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La Cimera de Clima ha viscut una sisena jornada intensa, amb una atapeïda agenda en tot el 

referent a la mobilitat, però amb el focus especialment posat en una qüestió: les ciutats. De fet, 

al pavelló d'Espanya, ubicat a les instal·lacions d'Ifema, s'ha celebrat una xerrada centrada en la 

necessitat d'implementar mesures sostenibles per fer, per tant, ciutats més sostenibles. 

En el sisè dia de la Cimera de Clima no només han tingut lloc xerrades. S'han donat a conèixer a 

més diversos informes oficials que s'han analitzat i han tingut lloc trobades entre participants 

de la COP25 per conèixer una mica més les alternatives ecològiques que ofereix el nostre propi 

país en molts dels seus àmbits. 

 

Desoxigenació dels oceans 

La desoxigenació dels oceans, impulsada pel canvi climàtic i la contaminació per nutrients, 

amenaça cada vegada més a les espècies de peixos i trasbalsa els ecosistemes, a el temps que 

es converteix en risc creixent per a la pesca i grups d'espècies com les tonyines, els marlins i els 

taurons. 

Aquesta és la conclusió principal d'un treball presentat aquest dissabte a la Unió Internacional 

per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) a la Cimera de Clima de Madrid, coneguda com 

COP25. L'informe, titulat 'Desoxigenació dels oceans: un problema de tots' és el major estudi 

científic fins a la data sobre les causes, impactes i possibles solucions a aquest fenomen. 

"Amb aquest informe, l'escala dels danys que el canvi climàtic està causant en els oceans és 

evident. A mesura que els oceans perden oxigen, a l'escalfar-se, el delicat equilibri de la vida 

marina s'ensorra", va dir Grethel Aguilar, directora general interina de la UICN. 

Aguilar ha apuntat que "els efectes potencialment desastrosos d'aquest fenomen sobre la pesca 

i les comunitats costaneres vulnerables fan que les decisions preses en l'actual Conferència de 

les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic siguin encara més crucials", i ha afegit que, "per frenar 

la pèrdua d'oxigen dels oceans juntament amb els altres impactes dramàtics del canvi climàtic, 

els líders mundials s'han de comprometre a reduir les emissions de forma immediata i 

substancial ". 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

700 llocs en condicions de poc oxigen  

Les regions oceàniques amb baixes concentracions d'oxigen s'estan expandint, amb al voltant 

de 700 llocs a tot el món afectats per condicions de poc oxigen, en comparació amb només 45 

en la dècada de 1960. En el mateix període, s'ha quadruplicat el volum de aigües anòxiques en 

els oceans mundials, és a dir, àrees completament esgotades d'oxigen. 

La desoxigenació està començant a alterar l'equilibri de la vida marina, cosa que afavoreix 

espècies tolerants a la hipòxia (per exemple, microbis, meduses i alguns calamars) a costa de les 

espècies sensibles a la hipòxia (com moltes espècies marines, incloent la majoria dels peixos). 

Alguns dels biomes més productius de l'oceà, que sustenten una cinquena part de les captures 

mundials de peixos marins silvestres, estan formats per corrents oceànics que aporten aigües 

riques en nutrients, però pobres en oxigen a les costes orientals de les conques oceàniques 

mundials. Si es tracta de sistemes naturalment pobres en oxigen, aquestes àrees són 

particularment vulnerables fins i tot a petits canvis en l'oxigen dels oceans. 

Els impactes en aquestes zones s'estendran i afectaran a centenars de milions de persones, 

segons l'informe. 

 

La importància de l ’aigua  

Guanyar la cursa climàtica significa adoptar una gestió de l'aigua resistent a el clima perquè 

sense aigua no hi ha vida. Els impactes del canvi climàtic s'estan sentint a tot el món, amb 

conseqüències molt reals en la vida de les persones i en els sistemes naturals dels quals 

depenem. Aquests impactes s'experimenten més directament a través de l'aigua: inundacions, 

sequeres, tempestes, augment de les temperatures i augment de el nivell de la mar. 

A el mateix temps, els recursos hídrics són cada vegada més variables, en part a causa de la crisi 

climàtica, el que redueix la previsibilitat de la disponibilitat i la demanda d'aigua, afecta la 

qualitat del recurs i amenaça el desenvolupament sostenible. 

D'aquests desafiaments es va parlar en l'esdeveniment "L'aigua i els Plans Nacionals 

d'Adaptació". Els participants van coincidir a assenyalar que si bé aquests desafiaments són 

grans, hi ha solucions, escalables i replicables, que ja s'estan implementant en ciutats i països de 

tot el món. A l'adoptar eines i enfocaments de gestió de l'aigua resistents a el clima, els països, 

les ciutats i les economies poden adaptar-se al canvi climàtic i contribuir a reduir les emissions 

globals de gasos d'efecte hivernacle (GEH), alleujant o evitant molts impactes negatius del canvi 

climàtic. 

En aquest sentit, durant el debat va quedar patent com les polítiques climàtiques intel·ligents 

per a l'aigua poden facilitar millors resultats de mitigació i adaptació a l'canvi climàtic. La gestió 

de l'aigua resistent a el clima és essencial per alentir la taxa de canvi i prosperar malgrat els 

continus impactes climàtics. 



  

 

 

 

El canvi climàtic ja és aquí 

L'escalfament global ja és d'un 1 ºC pel que fa als nivells preindustrials a causa de les emissions 

de gasos d'efecte hivernacle passades i presents. 

El canvi climàtic no solament produeix un augment de el nivell de l'oceà sinó que té una 

repercussió en la nostra salut. Provoca efectes com les onades de calor, onades de fred o  

 

l'increment de la contaminació atmosfèrica, a més de l'existència de sequeres. Tot això està 

repercutint ja en la salut dels ciutadans. Per exemple, a Espanya, la mortalitat atribuïble a la 

calor cada any és d'unes 1.300 morts a l'any. La mortalitat atribuïble les onades de fred no 

desapareixeran, com a conseqüència del canvi climàtic, i estan cobrant al voltant d'unes 1.200 

morts a l'any. La contaminació atmosfèrica produeix 10.000 morts a l'any. 

Aquestes reflexions de Juliol Díaz, Cap de departament d'epidemiologia i bioestadística de 

l'Institut de Salut Carlos III, alerten el perill del canvi climàtic sobre la nostra salut. També altres 

ponents com Emilio de les Heras, Cristina Linares o Jaime Gil-Robles han alertat, durant la 

COP25, dels greus problemes que la contaminació atmosfèrica estan causant en el nostre dia a 

dia. 

Al panell s'han citat exemples com els casos de dengue autòcton, transmès per mosquits que 

estan vivint a les nostres latituds com a conseqüència del canvi climàtic. 

Díaz ha destacat que "el canvi climàtic porta associat ja el moviment de la població, les 

migracions, aquestes migracions que en el que portem d'any ja han provocat set milions de 

desplaçats pel clima". En la seva opinió, l'objectiu ha de ser limitar les emissions de CO2 i 

augmentar els esforços en matèria d'adaptació. No només cal mitigar sinó que hem d'adaptar-

nos a el canvi climàtic. "Hem de conscienciar les persones que la contaminació atmosfèrica mata. 

Hem de conscienciar la població que la calor mata i té un efecte en la nostra salut i el que hem 

de fer és prendre mesures per adaptar-nos a les onades de calor o de fred i a l'increment de la 

contaminació ", ha afegit l'investigador. 
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