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Un any més, el 5 de juny és la data més as-
senyalada del calendari internacional de la 
sostenibilitat i, com no podia ser de cap al-
tra manera, una de les cites més importants 
en les activitats del Centre Andorra Sosteni-
ble. Com passa amb la gran majoria de dies 
mundials, un lema triat per les institucions 
internacionals sol ser el fil argumental de les 
campanyes i accions que s’activen entorn de 
les celebracions. El lema triat per a aquest 
Dia mundial del medi ambient 2014 és aixe-
ca la teva veu, no el nivell del mar, un lema que 
ens podria semblar lluny de la nostra reali-
tat de muntanya, per allò de fer referències 
a l’aigua salada... però, a la pràctica, ens és 
més proper del que puguem pensar.

I és que el lema d’aquest 5 de juny del 2014 
i la seva referència a l’increment del nivell 
dels oceans estan vinculats al fenomen del 
canvi climàtic, un problema al qual tots 
contribuïm. Per tant, no es tracta de parlar 
només d’escalfament global o de quant ha 
pujat i pujarà el nivell del mar en els propers 
anys (que també), sinó de les causes i els 
efectes del canvi climàtic.

I és que el canvi climàtic és un tema de debat 
ineludible, amb notícies i qüestions de contí-
nua actualitat. Sense anar més lluny, aquest 
darrer dissabte 31 de maig es va commemo-
rar el tercer aniversari de l’entrada en vigor 
a Andorra del Conveni marc de les nacions 
Unides sobre el canvi climàtic (CMnUCC), el 
tractat internacional que des que es va sig-
nar l’any 1992 a nova York té per objectiu 
estabilitzar les concentracions de gasos amb 
efecte d’hivernacle a l’atmosfera per evitar 
interferències d’origen humà perilloses per 

al clima. Amb motiu d’aquesta efemèride, 
el Centre Andorra Sostenible vam editar un 
número especial de la nostra revista digital 
Estàs al CaS? dedicat al canvi climàtic, amb 
informació per entendre aquest fenomen, 
però també per saber com afecta Andorra i 
què es fa al nostre país per conviure-hi.

Malauradament, les darreres notícies sobre 
el canvi climàtic i les seves causes i efectes 
són poc positives. Les conclusions de la 
segona part del darrer informe d’avaluació 
sobre el canvi climàtic que porta a terme el 
Panell Intergovernamental sobre el Canvi 
Climàtic (IPCC) afirmen que aquest feno-
men és una realitat irreversible i que no hi 
ha dubte que la causa és l’activitat dels és-
sers humans. Arribats a aquest punt, d’ara 
endavant el camí que queda per recórrer és 
aprendre a conviure amb el canvi climàtic, 
adaptar-nos a les seves manifestacions i mi-
tigar-ne els efectes per evitar-ne conseqüèn-
cies més greus.

En conclusió: a partir d’ara calen encara més 
iniciatives i accions d’informació, sensibi-
lització i millora del coneixement del canvi 
climàtic, les seves causes i els seus efectes. 
Cal aixecar la veu. Per aquest motiu, aquesta 
setmana hem sentit i sentirem molt a par-
lar del canvi climàtic, ja que més enllà de la 
jornada festiva del 5 de juny, des del depar-
tament de Medi Ambient i el Centre Andor-
ra Sostenible s’ha organitzat una setmana 
plena d’activitats i accions que conviden a 
enriquir el coneixement i el debat entorn 
d’aquest i altres temes ambientals que hi te-
nen molt a veure, com ara l’energia o el mo-
del de consum.

Així, la setmana va iniciar-se el dilluns dia 
2 amb un taller d’educació ambiental per 
als més petits, Fred i calent. Els perquès del 
canvi climàtic, on vam poder experimentar 
i explicar-los què significa que el nivell del 
mar estigui pujant i què té a veure això amb 
l’escalfament global i el canvi climàtic. El 
dimarts 3 de juny va ser el moment de co-
nèixer de primera mà i en roda de premsa 
quin és l’estat ambiental d’Andorra, gràcies 
a la presentació dels indicadors ambientals 
2013 elaborats pel departament de Medi 
Ambient. Si bé els temes de canvi climàtic 
han estat un element central d’aquests indi-
cadors, també s’hi han incorporat dades en-
torn de la qualitat de les aigües superficials i 
la despesa hídrica, els residus, la qualitat de 
l’aire, el soroll, el paisatge i les fotodenún-
cies, o les línies de treball de comunicació i 
educació ambiental.

Avui, 5 de juny, Dia mundial del medi am-
bient, és el dia central de les celebracions. 
Serà el moment en què es presentarà la nova 
guia El consum responsable, elaborada pel 
Centre Andorra Sostenible amb el patroci-
ni de MoraBanc. És una publicació digital, 
disponible gratuïtament a la web del Centre 
Andorra Sostenible, que vol contribuir a tra-
vés de bones pràctiques i consells a millorar 
la sostenibilitat del nostre consum quotidià, 
tant a casa com a l’escola o a la feina, en te-
mes que tenen a veure amb l’alimentació, la 
roba, l’electrònica o els productes d’higiene 
i neteja, entre d’altres. I és que la manera i 
la quantitat en què consumim és, en bona 
part, el factor clau que ha contribuït a la cri-
si ambiental que vivim i de la qual el canvi 

climàtic és un dels principals exponents; 
per això resulta tan important fer-ne una 
pedagogia correcta. A la tarda, als cinemes 
Illa Carlemany, tindrà lloc la ja tradicional 
sessió gratuïta de cinema de medi ambient, 
una altra manera de parlar de sostenibilitat. 
La pel·lícula escollida és Tierra prometida, un 
film que posa sobre la taula el tema de l’ex-
plotació del subsòl per a l’extracció de gas, 
una pràctica que, a més del seu rerefons ètic 
i social i del fort impacte ambiental que ge-
nera en la terra, contribueix al debat entorn 
de la sostenibilitat del model energètic actu-
al, del qual cal no oblidar que és part essenci-
al en el conjunt de causes del canvi climàtic.

Demà divendres serà el torn, per quart any 
consecutiu, del Fòrum de les escoles ver-
des. Aquesta jornada és el punt de trobada 
de tots els centres que participen en aquest 
gran projecte educatiu, en el qual es presen-
ten les accions i els treballs fets pels alum-
nes durant el curs dedicats a la millora de la 
sostenibilitat a les escoles. Aquest és, pos-
siblement, el moment més especial i enco-
ratjador de la Setmana del medi ambient, ja 
que quasi dos centenars d’alumnes i mestres 
es reuneixen per parlar de medi ambient i 
sostenibilitat en representació dels gairebé 
cinc mil alumnes que formen part d’alguna 
de les escoles verdes del país. Tot un exercici 
d’aixecar la veu i donar exemple. Sens dubte, 
una bona notícia, com ho són totes les inici-
atives ciutadanes, d’entitats, de les adminis-
tracions que any rere any guanyen presència 
arreu i que serveixen per parlar i enriquir el 
debat i la consciència ambiental. A tots i a 
totes, feliç Dia mundial del medi ambient!
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dia mundial del medi ambient 2014: ‘aixeca la teva veu, 
no el nivell del mar’... ¿però què passa si no tenim mar?

Centre AndorrA SoStenible

El ministre d’Economia i Territori, Jordi al-
cobé, va exposar ahir que entre els mesos de 
gener i maig el volum de matriculacions s’ha 
incrementat un 30% respecte del mateix perío-
de de l’any passat. així mateix, va recordar que 
entre el 28 de març i el 4 de juny les ajudes per 
a la compra de nous vehicles a través del pro-
grama Engega han estat 182, la qual cosa con-
firma que el projecte té un atractiu important 
per a les persones que volen adquirir un vehicle. 
D’aquesta manera, es nota una certa recupera-
ció del sector de l’automòbil, un fet que cal cele-

brar després d’anys en què les davallades en les 
matriculacions han estat una constant. És evi-
dent que l’impacte que pot tenir aquest any el 
programa Engega serà important i que quan es 
doni per conclòs caldrà avaluar-lo a bastament, 
ja que llavors s’haurà d’analitzar si ha de tenir 
continuïtat en el futur. El ministre d’Economia 
posa en relleu que aquest tipus de programa 
només té èxit si està limitat en el temps, però 
si realment el seu impacte és important, com 
sembla que és, serà un projecte que haurà de 
continuar en el futur.

Continuïtat a l’engega

EDITORIAL

Jordi Alcobé
Les matriculacions fins 
al maig s’incrementen un 
30% i l’Engega dóna 182 
ajudes directes a la compra.

Francesc Camp
Malgrat els avenços fets en  
les recollides selectives, en 
envasos és on s’està més 
lluny d’assolir els reptes.


