
Cada hora s’emeten quatre 
milions de tones de CO2, es 
tallen 1.500 hectàrees de bos-
cos, es perden tres espècies, 
s’aboquen 1.700 tones de 
nitrogen al medi, s’afegeixen 
10.000 noves persones a la 
població global… Contínua-
ment apareixen valoracions 
d’aquest profund canvi ambi-
ental global a càrrec de dife-
rents entitats i organismes de 
l’ONU. Malgrat les seves po-
sitives contribucions, aquestes 
valoracions sovint cobreixen 
només alguns components 
del sistema Terra o una selec-
ció de factors de canvi, i al-
gunes són massa moderades 
i lentes a denunciar la magni-
tud del problema i la necessi-
tat urgent de cercar solucions 
noves i adequades per al futur 
sostenible i el benestar dels 
humans.

Conscient d’aquesta necessi-
tat, el CREAF, en l’any de la 
celebració del seu 20è ani-
versari, vol ajudar a la recerca 
de solucions científiques que 
donin suport a l’ús sostenible 
dels recursos de la Terra. Amb 
aquest objectiu, va reunir al-
guns dels científics més reco-
neguts internacionalment en 
l’estudi del canvi global i els 
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Relació entre la concentració 
de CO2 (morat) i la variació de 
la temperatura (blau) en els 
darrers 100.000 anys. Font: 
Climate and atmospheric history 
of the past 420,000 years from 
the Vostok ice core in Antarctica, 
Nature 399, 1999.

va demanar que participessin en una trobada 
multidisciplinària a Barcelona els passats dies 
2 i 3 d’octubre del 2008. Es tractava de veure 
si ha arribat el moment que els científics fem 
una crida urgent a la societat per alertar dels 
perills d’aquest canvi global excepcional, si 
podem proveir la societat humana d’eines per 
aconseguir la fita de la sostenibilitat global i si 
creiem que aquest canvi obre noves oportuni-
tats per al benestar de la humanitat.

El treball d’ambdós dies va donar lloc a la De-
claració de Barcelona 2008: reptes i vies vers la 
sostenibilitat de la Terra, que es va presentar 
el passat dia 3 d’octubre a l’Ajuntament de 
Barcelona. 

L’objectiu principal del document és consci-
enciar governants, gestors, empresaris i la so-
cietat en general de la necessitat de fer front 
urgentment als efectes negatius del canvi 
global si volem garantir el benestar de les ge-
neracions presents i futures. La Declaració de 
Barcelona 2008 aposta per una revolució cien-
tifico-tecnològica per avançar cap a un des-
envolupament coherent amb la sostenibilitat i 
insta a emprendre quatre accions immediates: 
la primera, portar a terme la transició cap a 
sistemes d’energia que no emetin carboni; la 
segona, valorar econòmicament els canvis en 
el capital natural (capacitat dels ecosistemes 
per proporcionar beneficis a la societat); la 
tercera, implementar ja des d’ara mesures per 
encarar el canvi ambiental global, i la darrera, 
atorgar poder als països en desenvolupament 
perquè juguin un paper més important en les 
solucions globals.

El CREAF lidera una crida per avançar cap 
a la sostenibilitat global

http://www.creaf.uab.cat
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracioBarcelona2008.pdf
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracioBarcelona2008.pdf
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracioBarcelona2008.pdf
http://www.creaf.uab.cat
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Experts mundials en canvi global reclamen a 
Barcelona un nou concepte de sostenibilitat
La trobada per elaborar la Declaració de 
Barcelona 2008 va constar de dues sessions 
ben diferenciades, una de preparatòria i una 
altra de presentació. La primera, celebrada el 
2 d’octubre, va consistir en les ponències dels 
participants a la Sala d’Actes del Rectorat de 
la UAB. El torn el va iniciar el cap de la Unitat 
d’Ecofisiologia CREAF-CSIC, Josep Peñue-
las, que va apuntar algunes de les dades 
alarmants referides al canvi global. Segons 
Peñuelas, totes les alteracions lligades al canvi 
global (CO2, usos del sòl, extincions, etc.) són 
exponencials, cosa que provoca una degrada-
ció espectacular del capital natural de la Ter-
ra. “La societat moderna consumeix més del 
que produeix el planeta. De fet, el 60% dels 
ecosistemes estan sent degradats per l’activi-
tat humana”, va alertar. Peñuelas va criticar 
que moltes aproximacions al problema són 
moderades i no l’afronten globalment i va re-
cordar que “la vida està basada en el canvi i 
potser això és un repte per avançar”.

De la seva banda, el director del Departament 
de Biologia Ambiental de la Universitat d’Stan-
ford, Harold Mooney, va comparar els eco-
sistemes amb una fàbrica. “Els maons dels eco-
sistemes són la biodiversitat i els productes són 
els serveis que ens ofereixen, i que garanteixen 
el nostre benestar”, va explicar. El problema és 
que, segons l’especialista nord-americà, “hi ha 
una pèrdua gradual d’aquests maons”, de ma-
nera que “ens hem de preparar per a un futur 
incert: un món amb més fenòmens extrems, 
increment de malalties i pujada del nivell del 
mar”. Mooney considera que ja no cal fer pre-
venció, sinó adaptació, atès que els canvis “ja 
són aquí”, per la qual cosa va advocar per ac-
tuar a tots els nivells, des del global fins al lo-
cal, i des de totes les estructures de govern. 

El cap del Departament de Biogeoquímica 
de l’Institut Max Planck, Meinrat Andreae, 
va centrar-se en la interacció entre els gasos 
d’efecte hivernacle i els aerosols contaminants. 
“Són dues cares de la mateixa moneda, ja que 
ambdós estan relacionats amb l’excés d’ús dels 
combustibles fòssils”, va dir. Al contrari que els 

gasos d’efecte hivernacle, els aerosols refreden l’ambient, però 
afecten negativament la salut humana i podrien afectar el règim 
de pluges. Andreae va indicar que, segons les previsions, el pla-
neta s’escalfarà i, en algunes regions, el clima serà més sec, però 
tot “dependrà del paper que juguin els aerosols per refredar més 
o menys”. L’investigador alemany va afirmar que calen emissions 
negatives de CO2, “si no el planeta es quedarà sense gel, i cap 
espècie s’ha trobat mai en aquesta situació. Tenim addicció a 
l’energia, i l’hauríem de reduir igual que fem amb la nicotina”, 
va concloure. 

La desforestació de l’Amazònia va centrar la xerrada del di-
rector del Centre de Previsió del Temps i Estudis Climàtics del 
Brasil, Carlos Nobre. Segons els estudis, el 55% del sòl ama-
zònic canvia d’usos, però aquest canvi només representa un 
benefici de l’1% sobre el PIB. “És una  tragèdia”, va afirmar, 
perquè evidencia “que el canvi d’usos no comporta un verita-
ble creixement econòmic”. Sobre els serveis que proporciona 
el bosc tropical, Nobre va indicar que reduir la desforestació 
al 50% al 2050 disminuiria un 15% les emissions de CO2. L’ex-
pert brasiler va reclamar un nou paradigma per al desenvolu-
pament als tròpics, on no existeix un país totalment desenvo-
lupat. Segons Nobre, Brasil hauria de proposar una revolució 
científica i tecnològica per a l’Amazònia, amb la creació de 
dues noves universitats i tres instituts de tecnologia. El cost 
seria de 1.000 milions d’euros l’any per un període total de 10 
anys. “No és gaire”, va remarcar, “i podríem convertir-nos en 
un model de desenvolupament per a altres països tropicals”.

Bob Scholes, membre del Consell per a la Recerca Científi-
ca i Industrial de Sud-àfrica, va abordar la perspectiva africa-
na tot afirmant que l’Àfrica subsahariana és l’única regió del 
món en què l’índex de desenvolupament humà decreix, i la 
situació s’agreujarà amb el canvi climàtic. Segons Scholes, la 

àmbits de recerca

Imma Mayol i Josep Peñuelas durant la presentació de la Declaració al Saló 
de Cent. Foto: Laura Llach [Imatge cedida per l’Ajuntament de Barcelona].
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crisi alimentària a l’Àfrica no és de carbohidrats, sinó de proteïnes, 
cosa que afecta el rendiment de la població. La solució creu que 
passa per fer els cultius eficients: “es podria augmentar la qualitat 
dels aliments que es produeixen en els propers 30 anys”. I és que 
l’Àfrica té grans recursos naturals i potencial humà, que no s’apro-
fiten del tot a causa de la manca d’infraestructures i de la inesta-
bilitat política. És per això que el científic sud-africà va remarcar 
que per al desenvolupament del continent cal solucionar aquests 
problemes, potenciar el comerç just i invertir en educació.

Tot i afirmar que és difícil parlar dels països en desenvolupament 
en conjunt, Lídia Brito, professora de la Universitat Eduardo 
Mondlane de Moçambic, va explicar que sí que hi ha tendències 
comunes, com ara ingressos baixos i una majoria de la població 
vivint en àrees rurals. També una producció per sota de les pos-
sibilitats reals, una crisi alimentària provocada sovint per les pu-
jades del preu dels aliments i altes taxes d’afectats per la sida. Se-
gons la investigadora moçambiquesa, els reptes més importants 
d’aquests països no passen només per inversions en recursos i 
tecnologia, sinó també per la millora de les relacions de poder i 
per proporcionar educació de qualitat per a tothom.

En l’àmbit dels efectes del canvi climàtic sobre la salut, l’epidemi-
òloga Kristie Ebi va afirmar que el 80% afectaran a infants i que 
els problemes sanitaris que més varien entre diferents països són 
les malalties infeccioses, com ara la diarrea, la malària i les deriva-
des de la malnutrició. I és que, segons la investigadora nord-ame-
ricana, el canvi climàtic pot provocar onades de calor i expandir 
per nous territoris els vectors transmissors de malalties. Segons els 
estudis, el cost per adaptar-se als efectes del canvi climàtic previst 
en un escenari de 750 ppm de CO2 a l’atmosfera podria superar 
els 12.500 milions de dòlars. Per això, Ebi va reclamar accions col·
lectives i individuals i va apuntar que “el 80% de les morts relaci-
onades amb la pobresa i el canvi climàtic es podrien evitar amb la 
tecnologia existent, com ara proporcionant aigua potable”. 

Finalment, el conseller del Banc Mundial per 
a l’adaptació al canvi climàtic, Ian Noble, va 
alertar que els països pobres són 50 vegades 
més vulnerables als efectes del canvi global 
que els rics. “En patiran els impactes més 
adversos, com ara les sequeres, inundacions, 
tempestes, pujada del nivell del mar i crisis 
agràries”, va indicar l’expert australià. Noble 
també va mostrar-se partidari d’adaptar-se 
al canvi climàtic. “El cost és el mateix que 
per mitigar-lo, però la inversió disponible ac-
tualment es troba un ordre de magnitud per 
sota del que caldria”, va alertar. També va 
criticar els països desenvolupats per no do-
nar exemple i descarbonitzar gradualment 
les seves economies.

La trobada es va cloure el dia 3 d’octubre amb 
la presentació del document elaborat per tots 
els ponents al Saló de Cent de l’Ajuntament 
de Barcelona. El director del Global Carbon 
Project, Pep Canadell, va ser l’encarregat de 
resumir els punts principals recollits a la Decla-
ració i també va presentar les últimes dades 
ambientals relatives al canvi global. “La con-
centració de CO2 ha arribat a les 383 ppm, la 
xifra més alta dels últims 20 milions d’anys”, va 
informar el científic català establert a Austràlia, 
tot posant l’accent en què la xifra es troba per 
sobre del pitjor dels escenaris previstos per 
l’IPCC. L’acte va comptar amb la participació 
de la tinent d’alcalde de Medi Ambient, Imma 
Mayol, i del director general de Polítiques Am-
bientals i Sostenibilitat del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, Frederic Ximeno.

àmbits de recerca [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Relació de signants de la De-
claració de Barcelona 2008. 
D’esquerra a dreta: Meinrat 
Andreae, Bob Scholes, Harold 
Mooney, Ian Noble, Lídia Brito, 
Carlos Nobre, Kristie Ebi, Josep 
Peñuelas i Pep Canadell. Foto: 
Laura Llach [Imatge cedida per 
l’Ajuntament de Barcelona].
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Com ha estat l’experiència d’aquests dos dies de feina amb 
especialistes d’arreu del món per fer una crida a la sosteni-
bilitat global?
Una de les particularitats del canvi global és que és molt integral. Per 
abordar-lo cal reunir un equip d’experts d’àmbits diversos, des d’eco-
logia forestal fins a agricultura i economia, i això és el que vam intentar 
fer amb Josep Peñuelas per a l’elaboració de la Declaració de Barcelona 
2008. A més, calia fer un esforç per no quedar-se només amb la visió 
dels països rics. Sovint, decisions preses a l’anomenat Primer Món són 
difícils d’implementar en països en desenvolupament. Per això, tenim 
la responsabilitat d’involucrar aquests darrers a l’hora d’intentar bus-
car solucions als problemes globals.

Quins són els eixos bàsics de la Declaració de Barcelona 2008?
El primer és la descarbonització, que no vol dir abandonar totalment els 
combustibles fòssils sinó transformar paulatinament els nostres sistemes 
d’energia perquè no emetin carboni. La solució pot ser anar totalment 
cap a energies renovables o posar en marxa sistemes de captura de CO2. 
Un altre punt argumenta la importància de reconèixer el capital natural 
dels països. Creiem que l’economia capitalista podria col·lapsar-se, en el 
sentit que no mostra el preu real dels productes i serveis. S’hauria d’in-
cloure el cost energètic de fabricar un producte, el cost de recollir-lo un 
cop fet servir i el de reciclar-lo, entre d’altres. Caldria anar internalitzant 
tota una sèrie de costos que ara es consideren externs per fer l’eco-
nomia més sostenible. Per això, parlem de poder mesurar les funcions 
dels sistemes ambientals, dels serveis que ens proporcionen, com ara la 
captura de CO2 per part dels boscos, per garantir que podrem continuar 
gaudint-ne en el futur. Per exemple, es podria establir un mercat en què 
es pagui perquè els països en desenvolupament evitin la desforestació. 
Els diners podrien reinvertir-se a donar oportunitats a la població per 
explotar el bosc sense necessitat de talar-ne els arbres. D’altra banda, en 
un tercer punt també considerem imprescindible l’adopció de mesures 
per adaptar-nos al canvi climàtic, perquè les transformacions ambientals 
són tan ràpides i poden romandre durant tant temps que cal invertir 
alhora en mitigació i adaptació.

També apunteu la responsabilitat dels països rics respecte 
als que es troben en desenvolupament…
Sí. I és que el 2007 la majoria de les emissions de CO2 ja provenien de 

països en desenvolupament. Aquest 
canvi en l’origen de les emissions 
és importantíssim i espectacular 
alhora. El Protocol de Kyoto posa 
l’accent en les accions que han de 
portar a terme els països desenvo-
lupats, i aquests són cada vegada 
menys importants en les emissions 
globals. Això evidencia que el trac-
tat no estava pensat per als països 
en desenvolupament, de manera 
que quan finalitzi la primera fase, 
el 2012, els efectes del protocol 
podrien ser més irrellevants del 
que ens pensàvem. I això no vol-
drà dir que els països rics han de 
fer reduccions encara més impor-
tants, sinó que la responsabilitat 
d’ajudar els països en desenvolupa-
ment serà molt més gran del que 
crèiem. Sempre s’havia considerat 
necessària aquesta contribució, bà-
sicament en forma de transferència 
tecnològica cap als països en des-
envolupament. Però el fet és que 
els països rics hauran de contribu-
ir-hi encara més, perquè els països 
en desenvolupament dominen les 
emissions i no tenen els fons per 
solucionar el problema.

Director executiu del Global Carbon Project i especialista del 
CSIRO a Austràlia, Canadell estudia les vulnerabilitats al can-
vi global i les estratègies per estabilitzar el CO2 atmosfèric. 
Va formar part de l’IPCC que va rebre el premi Nobel el 2007 
i és un dels signants de la Declaració de Barcelona 2008.

protagonista

Pep Canadell:
“La informació del canvi climàtic ha d’arribar més ràpid 
als governs”

Foto: Laura Llach [Imatge cedida per 
l’Ajuntament de Barcelona].
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Un cop presentada la Declaració a principis 
d’octubre, quin és el següent pas?
Les solucions a problemes globals sempre s’han de 
proposar en dos àmbits principals: el governamen-
tal i el ciutadà. En aquest cas, no ens hem centrat en 
allò que pot fer cadascú a casa seva per avançar cap 
a la sostenibilitat sinó que ens hem dirigit als go-
verns. L’objectiu és instar-los i assessorar-los a em-
prendre accions immediates contra el canvi global. I 
no és que no en facin, que segur que en fan moltes, 
però les dades són clares. Les emissions de CO2 a 
Espanya han crescut un 65% des del 1998, quan 
en realitat, i segons el Protocol de Kyoto, haurien 
d’haver augmentat només un 15%. És per això que, 
entre tots, hem de fer una gran tasca d’educació en 
tots els àmbits socials. Els científics no hem de dictar 
als governs què han de fer i què no, però sí que hem 
de proporcionar-los informació sobre els nostres co-
neixements i sobre si determinades polítiques po-
den ser útils per solucionar el problema o no.

Hi ha un decalatge entre la informació que te-
nen els científics i la que arriba als governs?
Aquest és un dels aspectes centrals de la recerca 
que condueixo a Austràlia sobre el canvi global. Ens 
encarreguem de recollir dades contínuament i les 
presentem als governs per mirar de mostrar-los què 
li passa a la Terra amb detall. L’objectiu és que les 
polítiques ambientals deixin de basar-se en coneixe-
ments que teníem a principis de segle. La velocitat 
del canvi ambiental és tan ràpida que ara és pràcti-
cament irrellevant el que passava vuit anys enrere. 
Reunions que tenen lloc cada 4 o 5 anys com les del 
Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC, per les sigles en anglès) ja no són eficaces: 
cal un sistema d’informació que arribi molt més rà-
pid als governs. També és cert que hi ha països que 

responen més positivament que d’altres a la infor-
mació que es proporciona. En general, Alemanya, 
Holanda i el Regne Unit van molt avançats en rela-
ció amb la resta del món. Aquests tres països han 
aconseguit adaptar la seva economia de forma que 
han reduït les emissions.

Quina és la situació actual d’emissions glo-
balment?
En els últims quatre anys ens hem situat per sobre 
del pitjor dels escenaris previstos l’any 2000 per 
l’IPCC. I això vol dir que els esforços de la comu-
nitat internacional per estabilitzar la concentració 
de CO2 hauran de ser més importants. Rebaixar les 
emissions entorn del 20% per al 2020 i del 60% de 
cara al 2050 són xifres que ja s’han quedat curtes, 
perquè es basaven en un escenari que ja hem so-
brepassat. Emetem molt més ràpid i en més quan-
titat del que pensàvem i, per tant, moltes de les 
mesures ideades llavors per assolir escenaris d’es-
tabilització per sota dels perills del canvi climàtic 
seran insuficients. 

Quines podrien ser les conseqüències 
d’aquesta situació?
En principi, tot s’està accelerant, però hi ha mol-
tes incerteses sobre l’impacte d’aquests canvis. No 
obstant això, els escenaris climàtics previstos per 
al 2100 a Europa indiquen que Espanya serà pos-
siblement el país desenvolupat que més patirà els 
efectes del canvi global, seguit d’Austràlia. Ambdós 
són països semiàrids, molt calorosos i amb precipi-
tacions globals marginals. Les previsions per a Es-
panya indiquen que farà encara més calor i que hi 
plourà menys, de manera que és possible que els 
rius portin entre un 30% i un 45% menys d’aigua. 
Això és un canvi dramàtic en un lloc on l’aigua ja 
és actualment un recurs limitat.

Per mirar de solucionar-ho, hi ha prevista la 
posada en marxa de diverses dessaladores. 
És una bona solució?
Aquesta és la solució que alimenta més el canvi 
climàtic. Dessalar l’aigua és un dels processos in-
dustrials que fa servir més energia, només superat 
potser per la foneria. Això vol dir que si aquesta és 
la solució que proposa Espanya aleshores les seves 
emissions continuaran pujant acceleradament. A 
banda d’avançar cap a una nova cultura de l’aigua, 
una alternativa seria fer que aquestes dessalado-
res s’abastissin exclusivament amb energia eòlica. 
Això n’encariria el preu, però a la llarga els benefi-
cis compensarien la despesa i seria l’única manera 
d’invertir per un futur sostenible.

D’esquerra a dreta: Carlos Nobre, Kristie Ebi, Josep Peñuelas 
i Pep Canadell. Foto: Laura Llach [Imatge cedida per l’Ajunta-
ment de Barcelona].

protagonista [CREAForum
www.creaf.uab.cat]
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[CREAForum
www.creaf.uab.cat]protagonista

Lídia Brito:
“L’Àfrica està fora de les decisions globals, però al centre 
d’impacte d’aquestes decisions”

Quin ha estat el seu paper en la Declaració de Barcelona 2008?
Des de l’organització se’m va demanar que resumís les posicions dels 
països en desenvolupament que, en general, patim una vulnerabilitat 
molt gran a causa de la pobresa i de la incapacitat de produir al mà-
xim. Això ens impedeix recuperar-nos tan ràpidament com ho faria 
una societat més forta i rica, amb sistemes que actuen esmorteint els 
canvis. Quan es parla del desenvolupament de països com el meu es 
tendeix a creure que el problema és que estem mancats de tecnologia, 
però més que això caldria discutir sobre la bona governabilitat, els va-
lors i l’ètica. Són eines indispensables per garantir que les persones i les 
comunitats tenen les mateixes oportunitats, l’autonomia i l’educació 
necessàries per teixir les xarxes socials i assolir la justícia i l’harmonia 
que qualsevol ésser humà vol assolir.

El document posa especial èmfasi en els problemes dels paï-
sos en desenvolupament…
Sí. I és que l’Àfrica està completament fora de les decisions globals, 
però al centre d’impacte d’aquestes decisions. Ja siguin bones o do-
lentes, sempre han estat decidides per altres i som els primers a sentir-
les. Però nosaltres mateixos tenim la responsabilitat de lluitar per tenir 
una veu en aquestes decisions, i per això necessitem augmentar el 
nivell educatiu de la població. A la Declaració parlem de la importància 
d’invertir en infraestructures de recerca i en capacitat humana als nos-
tres països. Només així es crearà la massa crítica perquè, d’una forma 
conscient, emancipada i ètica, puguem proposar models de desen-
volupament tant per a nosaltres com per a la resta. L’objectiu final és 
possibilitar el desenvolupament sense necessitat de destruir la terra. 

Quin paper juguen els científics en aquesta lluita perquè els 
països en desenvolupament decideixin?
Formem part de la societat i, per tant, hem d’establir un diàleg amb la 
resta d’agents que la integren, des dels polítics i els empresaris fins a la 
societat civil. No podem continuar investigant per una banda i que les 
decisions polítiques vagin per una altra. Hem de construir ponts entre 
la recerca i les decisions polítiques, econòmiques i socials per buscar en 
comú alternatives de desenvolupament sostenibles. Però perquè aquesta 
cooperació funcioni cal tenir en compte dos factors bàsics. El primer és 
saber mobilitzar l’energia social. Cal treure profit dels moviments que ja 
hi ha en les societats i conduir-los cap a una visió comuna de la sostenibi-

litat. El segon és utilitzar la saviesa de 
les diferents comunitats dels nostres 
països, que la majoria de vegades 
no és reconeguda i resulta obviada.

Durant la seva ponència va afir-
mar que els Objectius de Desen-
volupament del Mil·lenni eren 
un malson, ho pot matisar?
En l’àmbit de l’educació, que és al 
qual em refereixo, crec que són una 
bona idea però amb unes metes que 
no es poden assolir. No es tracta de 
proporcionar educació per a tots, 
sinó educació de qualitat per a tots. 
L’educació de mala qualitat és “des-
educació”. A Moçambic, i també en 
altres països, estem molt preocupats 
per complir amb les xifres –d’escola-
rització, de reducció de l’analfabetis-
me, etc.–, que són irreals, no estan 
fetes per a nosaltres. Estic preocupa-
da perquè aquesta pressa pot posar 
tota una generació en perill, atès que 
se’ls està proporcionant quelcom 
sense qualitat. Que un nen o una 
nena tinguin dret a l’educació impli-
ca proporcionar la capacitat crítica 
necessària per assolir la plenitud, per 
ser feliç, per intervenir en la societat i 

Brito acumula una àmplia experiència en l’àmbit de l’educació, la 
recerca i la política. Va ser la primera ministra d’Educació Superi-
or, Ciència i Tecnologia de Moçambic i vicerectora de la Universitat 
Eduardo Mondlane, de la qual és actualment professora de ciències 
forestals. És una de les signants de la Declaració de Barcelona 2008.

Foto: Laura Llach [Imatge cedida per 
l’Ajuntament de Barcelona]. 

http://www.creaf.uab.cat
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracioBarcelona2008.pdf
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per defensar els seus drets i valors. Quan l’educació no 
proporciona aquestes possibilitats aleshores tenim un 
problema. Els Objectius del Mil·lenni en aquest aspec-
te haurien d’oferir metes més progressives i proporci-
onar més ajudes per portar-les a terme. 

Però, quin és el principal escull perquè l’edu-
cació sigui de qualitat?
En el nostre cas són els professors. I no és un pro-
blema de fuga de cervells, ja que, en comparació 
amb altres països africans, Moçambic té un percen-
tatge petit de professionals que emigren. El pro-
blema és que no pots oferir una bona educació si 
no tens temps per formar professors. Necessitem 
un sistema de formació de docents de qualitat. És 
clarament un dels desafiaments de Moçambic. No 
tenim el nombre suficient de professors per garantir 
que els estudiants gaudeixen de l’atenció necessària 
per aprendre. N’hi ha pocs, de manera que han de 
donar moltes més classes al dia de les que serien 
convenients. A més, tenim cursos de 70 o 80 alum-
nes. No pots demanar als professors que ofereixin la 
mateixa qualitat educativa a 70 alumnes que a 20 o 
menys, com passa als països desenvolupats. Per tot 
això reitero que necessitem més suport per garan-
tir que els Objectius del Mil·lenni suposen efectiva-
ment un factor de gir de cara al desenvolupament.

També és molt crítica amb els mercats de 
carboni, oi?
No tant amb els mercats sinó amb els fons de carbo-
ni [fons que permeten la compra d’emissions a can-
vi d’invertir en projectes tecnològics per reduir-les], 
que estan molt lligats al Protocol de Kyoto i al Banc 
Mundial. Aquests fons clarament no són per als po-
bres, perquè els pobres no tenen tecnologia. Moltes 
comunitats pobres, que no emeten perquè no tenen 

la indústria que provoca les emissions, en queden 
excloses. És una qüestió conceptual. El que hem 
discutit en la Declaració és que aquestes comunitats 
ofereixen uns serveis ecològics a la resta de les soci-
etats que sí que emeten. Es tracta de persones que 
gestionen la terra, que protegeixen els boscos, però 
que són ignorades pels fons de carboni i que tenen 
poques oportunitats perquè la seva aportació sigui 
reconeguda. Per això diem a la Declaració que s’ha 
de reconèixer el capital natural i els serveis que ofe-
reix. Cal posar un valor i un preu a això i retornar-lo 
a la comunitat que assegura que aquests serveis es 
continuen oferint per a benefici de tots. 

Què cal fer per garantir els serveis del capi-
tal natural?
Per exemple, a Moçambic potenciem la conserva-
ció dels nostres boscos promovent activitats que 
deixin una petjada ecològica més lleu. Has de ga-
rantir la supervivència de la comunitat, perquè si no 
talarà el bosc i obrirà camps de cultiu per subsistir. 
Per això, si els serveis ecològics formessin part de 
l’economia i tinguessin valor en un mercat aques-
tes comunitats ho tindrien més fàcil a l’hora d’op-
tar per mantenir el bosc. Amb la qual cosa podríem 
continuar gaudint dels seus serveis i amb la qualitat 
que han de ser oferts. Com qualsevol altre capital, 
el capital natural del qual parlem a la Declaració ha 
de ser cuidat i gestionat perquè creixi i pugui oferir 
més serveis, no perquè sigui destruït. 

Un cop presentada la Declaració, quin és el 
pas següent?
Ha estat una idea brillant i importantíssima i, a més, 
molt ben enfocada, perquè s’ha aplicat la màxima 
d’integrar perspectives diferents per abordar un 
mateix problema. El canvi global ha de ser discutit 
d’aquesta manera. Crec que l’objectiu ara és que ca-
dascú de nosaltres, al seu espai i a la seva regió, pugui 
organitzar alguna cosa semblant. Perquè es tracta de 
crear un moviment de canvi i no pot fer-ho el CREAF 
tot sol, hem de fer-ho entre tots. Crec que ara la res-
ponsabilitat per als ponents és com reproduir, aug-
mentar i, d’alguna manera, provocar l’efecte bola de 
neu perquè altres grups similars en altres països i al-
tres situacions puguin afegir-se al moviment. I és que 
perquè un moviment tingui èxit cal ampliar les veus 
i multiplicar les cares. Cal parlar amb la societat civil, 
amb els polítics, amb els empresaris, per guanyar més 
cares i fer que les nostres veus puguin ser ampliades 
a través de les d’altres. Aquesta és la responsabilitat 
més gran que ens emportem de Barcelona i, potser, 
podríem repetir la trobada en el futur per veure com 
ens ha anat a cadascú individualment.

D’esquerra a dreta: Meinrat Andreae, Bob Scholes, Harold 
Mooney, Ian Noble i Lídia Brito. Foto: Laura Llach [Imatge ce-
dida per l’Ajuntament de Barcelona].
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formació
Jornades
Perspectives en l’ús de l’aigua als ecosistemes terrestres
Celebrada el 25 de novembre, la 5a jornada conjunta entre el CREAF, l’SCB 
i la ICHN va debatre sobre el paper dels boscos en la gestió sostenible dels 
recursos hídrics a la Mediterrània, una de les regions més vulnerables al canvi 
global. Amb la participació de científics i gestors de l’administració, la tro-
bada va posar sobre la taula els coneixements actuals sobre la resposta dels 
ecosistemes terrestres enfront de la manca d’aigua. Alhora, també es van 
analitzar les necessitats d’actuació davant de les previsions de canvi climàtic 
per a la zona, tant pel que fa a la recerca com a la planificació i la gestió. 

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Imatge d’un curs d’aigua a Sant Feliu de Pa-
llerols (La Garrotxa). Foto: Cristina Junyent.
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Cursos
El repte de la societat descarbonitzada
Aquest és el títol del curs dirigit pel científic del CREAF Francisco Lloret que va te-
nir lloc els dies 1 i 2 de desembre a la Universitat Menéndez Pelayo de Barcelona. 
Experts d’àmbit nacional i internacional van debatre sobre les causes i conse-
qüències del canvi en la composició atmosfèrica. Al curs s’hi van presentar les 
darreres anàlisis sobre les emissions antropogèniques i les últimes projeccions 
d’escenaris climàtics en el futur. També es va analitzar la reducció necessària 
d’emissions per evitar que interfereixin de forma perillosa en el clima global.

Congressos
Més de 8.000 especialistes van participar al congrés de la UICN
Del 5 al 14 d’octubre el congrés de la Unió Internacional per a la Conser-
vació de la Natura (UICN) va debatre a Barcelona sobre qüestions com ara 
la conservació de la biodiversitat, la regulació dels biocarburants i l’aprofi-
tament dels oceans, entre d’altres. Segons la directora general de la UICN, 
Julia Marton-Lefèvre, “hem pres decisions importants, com ara mostrar que 
salvar la natura ha de ser una part integral de la solució a qualsevol crisi mun-
dial”, en referència a la crisi econòmica. Durant la clausura, Marton-Lefèvre 
va afegir que “el missatge essencial de la trobada és que la biodiversitat és 
la clau del benestar de les societats humanes i les seves economies”, per la 
qual cosa va instar a afrontar les causes subjacents de la pèrdua de biodiver-
sitat i a emprendre accions per reduir els impactes d’aquesta pèrdua. 

Foto: J. Muntaner (UICN).

Informes
Els espanyols estan entre els europeus més mal informats sobre el canvi climàtic
Així ho revela un Eurobaròmetre dedicat al canvi climàtic fet públic el passat 
setembre. Segons l’estudi, l’escalfament del planeta és vist pels espanyols com 
el tercer problema global més important, pel darrere de la pobresa i el terro-
risme internacional; mentre que en el conjunt d’Europa es considera el segon 
problema global. Els enquestats espanyols es troben entre els més ignorants a 
l’hora de respondre si el canvi climàtic es pot frenar i si combatre’l pot ser posi-
tiu per a l’economia. Alhora, un 29% afirmen no estar segurs de si les emissions 
de CO2 tenen repercussió sobre l’escalfament del planeta, un percentatge dels 
més elevats del continent. En termes generals, el 76% dels europeus consultats 
creu que les empreses no prenen suficients mesures al respecte i el 64% que els 
governs no estan prou compromesos per afrontar el problema.

http://scb.iec.cat
http://ichn.iec.cat
http://www.creaf.uab.cat
http://www.uab.es
http://www.uab.es
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.cienciaensocietat.org
http://www.cuimpb.cat/
http://www.iucn.org/congress_08/index.cfm
http://www.iucn.org/congress_08/index.cfm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#300

