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¿Qui actuarà contra el canvi climàtic?  

KOFI ANNAN. 26/11/2013  

L'acord d'últim minut a la Conferència sobre el Clima de les Nacions Unides a Varsòvia manté les esperances 
d'un acord integral que succeesca el vigent Protocol de Kyoto del 1997. Però siguem clars: es necessita una 
acció molt més decisiva si volem tenir alguna possibilitat de defensar-nos dels perills del canvi climàtic. 

És essencial que els governs comencen l'eliminació gradual dels subsidis als combustibles fòssils, que 
actualment representen al voltant de 485.000 milions de dòlars a l'any i excedeixen en molt la inversió mundial 
en energies renovables. Si bé la retallada de subsidis és un problema tant per als països desenvolupats com 
per als que estan en vies de desenvolupament, no podem oblidar que, el 2010, el G-20 representava el 78 % 
de les emissions mundials de carboni procedents de la crema de combustible. 

I ara què? Si ara que cal un lideratge els governs no estan disposats a liderar, aleshores ho ha de fer la gent. 
Necessitem un moviment mundial de base que aborde el canvi climàtic i els seus efectes col·laterals.  

Malgrat algunes iniciatives encoratjadores arreu del món, els ciutadans han de pressionar els seus governs 
perquè troben solucions sostenibles ambicioses, en lloc de només improvisades. El canvi climàtic ha d'informar 
qualsevol nova política, ja siga en el desenvolupament o en el sector energètic. Ha de determinar la manera de 
construir les nostres cases i d'estructurar la nostra economia. El pensament verd no pot ser responsabilitat 
exclusiva d'uns pocs activistes mentre la resta seguim vivint aliens a tot. 

Al cap i a la fi, la ciència que hi ha darrere del canvi climàtic és clara. El Grup Intergovernamental d'Experts 
sobre el Canvi Climàtic, l'organisme mundial líder per a l'avaluació del canvi climàtic, ha declarat: 
"L'escalfament del sistema climàtic és inequívoc, i molts dels canvis observats des de la dècada del 1950 no 
tenen precedents en les últimes dècades o mil·lennis. L'atmosfera i els oceans s'han escalfat, les quantitats de 
neu i de gel han disminuït, el nivell del mar ha pujat i les concentracions de gasos d'efecte hivernacle han 
augmentat". Com a conseqüència d'això, serem testimonis de patrons climàtics més extrems, com ara 
sequeres, tempestes, inundacions i onades de calor. També cal esperar per presenciar un espectacular 
augment de diverses malalties infeccioses, especialment les malalties transmeses per vectors, com la malària i 
el dengue. 

Però permeteu-me concloure amb una nota d'optimisme cautelós: si la ciència ens diu que l'activitat humana és 
la principal impulsora de l'escalfament global, aleshores l'acció humana també pot revertir-lo. Però això ha de 
passar abans que les conseqüències climàtiques siguen irreversibles. No actuar serà ni més ni menys que 
catastròfic. 

 

QÜESTIONS 

1.a) ¿Quin és el tema del text? 

   b) Indique quin tipus de text és segon la modalitat i justifique la resposta. 

2. a) Seleccione 10 paraules del text que pertanyen al camp semàntic del concepte canvi climàtic.  

    b) Escriga un sinònim de les següent paraules del text: integral, col·laterals, testimonis, han disminuït. 

3. Analitze sintàcticament la següent oració del text: “Necessitem un moviment mundial de base que aborde el 
canvi climàtic i els seus efectes col·laterals.” 

4. Redacte un text en què manifeste la seua opinió sobre el tema que tracta Kofi Annan. (mínim 15 línies). 

 

 


