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SETMANA D’ACCIÓ PEL CLIMA 2019 

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la 
Ciutadania Global. 

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030: 

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics 
necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses 
mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida 
sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de 
pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de 
la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible. 

 

QUÈ SÓN ELS ODS? 

 

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions 
Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius 
d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi 
climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel 
desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes 
globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un 
objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible. 

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres 
dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i 
l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 
objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa 
abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi 
climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats 
sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al 
compliment de l’objectiu. 
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L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com 
'les 5 P'): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) 
i aliances (Partnership). 

Els ODS substitueixen els objectius de desenvolupament del mil·lenni, agenda 
del desenvolupament vigent fins al 2015, i la seva implementació es fonamenta 
en una sèrie de principis que en garantiran l’èxit: 

 Universals: impliquen tots els països, independentment del seu nivell de 

desenvolupament econòmic. 

 Globals: aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més 

urgents dels nostres temps. 

 Integrals: estan interconnectats en totes les seves dimensions i a tots els 

nivells: reptes, països i diferents nivells de govern. 

 Mesurables: s'han de mesurar amb indicadors. 

 Ambiciosos: no deixen enrere a ningú (leave no-one behind). 

 Inclusius: impliquen tots els nivells de govern i totes les parts interessades en 

un esforç col·lectiu per al desenvolupament sostenible. 

 Multidimensionals: inclouen les 3 dimensions del desenvolupament 

sostenible (econòmica, social i mediambiental). 

 Basats en l’experiència adquirida dels ODM. 
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Per tot això, l’Agenda 2030 ens interpel·la a tots, i el seu èxit exigeix un sistema 
de governança multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i 
local. Cada nivell de govern responsable s’ha de comprometre mitjançant 
consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors (tant del món empresarial, 
com acadèmic, com de la societat civil) per a impulsar, implementar i aconseguir 
les fites marcades. 

 

ODS 13 ACCIÓ CLIMÀTICA 

 

 

El canvi climàtic afecta a tots els països en tots els continents, produint un impacte 
negatiu en la seva economia, la vida de les persones i les comunitats. En un futur 
es preveu que les conseqüències seran pitjors. Els patrons climàtics estan 
canviant, els nivells del mar estan augmentant, els esdeveniments climàtics són 
cada vegada més extrems i les emissions del gas d'efecte d'hivernacle estan ara 
en els nivells més alts de la història. Si no actuem, la temperatura mitjana de la 
superfície del món podria augmentar uns 3 graus centígrads aquest segle. Les 
persones més pobres i vulnerables seran els més perjudicats. 
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En l'actualitat, tenim al nostre abast solucions viables perquè els països puguen 
tenir una activitat econòmica més sostenible i més respectuosa amb el medi 
ambient. El canvi d'actituds s'accelera a mesura que més persones estan recorrent 
a l'energia renovable i a altres solucions per a reduir les emissions i augmentar 
els esforços d'adaptació. Però el canvi climàtic és un repte global que no respecta 
les fronteres nacionals. És un problema que requereix que la comunitat 
internacional treballi de forma coordinada i precisa perquè els països en 
desenvolupament avancin cap a una economia baixa en carboni. 

Per a enfortir la resposta global a l'amenaça del canvi climàtic, els països van 
adoptar l'Acord de París en la COP21 a París, que va entrar en vigor al novembre 
de 2016. En l'acord, tots els països van acordar treballar per a limitar l'augment 
de la temperatura global a menys de 2 graus centígrads.  

La implementació de l'Acord de París és essencial per a aconseguir els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, i proporciona un full de ruta per a accions 
climàtiques que reduiran les emissions i crearan la resiliència climàtica que el món 
necessita. Vostè pot veure quins països han signat l'acord i quins han presentat 
la seva ratificació. A abril de 2018, 175 Parts han ratificat l'Acord de París i 10 
països en desenvolupament van presentar la primera versió dels seus plans 
nacionals d'adaptació, per a respondre al canvi climàtic. 

 

DADES IMPORTANTS 

 

Gràcies al Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic sabem el 
següent: 

 Entre 1880 i 2012, la temperatura mitjana mundial va augmentar 0,85 graus 
centígrads. Això vol dir que per cada grau que augmenta la temperatura, 
la producció de cereals es redueix un 5% aproximadament. S'ha produït 
una reducció significativa en la producció de blat de moro, blat i altres 
cultius importants, de 40 megatones anuals a nivell mundial entre 1981 i 
2002 a causa d'un clima més càlid. 
 

 Els oceans s'han escalfat, la quantitat de neu i de gel ha disminuït, i ha 
pujat el nivell del mar. Entre 1901 i 2010, el nivell mitjà del mar va 
augmentar 19 cm, perquè els oceans es van expandir a causa de 
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l'escalfament i al desglaç. L'extensió del gel marí de l'Àrtic s'ha reduït en 
els últims decennis des de 1979, amb una pèrdua de gel de 1,07 milions 
de km2 cada decenni. 
 

 Donada l'actual concentració i les contínues emissions de gasos d'efecte 
d'hivernacle, és probable que a la fi de segle l'increment de la temperatura 
mundial superi els 1,5 graus centígrads en comparació amb el període 
comprès entre 1850 i 1900 en tots els escenaris menys en un. Els oceans 
del món continuaran escalfant-se i continuarà el desglaç. Es preveu una 
elevació mitjana del nivell del mar de 24 i 30 cm per a 2065 i entre 40 i 63 
cm per a 2100. La major part de les qüestions relacionades amb el canvi 
climàtic persistiran durant molts segles, a pesar que es frenen les 
emissions. 
 

 Les emissions mundials de diòxid de carboni (CO2) han augmentat gairebé 
un 50% des de 1990. 
 

 Entre 2000 i 2010 es va produir un increment de les emissions major que 
en les tres dècades anteriors. 
 

 Si s'adopta una àmplia gamma de mesures tecnològiques i canvis en el 
comportament, encara és possible limitar l'augment de la temperatura 
mitjana mundial a 2 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials. 
 

 Gràcies als grans canvis institucionals i tecnològics es disposarà d'una 
oportunitat major que mai perquè l'escalfament del planeta no supere 
aquest llindar. 
 

METES DE L’ODS 13 

 

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el 
clima i els desastres naturals en tots els països. 

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i 
plans nacionals. 
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13.3 Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional 
respecte de la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a ell, la reducció dels seus 
efectes i l'alerta primerenca. 

13.a Complir el compromís dels països desenvolupats que són parts en la 
Convenció Marco de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic d'aconseguir per 
a l'any 2020 l'objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars 
anuals procedents de totes les fonts a fi d'atendre les necessitats dels països en 
desenvolupament respecte de l'adopció de mesures concretes de mitigació i la 
transparència de la seva aplicació, i posar en ple funcionament el Fons Verd per 
al Clima capitalitzant-lo al més aviat possible. 

13.b Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat per a la planificació i 
gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i els 
petits Estats insulars en desenvolupament, fent particular recalcament en les 
dones, els joves i les comunitats locals i marginades. 

Reconeixent que la Convenció Marco de les Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic és el principal fòrum intergovernamental internacional per a negociar la 
resposta mundial al canvi climàtic. 

 

ENLLAÇOS 

 El Acuerdo de París: Preguntas frecuentes  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
 Organización Meteorológica Mundial 
 Fondo de Población de las Naciones Unidas 
 ONU Medio ambiente: Cambio climático 
 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
 FAO: Cambio Climático 

QUÈ PUC FER? 

 

És possible el canvi i per aconseguir-ho hem de “predicar amb l'exemple” quan 
parlem dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es tracta de viure d'una 
manera més sostenible en el treball i a casa, canviant els nostres patrons de 
consum, usant mitjans de transport més actius, com la bicicleta o el caminar, i 
comprant aliments locals. Tothom està convidat a participar. Cada xicoteta 
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aportació ajuda, com parlar amb la teva família, amics i amb les persones de la 
teva comunitat sobre les accions que tots podem dur a terme en el dia a dia. 

Una bona forma de començar a formar part del canvi és consultar La Guia dels 
vagos per a salvar el món que t'ajudarà a viure de manera sostenible tots els dies! 
També pots consultar les 170 Accions per a transformar el món. 

És fàcil formar part d'aquest canvi. I t'ho posarem fàcil perquè les teves accions 
tinguin el major impacte possible! L'ONU ha preparat un conjunt d'eines que pots 
usar per al teu treball, escola o universitat, i organitzar bé la teva pròpia iniciativa. 
Poden ser coses com un projecte de reciclatge, un dia d'anar amb bicicleta al 
treball, o alguna cosa que afecte la teva comunitat, com ensenyar a l’alumnat la 
importància de prendre mesures per a combatre el canvi climàtic. 

 

Fonts: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ 

https://www.diba.cat/web/ods/que-son-els-ods 

http://portalpaula.org/ca/?sfid=18620&_sft_category=eso&_sft_post_tag=ca
mbio-climatico [recursos sobre canvi climàtic] 

 

 


