euros. Pel que fa a l’accèssit, ha rebut 
una dotació econòmica de 1.500 euros. ■

D’esquerra a dreta: Joan Carles Bonet, secretari del CILMA; Lluís Lloret, president del CILMA; Enric Vilert, pre-
sident de la Diputació de Girona; i Josep Maria Rufí, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, en el 
moment de la lectura dels projectes guardonats. (Foto: Dolors Gibert).
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El canvi climàtic des de les comarques gironines
L’escalfament global i el canvi climàtic són uns 
dels problemes més importants que la societat 
afronta avui. És un nou problema en un fet vell 
i recurrent, ja que el planeta i l’home sapiens 
al llarg de la seva història han afrontat molts 
escalfaments i refredaments de la terra sense 
que hagi estat cap maldecap per a ningú. Esde-
vé un veritable problema quan establim una so-
cietat estàtica i sedentària incapaç de fer front 
als canvis en el clima, sobretot quan aquests 
canvis es produeixen de forma accelerada per 
culpa, almenys fins a l’actualitat, del 20% de la 
humanitat. Fernando Sapiña, en el seu llibre 
“¿Un futuro sostenible?” 1 ens apunta algunes 
claus sobre el funcionament de les emissions 
de CO2 al llarg de la història del planeta. Ens 
diu que al final del darrer període glacial es va 
produir un escalfament global d’origen natu-
ral. En aquella època, la temperatura mitjana 
de la Terra va augmentar i, a la vegada, tam-
bé va haver-hi un increment de la concentra-
ció de diòxid de carboni a l’atmosfera. Aquest 
canvis van començar fa uns 17.500 anys i van 
acabar fa uns 10.500 anys. La concentració de 
diòxid de carboni va passar des de 200 parts 
per milió (ppm) a 280 ppm en aquest interval 
de temps (veure figura 1). En aquells 7.000 anys 
la quantitat de CO2 a l’atmosfera va augmentar 
en 170.000 milions de tones (Mt), el que repre-
senta uns 24 Mt de carboni a l’any. Des de 1750 
fins a l’any 1998 la quantitat de carboni a l’at-
mosfera ha augmentat en 191.000 Mt, a raó de 
2.300 Mt/any, o sigui, cent vegades més que la 
mitjana d’increment en el darrer període glaci-
al. La concentració de CO2 l’any 2004 arribava 
a les 377 ppm.

L’autor apunta que el CO2 i el clima estan ínti-
mament relacionats. El clima és el resultat de 
l’intercanvi de calor i de matèria entre la terra, 
l’oceà, l’atmosfera, els pols i l’espai. Hi influei-
xen els canvis dels paràmetres orbitals de la 
Terra, la distribució dels continents (que deter-
minen la circulació dels corrents oceànics) i els 
canvis en la concentració de gasos d’efecte hi-
vernacle. Per tant, ens enfrontem a un sistema 
complex el qual no sabem amb certesa com pot 
reaccionar a les nostres pertorbacions. 

Actualment, les emissions que generem des 
dels sistemes socials són dipositades en un 
48% a l’atmosfera i d’aquestes, un 52 % són 
absorbides pels embornals terrestres (mars i 
boscos). Les fonts més importants d’emissions 
1 F. Sapiña. ¿Un futuro sostenible? . Universitat de Valèn-
cia. València. 2006 p. 51. 

són la crema de combustibles fòssils i la des-
forestació (figura 2).

Els escenaris dels documents recents del Pa-
nell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic 
ens diuen que patirem increments de tempera-
tura al planeta, variacions importants en els rè-
gims de pluja, augment de les sequeres i greus 
fenòmens climàtics extrems. Alguns pronòstics 
fets aquí a Catalunya preveuen reduccions de 
la humitat del sòl d’un 25%. Les conseqüències 
d’aquests trastorns són catastròfiques, sobre-
tot per als països en desenvolupament.

La Convenció Catalana del Canvi 
Climàtic
Per a l’acompliment del Protocol de Kyoto, la Ge-
neralitat de Catalunya està impulsant el Pla d’Ac-
ció per a la mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012. 
La Convenció Catalana del Canvi Climàtic és 
l’espai de discussió i participació generat a nivell 
de tot Catalunya per tal que els agents socioeco-
nòmics coneguin de prop les responsabilitats de 
Catalunya respecte al canvi climàtic i s’impliquin 
en la definició i implantació d’accions per a la mi-
tigació d’aquest fenomen.

Fig. 1. Evolució de la concentració de CO2 a l’atmosfera i la temperatura del planeta en els darrers 400.000 anys. 
(Font: Jaume Terrades, presentació Convenció Catalana pel Canvi Climàtic, Barcelona 2007)

Fig. 2. Balanç global de les fonts d’absorció i emissió de CO2 a l’atmosfera. (Font: Jaume Terrades, presentació 
Convenció Catalana pel Canvi Climàtic, Barcelona 2007) 
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El Protocol de Kyoto estableix que l’any 2012 l’Es-
tat espanyol, i en conseqüència també Catalunya, 
pot haver incrementat els seus nivells d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle (GEH) un 15% res-
pecte el 1990 (o Any Base). A la pràctica, aquesta 
possibilitat d’augment s’ha triplicat i, actualment, 
ambdós àmbits es troben prop del 50% per da-
munt de 1990, amb un ritme de creixement anual 
de les emissions del 3,12%.

Per tant, en el període 2008-2012, Catalunya té l’im-
portant repte no tan sols de frenar l’augment conti-
nuat dels GEH, sinó de provocar una inversió en la 
tendència, és a dir, d’iniciar un procés de descens 
pronunciat per satisfer els requeriments de Kyoto.
 
Com que els objectius de Kyoto no són factibles 
(en el calendari previst) la Generalitat de Catalu-
nya ha optat per adoptar l’Estratègia Espanyola, 
que preveu unes fites de reducció de GEH i la 
compensació de la part restant mitjançant la com-
pra de drets d’emissió al mercat internacional. 
D’aquesta manera, el Pla d’Acció 2008-2012 fixa 
un descens absolut de 5,33 Mt CO2, que significa 
una davallada aproximada d’un 14% respecte les 
emissions projectades pel 2012 d’acord amb una 
taxa de creixement anual del 2% (ritme menor el 
registrat fins 2005 ateses les actuacions previstes 
al Pla d’Energia de Catalunya).

Les emissions de GEH són classificades jurídica-
ment com a “discretes” o “difuses”. Això fa referèn-
cia al tipus de font origen dels gasos. Les discretes 
sorgeixen d’instal·lacions monitoritzades i regula-
des per la Directiva de comerç d’emissions i afec-
tades per la Llei 1/2005 (RDLl 5/2005). Les emissions 
difuses són aquelles per a les quals no es disposen 
de mitjans tècnics per al seu seguiment, o que han 
quedat fora de l’àmbit normatiu per altres motius2. El 
Pla d’Acció 2008-2012 i la reducció dels 5,33 Mt CO2 
s’orienta específicament a les emissions difuses. El 
balanç d’emissions de Catalunya situa en un 66% 
les de caràcter difús, entre les quals tenen un pes 
significatiu el transport per carretera (23%), l’agri-
cultura (8%) i els residus (5%). 

La Generalitat preveu completar el procés de re-
dacció i aprovació del Pla d’Acció 2008-2012 entre 
febrer i març de 2008. S’han realitzat diverses sessi-
ons de treball amb agents econòmics, entitats civils, 
administracions i el sector acadèmic-científic. Tota 
la informació relativa a la Convenció es pot trobar al 
web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic4.

El Canvi Climàtic a les 
Comarques Gironines3

Les Comarques Gironines (CCGG) tenen una 
extensió d’uns 5.500 Km2 , una població a l’en-
torn dels 650.000 habitants, i generen prop del 
10% del PIB i de l’ocupació de Catalunya. A ni-
vell territorial, les CCGG tenen una estructura 
de nuclis molt dispersa, amb un assentament 
urbà cada 16 Km2 de mitjana (una taca cada 4 
per 4 km) i la major part dels seus municipis 
tenen menys de 1.000 habitants (>60%). 

El comentari previ no és gratuït. En relació amb 
el canvi climàtic, el patró d’ocupació del territori 
gironí fa que la regió tingui un sistema de consum 
energètic altament ineficient. 

D’una banda, en l’àmbit de la mobilitat, ja que les 
curtes distàncies entre nuclis i l’elevada dispersió 
causa que el vehicle privat sigui més competitiu 
enfront el transport públic pel que fa al temps de 
desplaçament. Així, més del 80% de la població 
opta pel cotxe en els desplaçaments intermunici-
pals, ja sigui per motius laborals, d’estudi o d’oci. 

Fig. 3: Emissions de GEH a Catalunya i Espanya, 1990-2005. (Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2007)

Fig. 4: Escenari de reducció de GEH pel període 2008-2012. (Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2007)

2 Fonts de GEH discretes o de la Directiva: combustió, paper, generació elèctrica, ciment, ceràmica, vidre, calç, frites, refineria de petroli; Fonts difuses: plantes de combustió 
inferiors a 20 MW, extracció i distribució de combustibles, ús de dissolvents, agricultura, transports, residus i altres fonts.
3 Font: 1r Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines. Centre per a la Sostenibilitat Territorial. Girona. 2007.
Àmbit de l’estudi: Alt Empordà (AE), Baix Empordà (BE), Garrotxa (GA), Gironès (GI), Pla de l’Estany (PE), Selva (SE) i Ripollès (RI), d’acord els àmbits territorials de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya segons la proposta de futura reorganització del territori català.
4 www.oficinacanviclimatic.cat
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Per exemplificar-ho, a les CCGG hi ha un total de 
158 polígons industrials distribuïts entre 81 muni-
cipis. Avui dia, quan ocupació i lloc de residència 
han deixat de ser necessitats associades, la quan-
titat de gent que es mou a diari en diferents direc-
cions i horaris per arribar a aquests punts d’alta 
ocupació, no fa sinó augmentar. Cal dir, però, que 
la deficiència en mobilitat inherent al patró terri-
torial de la regió es veu molt potenciada per una 
estructura de serveis de transport col·lectiu de 
baixa freqüència, manca d’adequació i coordina-
ció d’horaris a les necessitats socials i pràctica 
inexistència de serveis específics per a finalitats 
bàsiques com l’accés als polígons industrials.  

D’altra banda, les CCGG també són ineficients en 
l’ús de l’energia elèctrica. A la regió s’hi produeix 
sols un 11% de l’electricitat consumida. Això sig-
nifica que cal “importar” de centrals productores 
allunyades el 89% del nostre abastament elèctric, 
amb grans pèrdues en el seu transport que es po-
drien evitar disposant d’instal·lacions pròpies més 
properes als punts de consum. Tanmateix, tal com 
s’estructuren els enclavaments poblacionals, cal 
afegir les pèrdues causades per una xarxa de 
distribució molt extensa, sumat el fet que, des de 
l’any 1992, el consum per càpita ha augmentat en 
més d’un 50% en algunes comarques5. 

Un altre factor clau en la contribució gironina 
al fenomen de l’escalfament global és el seu 
caràcter turístic, amb l’accelerada activitat 
constructiva que s’hi associa, en tant que in-
crementa els problemes prèviament assenya-
lats de mobilitat i consum elèctric. L’any 2001 
el nombre d’habitatges a les CCGG era d’uns 
400.000, una tercera part de segona residència 
o d’ocupació turística. A partir d’aquesta data 
s’han anat construint una mitjana de 15.000 
nous habitatges per any, pràcticament tants 
com el creixement demogràfic absolut de la 
regió (21.160 nous habitants/any). El vincle del 
desenvolupament econòmic gironí amb el tu-
risme i la construcció s’observa també en els 
índexs de generació de residus. Si comptem 
els diversos tipus de deixalles (domèstiques, 
comercials, industrials, de la construcció i ra-
maders), a cada gironí li corresponen 7.600 kg/
any, alhora que cada milió d’euros de PIB pro-
duït implica 430.000 kg de residus. 

Un cas a part és el que es deriva de l’activitat 
agroramadera. L’agricultura, malgrat suposar un 
26% de l’ús que es fa del territori gironí, genera 
tan sols una mitjana del 3% del PIB i un 1,15% de 
l’ocupació. Tot i així, és l’activitat que produeix 

més residus (purins), fet que es manifesta en la 
contaminació per nitrats de les aigües subterràni-
es, i consumeix més aigua que la suma de la resta 
de les activitats. La manca d’impuls de sectors 
agropecuaris de valor afegit es tradueix en una 
manca de relleu generacional, que provoca una 
reducció progressiva del nombre d’explotacions 
totals, alhora que les que persisteixen incremen-
ten la seva extensió i els caps de bestiar. Només 
de porcs, n’hi ha més de 900.000 a les comarques 
gironines. 

A nivell internacional, s’estima en un 35% del 
total d’emissions (de gasos d’efecte hivernacle) 
les derivades dels usos del sòl, la generació de 
residus i l’agricultura. Les polítiques que afavo-
reixin un territori “sa” són també, per tant, molt 
importants per una lluita ben enfocada per a la 
mitigació del canvi climàtic. En aquest sentit, cal 
afegir que l’abandó progressiu de l’activitat rural 
ha tingut un efecte aparentment beneficiós a les 
CCGG i a Catalunya, i és l’increment de les masses 
forestals. La regió de Girona compta ara amb un 
61% del territori de caràcter forestal (3.400 km2), 
per tant, un important embornal per a l’absorció 
d’emissions. Malauradament, la manca de gestió 
d’aquests boscos els situa també com una impor-
tant font potencial d’alliberament de CO2 en cas 
d’incendi, risc que sens dubte s’incrementarà 
amb les conseqüències previstes del canvi cli-
màtic: pujada de la temperatura, reducció dels 
continguts d’aigua del sòl, major irregularitat en el 
règim pluviomètric (pluges intenses en períodes 
més curts i sequeres de més durada). 

De fet, les primeres evidències locals de l’escal-
fament global ja es fan notar. Un estudi de l’Ob-
servatori Meteorològic de l’Estartit durant els 
darrers 30 anys mostra un augment continuat de 
la temperatura del mar a superfície i a 80 m. de 
fondària, així com una elevació progressiva del 
nivell de mar.

Per fer front al canvi climàtic serà necessària 
una acció concertada i decidida des de tots els 
estaments. D’una banda, Catalunya generarà el 
seu Pla d’Acció 2008-2012, però és necessari que 
la implicació des del territori sigui manifesta tam-
bé. Les Comarques Gironines disposen en aquest 
sentit d’una base sociopolítica potent, però que 
cal articular i donar-li eficàcia. Trobem 78 orga-
nitzacions de caire ambientalista i de defensa del 
territori, fet que suposa un col·lectiu ambientalista 
per cada 8.300 persones. Alhora, el 83% dels mu-
nicipis es troben en alguna fase d’implantació de 
Plans d’Acció Local cap a la Sostenibilitat (PALS).

En conjunt, les CCGG compten amb molt capital 
humà i institucional de cara a generar consci-
enciació i projectes, tasca en la qual el CILMA 
pot complir un rol important envers les neces-
sàries sinèrgies entre l’administració pública i 
la societat civil. En aquest sentit, la celebració 
de dues sessions territorials de la Convenció 
Catalana del Canvi Climàtic ja n’és un primer 
fruit, tant com a espai per a l’intercanvi i el di-
àleg, com també perquè ha permès identificar 
les següent línies estratègiques per combatre 
el canvi climàtic a les comarques gironines6:

Millorar els sistemes d’informació pública •	
pel seguiment de la problemàtica.
Incrementar de manera urgent el transport •	
públic i col·lectiu.
Incrementar la gestió dels boscos i promou-•	
re que els municipis que tenen un balanç 
negatiu d’emissions de CO2 rebin les com-
pensacions adients.
Potenciar els sistemes de tractament de re-•	
sidus que minimitzin les emissions de CO2.
Gestionar els residus ramaders perquè pu-•	
guin generar energia i reduir les emissions 
difuses.
Promoure sistemes de producció energèti-•	
ca de fonts renovables.
Promoure la generació d’energia renovable •	
a les empreses i indústries.
Reduir la urbanització dispersa i millorar •	
l’eficiència energètica dels habitatges i als 
edificis públics.
Promoure línies de suport a accions de re-•	
ducció d’emissions.
Crear una entitat regional per a la gestió •	
energètica i de la mobilitat.
Fomentar l’adhesió institucional a l’estra-•	
tègia 20-20-20 de la Unió Europea: 20% de 
reducció del consum energètic, 20% d’in-
crement de les energies renovables i 20% 
de reducció d’emissions de CO2.

Cada territori presenta i haurà de tenir en 
compte les seves complexitats i possibilitats 
davant l’escalfament global. Les comarques 
gironines gaudeixen de sol, vent, mar i molts 
boscos, però també de molta capacitat de ge-
neració de riquesa i alta connectivitat social. 
Aquests atributs, en conjunt, poden permetre 
avenços pioners en la lluita contra el canvi cli-
màtic si se saben prioritzar i aprofitar.

Josep Antequera i Sergi Nuss, CST
http://www.centresostenibilitat.cat

5 AE: 65%, BE: 31%; GA: 55%; GI: 15%; PE: 51%, RI: 16%; SE: 44%.
6 Aquestes propostes són un resum de les sessions fetes pel CILMA el dia 11 de desembre a Girona i Olot dins de la Convenció Catalana pel Canvi Climàtic de les Comarques 
Gironines.
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Durant el darrer any hi ha hagut una sèrie d’es-
deveniments, la presentació pública del quart 
informe de l’IPCC1, la publicació de l’informe 
Stern sobre l’economia del canvi climàtic i la 
pel·lícula Una veritat incòmoda –on el Sr. Al 
Gore explica amb molta eficiència d’una forma 
molt entenedora el problema del canvi climà-
tic–, que han posat la qüestió del canvi climàtic 
en el centre de l’opinió pública mundial. La pre-
ocupació sobre l’escalfament de l’atmosfera ha 
sobrepassat les esferes científiques i de gestió 
i està plenament dins la consciència col·lectiva. 
Quan ens referim al canvi climàtic ens referim al 
canvi de les condicions ambientals induïdes per 
l’escalfament de l’atmosfera associat a l’aug-
ment de la concentració de gasos amb efecte 
d’hivernacle que s’està produint des de l’inici 
de l’era industrial, però especialment durant la 
segona meitat del segle XX i el que portem del 
segle XXI. Però aquest canvi és una gran catàs-
trofe sobre la qual ens hem de preocupar?

1 IPCC sigles en anglès del grup intergovernamental 
d’experts sobre el canvi climàtic

El canvi climàtic a Catalunya,
possibilitat de futur o realitat quotidiana?

El canvi climàtic és dolent?

La tardor de 2003, el president rus, Vladimir Pu-
tin, per tal d’adoptar una posició avantatjosa da-
vant de les negociacions amb la Unió Europea, 
argumentava l’aparent poc interès de Rússia 
en ratificar el protocol de Kyoto a causa dels 
beneficis que segons ell el canvi climàtic com-
portaria per al seu país. Els arguments esgrimits 
pel president de Rússia repetien allò que fa 
cent onze anys Svante Arrhenius, el químic físic 
i premi Nobel de química, ja havia escrit quan 
cercava en la concentració atmosfèrica de CO2 
la causa de l’avanç i el retrocés de les glaceres. 
Arrhenius, en comprendre l’efecte del CO2 sobre 
la temperatura de l’atmosfera, va especular i va 
calcular que si es doblava la quantitat de diò-
xid de carboni, l’atmosfera s’escalfaria uns cinc 
graus. Pensant sobre les conseqüències de 
l’escalfament, Arrhenius va concloure que el fe-
nomen produiria condicions climàtiques menys 
severes als països nòrdics i faria augmentar la 
superfície cultivable amb la qual cosa augmen-
taria la producció d’aliments tan necessària per 
a l’Europa de començament del segle XX. 

Avui els previsibles efectes beneficiosos d’un 
clima menys rigorós a les latituds boreals no 
es limiten estrictament, com deia Putin, a gas-
tar menys en calefacció i roba d’abric. Ava-
luacions recents fetes sobre l’evolució de la 
superfície de gel a l’Àrtic preveuen que en els 
escenaris d’emissions més plausibles la crosta 
de gel s’obri permetent una via navegable uns 
quants mesos l’any. Països al voltant de l’Àrtic, 
com Dinamarca, Noruega, Canadà, Rússia i els 
Estats Units es posicionen davant d’un esdeve-
nidor ambiental del mar Àrtic més favorable a 
l’activitat econòmica. L’accés des de ports del 
nord d’Europa als del continent americà redu-
iria molt el camí de les mercaderies i produiria 
en aquests ports el floriment d’activitats econò-
miques i comercials que ara no són rendibles. 
Un altre punt més controvertit és l’explotació 
d’alguns dels recursos naturals, entre els quals 
no s’ha de negligir els recursos pesquers, que 
es creu que hi ha a la zona, alguns dels quals 
podrien produir conflictes territorials. Aquesta 
dimensió favorable, a escala local, dels canvis 
associats a l’escalfament de l’atmosfera d’ori-
gen antròpic, posa de relleu la complexitat del 

Un camp de conreu. Foto: Dolors Gibert
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fenomen del canvi climàtic si s’analitza exclu-
sivament pensant en les conseqüències del 
fenomen. L’evidència que els canvis no són ni 
seran igual arreu, així com tampoc no ho seran 
les seves conseqüències, pot fer plantejar la 
qüestió sobre una insegura base d’establir si el 
balanç afavoreix o perjudica. L’anàlisi 
global de la qüestió de l’escalfament 
de l’atmosfera s’ha de situar en la pers-
pectiva de l’ús genèric que es fa d’un 
recurs, l’aire, el qual fins fa poc només 
s’ha gestionat des de la perspectiva 
local de la qualitat de l’aire, però que 
l’ocurrència de problemes com la da-
vallada de l’ozó atmosfèric o l’escal-
fament de l’atmosfera mostra que ara 
convé canviar. Quan s’analitzen les 
conseqüències també s’ha de pensar 
en la vulnerabilitat dels sistemes natu-
rals i de les comunitats humanes. 

El canvi climàtic
i Catalunya

El canvi climàtic és un fenomen global, 
però com s’ha dit, incideix de forma di-
ferent sobre el territori, per això és im-
portant dur a terme anàlisis regionals. 
A Catalunya fa uns anys es va dur a 
terme un estudi sobre el canvi climàtic 
al Principat que pretenia identificar les 
àrees i els sectors de risc del nostre 
país, ja que per adaptar-se adequa-
dament en una situació de canvi les 
accions que s’han de dur a terme són 
estructurals i, per tant, cares i llargues, 
de manera que necessiten d’una estra-
tègia d’actuació a un termini llarg. El 
risc més important per al futur del país 
identificat, pel qual el canvi climàtic és 
un factor que no ajuda, és la disponibilitat de 
recursos hídrics, ja que malgrat que els models 
no s’acaben de posar d’acord sobre l’evolució 
de la precipitació, les temperatures més altes 
de l’atmosfera i, per tant, de la superfície ter-
restre, tendiran a afavorir un grau major d’eva-
potranspiració i menor disponibilitat d’aigua per 
als ecosistemes, per a l’agricultura i per al con-
sum humà. Un altre entorn de risc són les zones 
costaneres, especialment les costes baixes, els 
deltes i els aiguamolls, que es veuran afectades 
per l’ascens del nivell del mar i, eventualment, 
per l’augment de la intensitat de les llevantades. 
Les zones muntanyoses també s’identifiquen 
com a zones de risc pel que fa als canvis lligats 
a les condicions climàtiques. Per un costat, els 
prats d’alta muntanya són els ecosistemes més 
vulnerables, ja que es poden veure afectats pels 

canvis de les condicions climàtiques que poden 
resultar en una pèrdua de biodiversitat com a 
conseqüència de la impossibilitat de moviments 
d’adaptació cap a cotes més altes. La dificultat 
d’assolir condicions ambientals més adients, 
especialment pel que fa a la temperatura i la 

pluviometria, sembla que en fa difícil la seva 
supervivència. Pel que fa al turisme de munta-
nya i especialment les empreses que gestionen 
instal·lacions d’esports d’hivern, poden veure’s 
afectades en la seva rendibilitat pel canvi en la 
innivació, especialment a les cotes baixes. 

Per a l’agricultura, els principals conreus en 
risc són els de secà. En canvi, pel que fa als 
cultius llenyosos, sembla que en disminuir les 
gelades hi haurà l’oportunitat d’introduir cultius 
sensibles a les baixes temperatures com els 
nesprers, o bé es podrà ampliar la superfície de 
conreu de cítrics o bé es podran introduir es-
pècies primerenques amb un valor comercial 
més alt. Una altra vegada veiem la manca d’un 
senyal inequívoc del canvi de les condicions 
ambientals: per a algunes activitats el canvi del 

clima pot ser un problema, però per a d’altres 
pot esdevenir un avantatge. Els estudis duts a 
terme a diferents indrets de Catalunya mostren 
com els canvis atmosfèrics i climàtics afecten 
de manera important el funcionament i l’estruc-
tura dels ecosistemes terrestres mediterranis. 

La sortida de la fulla s’ha avançat i 
la caiguda s’ha retardat, de manera 
que en els darrers cinquanta anys el 
període vegetatiu s’ha perllongat en 
terme mitjà uns cinc dies per dècada. 
El fet que unes espècies se’n vegin 
afectades més que d’altres provo-
ca que s’alteri l’habilitat competitiva 
entre elles i en quedin afectades les 
comunitats vegetals. Pel que fa als 
embornals, els estudis més recents 
canvien una mica l’apreciació que es 
tenia sobre el paper d’embornals de 
carboni dels nostres boscos. Així, la 
capacitat d’actuar com embornals de 
carboni, a llarg termini, dels boscos 
mediterranis, pot veure’s seriosament 
compromesa durant les pròximes dè-
cades a causa dels canvis fenològics 
i del dèficit hídric estival que s’albira 
per al futur, però, en canvi, els sòls del 
país tenen un potencial relativament 
alt de segrest de carboni. 

Consideracions finals

Hi ha una tradició a pensar que el 
canvi climàtic és una qüestió es-
trictament científica. Encara hi ha 
aspectes del funcionament del com-
plex sistema climàtic que no es co-
neixen però no són els importants 
del problema: els canvis en la com-
posició de l’atmosfera són evidents 
i el conseqüent escalfament també. 

Allò que esdevindrà en el futur climàtic depèn, 
però, sobretot de factors socials: el creixement 
de l’economia, l’evolució de la demografia o la 
tecnologia, ja que aquests factors són els que 
determinen les emissions. El futur immediat 
hauria de portar a què es prenguin decisions 
que incideixin, per exemple, en el desacobla-
ment del creixement econòmic del consum 
energètic o el foment de la implantació de 
tecnologies poc intenses en l’ús de carbo-
ni. Aquestes accions són difícils de plantejar 
i lentes d’implantar i el que cal fer és actuar 
amb celeritat.

Josep Enric Llebot
Departament de Física, UAB

Institut d’Estudis Catalans
http://einstein.uab.es/jellebot

Bosc del Pic Neulós a la Serra de l’Albera. Foto: Dolors Gibert
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entitats

Aquest darrer any l’Associació de Naturalistes 
de Girona (ANG) va fer vint-i-cinc anys: un any 
després del naixement del germà gran, la IAE-
DEN (Institució Alt Empordanesa per la Defensa 
i l’Estudi de la Natura), el moviment ecologista a 
les comarques nord-orientals va donar llum a un 
segon fill... i per sort, no ha estat el darrer. Mal-
grat que la paternitat i la maternitat en aquests 
casos sol ser plural, en el cas dels “natus” (com 
ens anomenem entre nosaltres) la figura materna 
i protectora la trobem a la vall de Sant Daniel, on 
tenim el nostre cau des de fa una bona colla anys. 
El pare, per dir-ho així, el podríem identificar amb 
l’Estany de Sils, la seva defensa va ser una de les 
campanyes pioneres de l’associació.

Moltes campanyes, accions, escrits, protestes, 
reivindicacions i celebracions s’han anat succeint 
al llarg d’aquests vint-i-cinc anys... En la seva pri-
mera etapa cal destacar la defensa dels Estanys 
de Sils i l’oposició, sota el paraigua d’una platafor-
ma ciutadana exemplar, com va ser la “Coordina-
dora N-II per l’autopista”, a la construcció de la 
variant per Sant Daniel. En una segona etapa cal 
destacar projectes per tal de millorar la gestió del 
territori, com el contenciós amb la Generalitat per 
l’incompliment reiterat del PEIN o l’elaboració del 
“Catàleg d’Interès Natural del Litoral Gironí”. Cal 
dir que aquests darrers anys molta de la feina 
de l’Associació s’ha realitzat conjuntament amb 
altres col·lectius. L’ANG sempre ha tingut una vo-
cació naturalista i educadora en pro dels valors i 
actituds més ambientalment correctes que han 
complementat l’esperit reivindicatiu ecologista de 
l’entitat. Per això, d’igual manera que ens hem ma-
nifestat amb pancartes o hem escrit a la premsa 
per oposar-nos o per defensar determinats pro-
jectes, també hem celebrat en festes a escoles i 
barris el dia de la Terra o el dia de la Mobilitat Sos-
tenible, o hem organitzats tallers de natura, o hem 
anat sovint d’excursió.

Som conscients que malgrat que s’ha fet molta 
feina, encara n’hi ha molta per fer, el canvi cli-
màtic, la pèrdua de biodiversitat, els transgènics 
o els residus són problemàtiques ambientals que 
lluny de desaparèixer amenacen el nostre entorn 
amb més força que mai, i per això cal ser cons-
cients de la responsabilitat que tenen els nostres 
actes, i com hem d’actuar en funció de les nostres 
possibilitats i, per tant, a partir de les accions quo-
tidianes que realitzem.

Depenent de com consumim, de com gestionem 
els residus, de com ens escalfem o de l’ús que en 
fem de l’aigua, podem minimitzar o incrementar 
l’impacte al medi ambient. La relació pot ser més 
o menys directa o fàcil d’establir però sempre hi 
és present. Per exemple, si cada dia ens banyem 

Associació de Naturalistes de Girona (ANG)

en comptes de dutxar-nos, al final de mes notarem 
que la factura de l’aigua ha pujat i, per tant, que 
estem utilitzant una gran quantitat d’aquest recurs 
finit. A vegades és més difícil de veure aquesta re-
lació. Com pot afectar a l’entorn que vulguem anar 
en màniga curta per casa durant l’hivern? Caldrà 
que anem estirant un fil imaginari per veure que 
estarem consumint molta electricitat o gas. En 
el cas de l’electricitat, el major consum farà que 
n’augmenti la producció, que a Catalunya princi-
palment es genera amb combustibles fòssils.
 
Aquest fil conductor i les conseqüències sobre 
la Terra és el que anomenem petjada ecològica, 
fet que té molt a veure amb el canvi climàtic i les 
seves conseqüències. 

Tenint en compte que els recursos naturals són fi-
nits i que els hem de compartir, farem bé de reduir 
el nostre impacte en el planeta. El nord-americà 
Jim Merkel ho il·lustra molt bé en el seu llibre 
Simplicitat Radical (Fundació Terra): “Imaginem 
que ens trobem en un bufet i som els primers de 
la cua. El banquet no només inclou aigua i menjar, 
sinó també els materials necessaris per obtenir 
refugi, sanitat i educació. Com sabrem la quantitat 
que podem agafar? Quina quantitat és l’adient per 

deixar-ne prou als següents de la cua – no només 
els altres sis milions de persones, sinó també la 
vida salvatge i els que encara han de néixer?”.

Quan ens plantegem aquestes qüestions, sovint 
ens surt de dins l’exclamació “però jo sol no 
hi puc fer res!”. El problema és que no sabem 
com fer-ho per reduir el nostre impacte sobre 
el planeta. Donar a conèixer les alternatives 
i els petits canvis en els nostres hàbits és un 
dels objectius de l’entitat, per això, disposem 
de recursos com el programa d’ecoauditories 
escolars (http://ecoauditories.ecologistes.net/
educacio/) o el web viure sostenible (http://viu-
resostenible.naturalistesgirona.org/).

Hi ha consells molt senzills que ens poden aju-
dar a reduir el canvi climàtic i la nostra petjada 
ecològica. Una aixeta que degota pot arribar 
a gastar 500 litres en un mes. El més lògic, i 
també “eco-lògic”, és arreglar-la al més aviat 
possible. Relacionat amb l’estalvi d’aigua, és 
més eficient dutxar-se que prendre un bany i 
és recomanable encendre el rentaplats només 
quan està totalment ple. 

Si la roba no està massa bruta, és preferible 
rentar-la a baixa temperatura o en fred, ja que 
el 80% de l’energia que utilitza la rentadora és 
per escalfar l’aigua. Amb el munt d’aparells 
electrònics que tenim a casa nostra és normal 
de deixar els aparells en stand-by en comptes 
d’apagar-los totalment, però això implica un 
consum d’energia. Tenir la televisió en aquest 
mode durant tres hores equival al consum 
d’una hora en funcionament. Anem, doncs, 
alerta de no deixar-los en stand-by tota la nit!

Dani Boix
Anna Grabalosa

Enric Cortiñas
http://www.naturalistesgirona.org

Jornada organitzada per l’ANG. Foto: ANG

Cuina solar. Foto: ANG
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exemples de sostenibilitat

Molts municipis del món s’han compromès de-
senvolupant diverses accions que contribuei-
xen a reduir les seves emissions de GEH. Com 
a part d’aquest procés, la Diputació de Bar-
celona ha desenvolupat accions que donen 
suport a l’execució de projectes a nivell mu-
nicipal i, concretament, ha realitzat la guia de 
bones pràctiques en matèria de canvi climàtic, 
en la qual es recopilen algunes de les accions 
més reeixides de municipis de tot el món.

Una d’aquestes accions ha estat la de la reha-
bilitació urbana de “Quatre Cantons” a Manre-
sa. L’actuació “Quatre Cantons” és una inicia-
tiva innovadora en la incorporació de criteris 
de sostenibilitat en el disseny d’edificis. Amb 
aquesta actuació s’assumeixen dos importants 
reptes per al segle XXI com són garantir el dret 
a l’habitatge i preservar el medi ambient.

Els objectius de sostenibilitat són l’eficiència 
energètica i l’ús d’energies renovables, l’estal-
vi d’aigua i la reutilització de residus:

Energia solar per la producció d’aigua ca-
lenta i calefacció, caldera centralitzada, so-
breaïllament i sistema de protecció solar, co-
berta ventilada i trencament de ponts tèrmics, 
sistema de ventilació creuada dels habitatges.

Aprofitament de l’aigua de pluja per al rec 
de jardins comunitaris, reutilització de l’aigua de 
dutxes i lavabos per a les cisternes dels wàters, 
incorporació de mecanismes estalviadors d’ai-
gua en tots els aparells sanitaris i desguassos, 
necessitats de consum d’aigua en relació amb 
l’estalvi derivat de les solucions aplicades.

Residus: desenvolupament del pla de gestió 
de residus d’obra, adequació d’espais privats i 
col·lectius de l’edifici per a l’emmagatzematge 
separat de residus, disseny de l’edifici amb cri-
teris de construcció per facilitar l’aprofitament 
de residus el dia que s’hagi de desconstruir.

Identificació dels factors d’èxit

Compromís de tots els agents implicats en •	
aquest tipus de projectes, des del seu dis-
seny, passant pel seu finançament i fins a 
l’execució de les pertinents obres.

Possibilitats d’implantació de determina-•	
des mesures de millora. Certes edificaci-
ons i/o models urbanístics no ofereixen 
l’espai i l’accessibilitat que requereixen 
determinades instal·lacions de millora o 
bé no ofereixen els condicionants òptims 
per a la seva correcta gestió, per exem-
ple: les zones de cascos antics en ocasi-
ons no compten amb la dispersió o localit-
zació òptima perquè els col·lectors solars 
funcionin a ple rendiment.

Identificació de les principals 
barreres detectades

Configuració espacial i accessibilitat mí-•	
nima a les xarxes de subministrament que 
permetin una òptima rendibilitat i aprofita-
ment de les instal·lacions.
Ajuts i subvencions per a la posada en •	
marxa d’aquest tipus d’actuacions.

Estimació de la reducció 
d’emissions de CO2

La reducció d’emissions de CO2 derivada de la 
posada en marxa d’aquest tipus d’actuacions, 
a causa de la seva envergadura, és potencial-
ment alta. Si bé no s’han realitzat els mesura-

ments oportuns, aquesta reducció vindrà defi-
nida per aspectes diversos com:

Estalvi d’electricitat: substitució de més •	
del 75% de la demanda.
Estalvi de consum d’aigua: substitució al •	
voltant del 40% de la demanda.
La reducció d’emissions de CO•	 2 no s’ha 
estimat, donat que el projecte està sense 
finalitzar.

Inversió

S’estima que davant d’un projecte convencio-
nal de les mateixes dimensions, no es donen 
augments rellevants en els costos.

Amb aquesta acció es pretén una rehabilitació 
urbana i una rehabilitació ecològica. La ciutat 
ha d’adaptar-se als reptes de la sostenibilitat, 
ser més eficient, minimitzar l’ús dels recursos 
naturals i evitar la contaminació de l’aire, l’ai-
gua i el sòl. És amb aquestes accions que es 
podrà ajudar a mitigar el canvi climàtic que els 
estudis demostren que s’està produint.

Font: Bones pràctiques municipals per la reducció del 
CO2 – Diputació de Barcelona – Xarxa de Municipis – 
Novembre 2006 
http://www.diba.es/mediambient/pdf/factorco2_cat.pdf

Renovació urbana dels “Quatre cantons” de Manresa
Experiències de bones pràctiques municipals per la reducció de CO2

La lluita contra el canvi climàtic és un tema en el qual també els municipis han de jugar un paper essencial po-
sant en marxa actuacions o consolidant aquelles ja iniciades, que fixen el camí adient per reduir les emissions 
dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

Imatge simulada de la rehabiltació de l’edifici de “Quatre Cantons” a Manresa. Foto: Ajuntament de Manresa
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Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic i el Protocol de Kyoto

El Conveni Marc de les Nacions Unides1 sobre 
el Canvi Climàtic, adoptat el 9 de maig de 1992, 
juntament amb el Protocol2 signat a Kyoto de 
10 de desembre de 1997, constitueixen l’intent 
més significatiu de la comunitat internacional 
de plantar cara als efectes perjudicials sobre 
el medi ambient produïts per l’augment a l’at-
mosfera de les concentracions de determinats 
gasos generats per l’activitat humana, el que 
en termes generals es coneix com l’efecte “hi-
vernacle”. 

El Conveni Marc persegueix un objectiu prin-
cipal, que es concreta en “l’estabilització de 
la concentració de gasos d’efecte hivernacle 
a l’atmosfera a un nivell que impedeixi interfe-
rències antropogèniques perilloses en el siste-
ma climàtic”, i estableix els principis que guien 
l’actuació dels Estats. La clau de volta del Con-
veni, però, es troba allà on explicita els com-
promisos dels Estats en relació amb la preven-
ció i reducció dels gasos d’efecte hivernacle. 

A aquest efecte, el Conveni estableix una clara 
distinció entre els països desenvolupats, els 
països amb economies en transició i els països 
en desenvolupament (relacionats en l’annex I 
del conveni), sobre la base del principi de les 
responsabilitats compartides però diferencia-
des que explícitament recull el Conveni i que 
implica el reconeixement de les circumstànci-
es especials que afecten als països en desen-
volupament i l’estructuració dels seus compro-
misos conforme a aquesta situació. 

En la mesura que es tracta d’un Conveni Marc, 
els Estats es van limitar, en aquesta primera 
fase, a l’establiment de les seves obligacions 
generals, així com de l’esquelet legal i insti-
tucional que hauria de permetre la realitza-
ció d’accions futures. Ha estat posteriorment 
que s’ha procedit a l’adopció de compromisos 
substantius específics relatius a les mesures 
concretes de control i reducció de la contami-
nació i a l’elaboració de mecanismes d’aplica-

ció més detallats. Aquesta segona fase es va 
materialitzar amb l’aprovació, el 10 de desem-
bre de 1997, del Protocol de Kyoto, l’entrada en 
vigor del qual va haver d’esperar 8 anys per 
fer-se efectiva. 

El nucli dur del Protocol el constitueix la de-
terminació asimètrica de les obligacions que 
regeixen per a tots els Estats Part, països de-
senvolupats i en desenvolupament, i els com-
promisos que afecten als Estats Part del Con-
veni, principalment la reducció d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle.

En aquest sentit, el Protocol estableix, a càrrec 
dels Estats, l’obligació d’assolir determinats 
objectius quantificats de limitació i reducció 
d’emissions de sis gasos d’efecte hivernacle 
(CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6) al llarg d’un pri-
mer període comprès entre el 2008 i el 2012. 
Aquesta reducció s’aplica també de forma 
diferenciada en els diferents països en funció 

1 Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic: http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/conveni_canvi_climatic.jsp
2 Protocol de Kyoto http://mediambien.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/text_protocol_Kyoto.jsp

Foto: Dolors Gibert
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dels percentatges establerts en l’annex B del 
Protocol (així, per exemple, la Comunitat Euro-
pea es compromet a una reducció del 8%, EUA 
a un 7%, Japó a un 6%, mentre que Austràlia 
i Islàndia poden augmentar les seves emis-
sions en un 8% i un 10%, respectivament). Es 
reconeixen, per tant, diferències en recursos 
i capacitats entre els Estats desenvolupats i 
amb economies en transició, el que es tradueix 
en una atribució individualitzada dels objec-
tius quantificats, d’acord amb la seva capaci-
tat econòmica i el grau de desenvolupament. 
Aquest sistema es reprodueix al nivell de la 
Unió Europa, el que s’ha conegut com el sis-
tema de la “bombolla europea”, i que preveu 
també una redistribució interna de la quota co-
munitària entre els Estats membres. 

Per facilitar l’assoliment d’aquests objectius, 
el Conveni i el Protocol permeten als Estats 
desenvolupats el recurs a tres instruments que 
flexibilitzen la naturalesa de les fites de reduc-
ció: dos mecanismes considerats “de projec-
te”, com son l’aplicació conjunta i el Meca-
nisme de Desenvolupament Net, i l’articulació 
d’un sistema de permisos negociables de drets 
d’emissió. Tots aquests mecanismes troben la 
seva raó d’ésser en el fet que els gasos d’efecte 
hivernacle romanen en l’atmosfera durant llarg 
temps i a més són susceptibles de migracions 
globals, pel que la dada “d’on” es produeixi la 
reducció d’emissions té una importància limi-
tada en la lluita contra el canvi climàtic. Això 
comporta que, tot i que cadascun d’aquests 
mecanismes tingui les seves característiques 
específiques, comparteixin certs trets comuns: 
el doble fonament econòmic i ambiental que 
explica la seva naturalesa geogràfica; la seva 
suplementarietat (addicionalitat) pel que fa al 
compliment dels objectius nacionals de limita-
ció i reducció d’emissions; la fungibilitat i el ca-
ràcter intercanviable dels títols que es deriven 
d’aquests mecanismes; l’establiment de certs 
requisits d’elegibilitat per als països desenvo-
lupats pel que fa a la seva participació en els 
mecanismes; i la intervenció en els mateixos 
del sector privat.

Molt breument, l’“aplicació conjunta” com-
porta la possibilitat d’atorgar als Estats desen-
volupats “Unitats de Reducció d’Emissions” 
(UREs) en el seu territori si financen la reduc-
ció d’emissions en un altre país. La idea que 
sosté aquesta aplicació conjunta respon a un 
criteri d’eficàcia en la relació cost-benefici: si 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle po-
den reduir-se a un menor cost en l’Estat A que 
en l’Estat B, és més eficaç, per mitigar l’efecte 
hivernacle, permetre a l’Estat B beneficiar-se 

d’aquest cost diferencial realitzant una reduc-
ció d’emissions en l’Estat A que exigir-li la ma-
teixa reducció en el seu territori. 

Un altre element important introduït pel Protocol 
és el Mecanisme per al Desenvolupament Net, 
les modalitats del qual i procediments específics 
van determinar-se l’any 2001. La funció d’aquest 
mecanisme és doble: d’una banda, s’encarrega 
d’assistir als països en vies de desenvolupa-
ment en la consecució d’un desenvolupament 
sostenible, ja que poden beneficiar-se de les 
activitats de projectes (principalment la trans-
ferència de recursos financers i tecnològics) 
dels països desenvolupats, facilitant així la seva 
adaptació a les mesures per reduir els efectes 
del canvi climàtic. D’altra banda, dóna suport 
als països desenvolupats en el compliment dels 
seus compromisos quantificats de limitació i 
reducció d’emissions, ja que els garanteix que 
aquells que desitgin invertir en projectes en els 
països en desenvolupament podran utilitzar les 
“Reduccions Certificades d’Emissions” (RCEs) 
resultants d’aquestes activitats per contribuir 
al compliment dels seus propis compromisos 
quantificats.

Finalment, el Protocol introdueix també la possibi-
litat de transferir els denominats “drets d’emissió” 
entre els països desenvolupats. La incorporació 
d’aquest mecanisme en el règim del canvi climà-
tic s’explica pel fet que, depenent del seu grau de 
desenvolupament econòmic al llarg dels períodes 
previstos pel Protocol, alguns Estats poden acu-
mular i no utilitzar part de les quantitats d’emissi-
ons que tenen atribuïdes en funció dels compro-
misos quantificats (“hot air”). Amb l’establiment 

d’aquests permisos negociables es permet la 
possibilitat de compravenda d’aquestes emis-
sions, de manera que un Estat que excedeixi de 
la seva quota d’emissions pugui “comprar” a un 
altre la part no utilitzada de les seves. En el fons, la 
transferència d’aquestes emissions cap a un país 
que vulgui utilitzar-les no representa una reduc-
ció de les mateixes per al país exportador, sinó 
que solament implica una possibilitat de localitzar 
aquestes inversions allí on siguin més efectives, 
atès que suposaria un increment respecte de les 
emissions reals que s’haurien produït en absèn-
cia de la possibilitat de comerciar amb elles.

L’articulació d’un règim internacional per mitjà 
de l’adopció del Conveni i del Protocol consti-
tueix el pas més important que ha realitzat la 
comunitat internacional en la seva lluita con-
tra el fenomen del canvi climàtic. A pesar de 
les dificultats per a la seva correcta aplicació, 
dels resultats en xifres relatives a la reducció 
d’emissions poc esperançadors, dels dubtes 
que genera des del punt de vista tècnic la seva 
eficàcia en la lluita contra el canvi climàtic, i 
fins i tot del fet que Estats Units hagi decidit 
quedar-se fora d’aquest règim internacional, 
gairebé tots els membres de Nacions Unides, 
més la Unió Europea, estan jurídicament vin-
culats al Conveni i al Protocol. Això demostra 
que s’ha assolit un consens molt ampli respec-
te a la urgència i a la prioritat que ha de tenir la 
gestió del canvi climàtic a escala mundial. 

Dra. Mar Campins, professora de la 
Facultat de Dret de la UB i

Dra. Isabel Pont, professora de la Facul-
tat de Dret de la UB-UAB

Foto: Dolors Gibert
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Conferències

Aula d’Ecologia - Cicle de conferències 
Data inici: 05.02.2008
Data finalització: 22.04.2008
Lloc: Casa Elizalde - Barcelona
Organitza: Centre de Recerca Ecològia i 
Aplicacions Forestals (CREAF) i Ajuntament de 
Barcelona

Cicle de Conferències Retalls de Mar 
Data inici: 31.01.2008
Data finalització: 29.05.2008
Lloc: Badalona
Organitza: Escola del Mar - Centre d’Estudis 
Maritins de Badalona. Ajuntament de Badalona

Programació Activitats Aula de l’Aigua
Data inici: 08.01.2008
Data finalització: 27.03.2008
Lloc: Barcelona
Organitza: Aula de l’Aigua

Cursos

Curs on-line: Eficiència i energies renovables 
Data inici: 26.02.2008
Data finalització: 23.03.2008
Organitza: Ecoserveis; UOC

Curs sobre les tecnologies de la informació 
i comunicació al servei dels processos de 
participació
Data inici: 28.02.2008
Data finalització: 20.03.2008
Lloc: Barcelona
Organitza: Escola d’Administració Pública de 
Catalunya

Curs d’Educador Ambiental
Data inici: 15.03.2008
Data finalització: 20.03.2008
Lloc: Masia Rural Can Pica - Tordera
Organitza: Centre Català d’Educació Ambiental

Curs sobre conservació i custòdia del territori 
Data inici: 10.04.2008
Data finalització: 29.04.2008
Lloc: Barcelona
Organitza: Escola d’Administració Pública de 
Catalunya

Curs sobre avaluació ambiental de plans, pro-
grames i projectes territorials i urbanístics 
Data inici: 11.06.2008
Data finalització: 02.07.2008
Lloc: Barcelona
Organitza: Escola d’Administració Pública de 
Catalunya

Jornades

I Jornada de debat ambiental de la IAEDEN: 
Economia i ecologia, creixement o decreixe-
ment
Data inici: 08.03.2008
Lloc: Figueres
Organitza: IAEDEN

Divers

GENERA08 - Fira Internacional d’Energia i 
Medi Ambient 
Data inici: 26.02.2008
Data finalització: 28.02.2008
Lloc: Madrid
Organitza: IFEMA – Feria de Madrid

X Fira Natura 
Data inici: 29.02.2008
Data finalització: 02.03.2008
Lloc: Lleida
Organitza: Institució de Ponent per a la Conser-
vació i l’Estudi de l’Entorn Natural (IPCENA)

EXPOVITAL 2008
Data inici: 07.03.2008
Data finalització: 09.03.2008
Lloc: Madrid
Organitza: Interalia

Ecoenergètica 
Data inici: 13.03.2008
Data finalització: 15.03.2008
Lloc: Igualada
Organitza: Consell Comarcal de l’Anoia, Fira 
d’Igualada, Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial d’Igualada (UPC)

I Concurs de Fotografia medioambiental de 
Ambientum - On line 
Data inici: 03.01.2008
Data finalització: 21.03.2008
Organitza: Ambientum

Ajuts

Subvencions adreçades als municipis con-
nectats a xarxes d’abastament supramunici-
pals per fer front a les despeses derivades de 
la recuperació urgent de captacions en desús
Data inici: 29.01.2008
Data finalització: 29.02.2008
Organitza: Agència Catalana de l’Aigua

Convocatòria de Subvencions: per la Cam-
panya “del Pla a l’Acció”; per actuacions en 
matèria forestal; per el foment de la connec-
tivitat social, paisatgística i ecològica entre 
els espais lliures;  i per a la realització de 
projectes dins del Parc Natural del Montseny
Data inici: 13.02.2008
Consultar bases: www.ddgi.cat > Subvencions > 
Medi Ambient
Organitza: Diputació de Girona – Àrea de Medi 
Ambient i Territori

Publicacions

Primer Informe de la Sostenibilitat de les 
comarques gironines
Coordinadors: Josep Antequera (biòleg), Anna 
Jiménez (geògrafa) i Sergi Nuss (ambientòleg)
Edita: CST
Data: 2007

Primer Informe sobre las Políticas Locales de 
Lucha contra el Cambio Climático
Edició: Federación Española de Municipios y 
Provincias, Red Española de Ciudades por el 
Clima
Data: 2007 

Enllaços

Observatori Forestal Català
http://www.observatoriforestal.cat/

Catàleg de productes i proveïdors de compres 
verdes - Gobierno de Aragón
http://portal.aragob.es/servlet/
page?_pageid=3681&_dad=portal30&_
schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=362&_
fid=1875985&_fnavbarid=1451005&_fnavbarsi-
teid=362&_fedit=0&

Red Española de Ciudades por el Clima
http://www.redciudadesclima.es
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