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OPINIÓ

DIMECRES, 31 DE DESEMBRE del 2014

Nathalie Marthien

EDITORIAL

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

Un servei útil
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 ciutadans. Es tracta d’un servei que ha experimentat, 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 aspectes. D’aquesta manera, es poden plantejar diferents consultes als lletrats, que orienten els
que fan servir aquest servei sobre la millor opció. El fet que ja s’hagi superat el mig miler de
demandes en un any, fent servir només les tardes dels dimecres per resoldre-les, fa evident

que cal plantejar la possibilitat que aquestes
atencions puguin incrementar-se. Cal no oblidar que cada vegada són més les lleis que són
vigents i, per tant, la necessitat d’assessorar-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 necessaris per fer una consulta a un advocat.

Francesc Badia
El Col·legi d’Advocats ha
atès aquest any més de mig
miler de qüestions a través
del servei de consultes gratuïtes que ofereixen els dimecres a la tarda.
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El 2014 es tanca parlant de canvi climàtic
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 emissions 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 seguidors 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 esperadíssim 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 participatiu 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 socials, 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 pastures, 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 sensibilització 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.
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