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El clima està canviant. 
I nosaltres?

Text > anna riBas Palom, geògrafa del 
Departament de Geografia i Institut de 
Medi Ambient de la Universitat de Girona i 
coordinadora del dossier.

Els anys 2005, 2010 i 2016 es van publicar el primer, 
segon i tercer informe sobre el canvi climàtic a Cata-
lunya, dedicats a analitzar l’estat del clima i la seva 
evolució recent i futura, tant des del punt de vista de 
les seves bases científiques com en relació amb els 
diversos impactes en els sistemes naturals i els sec-
tors socioeconòmics. I és que en aquests inicis del 
segle xxi la preocupació pels impactes ja observats 
del canvi climàtic i, sobretot, pels que ens afectaran 
a partir d’ara s’ha convertit en un problema no no-
més científic, sinó també social, econòmic i polític. 
Les terres gironines no són alienes al canvi climàtic 
i els seus efectes. Des del món científic i des de les 
administracions gironines també ha aparegut aques-
ta necessitat per l’estudi i l’acció a fi d’incorporar 
actuacions de mitigació i adaptació al canvi climà-
tic en l’àmbit local i regional. De tot plegat, n’estan 
resultant nous coneixements i polítiques que hem 
volgut recollir en aquest dossier, que sense ànim de 
ser exhaustiu sí que té per objectiu reunir tant els 
principals coneixements generats entorn d’aquest 
tema com les accions de mitigació i adaptació al can-
vi climàtic més destacades que s’estan promovent.  
Per fer front als efectes del canvi climàtic cal que 
científics, polítics, empreses i ciutadans vagin a 
l’una. Els resultats de la recerca i les recomana-
cions del món científic s’han d’incorporar a les 
polítiques locals i regionals, de la mateixa ma-
nera que totes les accions que des del món local, 
associatiu, empresarial o ciutadà s’estan duent a 
terme han de tenir el ressò suficient per tal d’en-
gruixir el debat sobre com afrontar els reptes que 
ens planteja el canvi climàtic a la societat. Aques-
ta és la pretensió principal dels diferents articles 
que conformen aquest dossier: posar en contac-
te els uns i els altres i, tots plegats, aprendre i, 
sobretot, actuar de manera responsable i eficaç.


