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El dia 22 de maig se celebra el Dia internacional de 
la diversitat biològica, enguany amb el lema Diversitat 
biològica per al desenvolupament sostenible. 

Tot i que aquesta celebració es refereix explícitament 
a la diversitat biològica, que engloba totes les espècies 
d’éssers vius del planeta, és molt important entendre 
que, a més, s’ha de considerar també la importància 
de la diversitat ecològica (ecosistemes i hàbitats) i ge-
nètica (variacions de trets dintre de cadascuna de les 
espècies biològiques). El concepte, doncs, va més enllà 
i parlem de biodiversitat en sentit genèric o, tal com 
la va definir el Conveni de Diversitat Biològica signat 
a la Cimera de la terra de Rio de Janeiro l’any 1992 
i que va entrar en vigor a Andorra el 5 de maig del 
2015, “la variabilitat d’organismes vius de qualsevol 
font, incloent-hi els ecosistemes terrestres i marins i 
altres ecosistemes aquàtics i els complexos ecològics 
dels quals formen part; comprèn també la diversitat 
d’ecosistemes, dins de cada espècie i entre espècies”, 
és a dir, totes les manifestacions de la vida al planeta.

Però fem una mica de memòria... ¿en què ens fa pen-
sar aquest lema? Doncs és quasi idèntic al de la cele-
bració del Dia mundial de l’aigua 2015 (22 de març), 
que era Aigua i desenvolupament sostenible. I doncs, 
¿per què aquesta coincidència en el lema (a part que 
la cele bració de tots dos dies sigui el 22 dels respectius 
mesos)? 

La primera raó l’hem de trobar, com aleshores, en els 
Objectius del Mil·lenni, grans fites pactades per tots 
els països de les Nacions Unides i que si s’aconseguien 
en el període 2000-2015 haurien permès més igual-
tat i justícia al món. Aquests objectius tenien a veure 
amb vuit grans eixos, que incloïen temes, entre d’al-
tres, de pobresa, de salut, d’educació i també de des-
envolupament sostenible. I dins del desenvolupament 
sostenible, hi havia d’una banda reduir a la meitat la 
proporció de persones sense accés a l’aigua potable i 

als serveis bàsics de sanejament, i de l’altra també re-
duir o si més no alentir considerablement la pèrdua de 
diversitat biològica l’any 2010. D’això ja fa cinc anys i, 
malauradament, aquest objectiu, a diferència de l’ob-
jectiu relacionat amb l’aigua, no s’ha aconseguit.

Actualment, la pèrdua quantitativa i qualitativa de 
biodiversitat és un dels principals problemes ambien-
tals al planeta. La comunitat científica internacional 
fa anys que manifesta i denuncia que la biodiversitat 
disminueix i pateix un procés de canvis qualitatius de 
manera més accelerada que no pas els ritmes naturals; 
per exemple, segons les estimacions més conservado-
res, el ritme de pèrdua d’espècies al planeta és d’entre 
50 i 500 vegades la taxa natural d’extinció, mentre que 
les aproximacions més extremistes situen aquest valor 
entre 100 i 1.000 vegades superior a aquesta taxa. De 
fet, s’estima que cada dia es perden unes 150 espèci-
es o, dit d’altra manera, cada any s’extingeixen entre 
18.000 i 55.000 espècies.

A escala internacional es treballa contra rellotge per 
evitar aquesta catàstrofe ambiental irreversible. A la 
pràctica, la Cimera de Rio ja queda molt lluny i per 
això s’han hagut d’actualitzar els acords i les agendes 
de tots els països, com va passar fa cinc anys a la Ci-
mera de Nagoya (Japó), on es va aprovar un pla estra-
tègic per vetllar per la conservació de la biodiversitat 
per als anys 2011-2020. Dins aquest pla estratègic es 
marcaven les denominades fites d’Aichi, vint accions 
organitzades en cinc objectius estratègics que creaven 
un full de ruta per aturar la pèrdua de biodiversitat i 
vetllar per la seva conservació i per la dels seus valors 
a mitjà i llarg termini. 

La segona raó la trobem en la importància de la bio-
diversitat com a component per al desenvolupament 
sostenible, igual com ho és l’aigua. I és que la biodi-
versitat té, a més del seu valor, importants aspectes 
que se’n deriven relacionats amb el benestar de les 

persones i el planeta. No en va és i serà clau per reduir 
la fam i la pobresa, millorar la salut humana, garantir 
un subministrament sostenible d’energia, aliments i 
aigua potable, contribuir a la mitigació i adaptació al 
canvi climàtic, combatre la desertificació i la degrada-
ció dels sòls i reduir la vulnerabilitat davant desastres 
naturals.

Tot i aquests importantíssims valors, la biodiversitat 
és una gran desconeguda. De fet, actualment no se sap 
quin és el nombre d’espècies que viuen al planeta, tot 
i que les estimacions més acceptades parlen d’aproxi-
madament 13,5-14 milions, si bé no es descarta que 
puguin arribar a 30 milions. A més, d’aquesta xifra 
teòrica, la ciència només en té identificades un 15%, 
entre 1,8 i 2 milions d’espècies. 

Per això són tan importants les accions de descoberta 
i revaloració de la biodiversitat, als seus tres nivells 
(espècies, hàbitats i varietats genètiques) i en tots els 
àmbits, local i global. En aquest sentit, ja fa cinc anys 
que el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya 
d’Andorra (Cenma), en col·laboració amb el parc na-
tural de la Vall de Sorteny i el parc natural comunal 
de les Valls del Comapedrosa, organitza la Jornada de 
la biodiversitat d’Andorra, a la qual el Centre Andorra 
Sostenible ens hem afegit en les tres últimes edicions. 
Aquesta jornada és una activitat científica oberta, gra-
tuïta i a l’abast de tots els públics per descobrir, guiats 
per diferents especialistes en la matèria, les merave-
lles biològiques del nostre país. 

Ja ho sabeu, si voleu saber més coses sobre els ocells 
del Comapedrosa, les papallones i els hàbitats de Sor-
teny, els éssers vius de l’aigua a la Cortinada o la bio-
diversitat urbana d’Andorra la Vella i Escaldes-Engor-
dany, us esperem als tallers que es faran el dissabte 30 
de maig. En trobareu més informació al web del Cen-
ma (http://www.iea.ad/cenma) i al nostre web (www.
sostenibilitat.ad).

Centre AndorrA SoStenible

TRIBUNA

Diversitat biològica per al desenvolupament sostenible

Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ...
• Incineracions 
 (concessió ofi cial)
• Trasllats internacionals
• Repatriaments

• Venda i col·locació de làpides
• Servei de floristeria 
 nacional i internacional
• Gestió integral de tràmits per defunció

C/ dels Escalls, 9, baixos. AD700 Escaldes-Engordany • Tel.: +376 • 86 66 32  •  80 71 80 • Fax: + 376 86 68 32  •  80 71 72 

T’oferim 
molt per
molt poc

Vine a passar 
el dia a Aravell, 
gaudeix dels 
nostres menús 
i dels nostres 
jocs infantils 
a l’aire lliure
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MENÚ

INFANTIL 
JOCS A

L’AIRE LLIURE

ECO MENÚ 
De primer, una gustosa amanida verda de 
l‘hort del Xavi. De segón Ossobuco de 
vedella ecològica del Pirineu guisat al vi 
negre amb arròs aromatitzat.

*Aquest Menú de cuina de mercat i   tradicional està 
elaborat amb productes   de la zona, artesanals i amb 
certi� cat ecològic


