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DIRECTORI

El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.
Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.

Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels 
missatges SMS. El responsable del fitxer és la SoCIETAT LA VEU DEL PoBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del 
BonDIA. no obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BonDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) 
incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BonDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin 
el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. no es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin 
identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els 
continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari 
faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL PoBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra.

CENTRE ANDORRA SOSTENIBLE

Entre els dies 1 i 12 de desembre va tenir lloc a Lima la vintena Conferència de les 
Parts de la Convenció marc de les nacions Unides sobre el canvi climàtic, altrament 
dita CoP20. Una cita clau en l’agenda ambiental internacional que venia precedida 
de les darreres publicacions científiques del Grup Intergovernamental d’Experts 
sobre el Canvi Climàtic (IPCC), del mes d’octubre passat, i de la notícia recent que 
els Estats Units i la Xina han anunciat que tenen intenció de limitar les seves emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle (no oblidem que són els dos països responsables 
conjuntament del 45% del total d’aquestes emissions al planeta).

Les dades entorn d’aquesta trobada de Lima són d’altura: 14.000 persones de 195 
països de tot el món, entre representants de governs, societat civil, empresaris, 
etc., debatent en trenta espais de discussió i dues sales plenàries amb capacitat per 
a 20.000 persones, i un perfil a la xarxa social Twitter amb 16,9 milions de segui-
dors que va emetre més de 5.000 piulades durant aquells dies. Paral·lelament, se 
celebrava una fira batejada com a Veus pel clima, que va rebre uns 80.000 visitants 
i va acollir més de 400 conferències i activitats relacionades amb la temàtica del 
canvi climàtic.

El resultat de tot aquest desplegament ha posat les bases d’un full de ruta que 
hauria de permetre adoptar compromisos per conformar un nou acord global sobre 
el clima i el canvi climàtic amb la mirada posada en la reducció de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle i en la conclusió del mecanisme de fons econòmic per a 
la lluita contra el canvi climàtic (l’anomenat Fons Verd pel Clima, estimat en uns 
10.200 milions de dòlars).

Aquest document, que va rebre el nom de Crida de Lima per l’acció climàtica i va ser 
aprovat el diumenge 14 de desembre a la matinada, és el document que a partir 
d’ara han de treballar i negociar els estats per tal de donar forma a aquest espera-
díssim nou acord global, que substituirà el famós Protocol de Kyoto, signat el 1997 

i caducat el 2012. Es preveu que s’hauria de signar en la propera Conferència de les 
Parts (CoP21), que tindrà lloc a París del 30 de novembre a l’11 de desembre del 
2015.

A Andorra, en paral·lel al seguiment de la CoP20, hem conclòs el procés participa-
tiu d’adaptació del país al canvi climàtic (PAACC). En aquest sentit, el paper de la 
ciutadania és clau perquè l’adaptació d’un territori als possibles impactes del canvi 
climàtic tingui èxit. Per això ha estat important implicar els diferents agents soci-
als, econòmics i ambientals en el debat i la definició de les línies mestres a treballar.

Així doncs, a partir d’ara i durant tot el proper any 2015 l’agenda de treball sobre 
aquest tema passa per invertir esforços en la implementació de les línies mestres 
que han sorgit d’aquesta participació. Plantejaments com el foment de la gestió 
forestal sostenible amb una atenció especial a recursos com la biomassa i les pastu-
res, la promoció de la millora de l’eficiència i la diversificació de les fonts d’energia, 
els avenços en la gestió i l’eficiència en l’ús de l’aigua, les millores i la innovació en 
la construcció i la planificació urbanística, la diversificació de l’activitat turística i 
l’aposta per l’ecoturisme, o també la sensibilització i la comunicació sociosanitària, 
seran temes cabdals d’ara endavant.

I cal no oblidar que darrere de tot això cal continuar fent esforços en la sensibi-
lització i l’educació ambientals sobre el canvi climàtic com a fonament que ha de 
servir per unir i donar coherència a totes aquestes accions. En això, és important 
que ens adonem que, a més, la pedagogia i el missatge han anat variant en els 
darrers anys. Si fa ben poc els esforços anaven molt dirigits a explicar què era això 
del canvi climàtic i els seus efectes, actualment una part molt important té a veure 
amb el fet d’explicar a infants i joves que el canvi climàtic, a més de ser una realitat, 
és irreversible, i de treballar conceptes que seran claus en el nostre futur, com ara 
l’adaptació, la mitigació i la convivència.

el 2014 es tanca parlant de canvi climàtic

TRIBUNA

Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.ad
Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència.

Cartes al director

El Col·legi d’advocats ha atès al llarg d’aquest 
any més de mig miler de consultes en el marc 
del servei que presten gratuïtament als ciuta-
dans. Es tracta d’un servei que ha experimen-
tat, des que es va posar en funcionament, un 
augment constant, la qual cosa denota que es 
tracta d’una atenció que era necessària per 
orientar els ciutadans sobre diferents aspec-
tes. D’aquesta manera, es poden plantejar di-
ferents consultes als lletrats, que orienten els 
que fan servir aquest servei sobre la millor op-
ció. El fet que ja s’hagi superat el mig miler de  
demandes en un any, fent servir només les tar-
des dels dimecres per resoldre-les, fa evident 

que cal plantejar la possibilitat que aquestes 
atencions puguin incrementar-se. Cal no obli-
dar que cada vegada són més les lleis que són 
vigents i, per tant, la necessitat d’assesso-
rar-se dels particulars és més gran. Tampoc 
cal oblidar que la crisi també ha propiciat 
certs conflictes i problemes que sovint s’han de 
plantejar a un professional. Per tant, encara 
es fan més útils en els temps actuals aquestes 
consultes gratuïtes, que poden servir perquè 
tots els que tinguin dubtes els puguin resoldre 
i, alhora, poden suposar una eina important 
per a tots els que no disposen dels mitjans ne-
cessaris per fer una consulta a un advocat.

un servei útil

EDITORIAL

Francesc Badia

Nathalie Marthien

El Col·legi d’Advocats ha 
atès aquest any més de mig 
miler de qüestions a través 
del servei de consultes gra-
tuïtes que ofereixen els di-
mecres a la tarda.

Una vegada més, i ja és 
habitual als hiverns, la ne-
vada ha provocat que els 
accessos amb França hagin 
estat tancats durant més de  
24 hores.


