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El canvi climàtic constitueix la major amenaça medi-
ambiental a què s’enfrontarà l’home en les pròximes 
dècades. Una dada constatable, la temperatura mitja-
na del planeta ha augmentat quasi un grau en els úl-
tims cent anys. Un fet, una realitat conseqüència de 
les emissions constants i desproporcionades de gasos 
d’efecte d’hivernacle produïdes pels països industria-
litzats, la qual cosa provoca greus modificacions en el 
clima global. 

L’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle té diver-
sos orígens, com l’ús de combustibles fòssils (carbó, 
petroli o gas natural), determinades activitats antròpi-
ques, com l’agricultura (bestiar boví, cultiu de l’arròs, 
fertilitzants nitrogenats…), la desforestació, els pro-
cessos industrials i l’eliminació 
dels residus sòlids (fems i residus 
humans). El canvi climàtic es 
manifesta a través d’inundacions, 
sequeres… que repercuteixen ne-
gativament en les condicions de 
vida de les societats; incrementen 
tot tipus de costos (humans, sa-
nitaris, socials, ambientals, eco-
nòmics, etc.); alteren ecosistemes, 
provoquen erosió i solsides de 
terra, inundacions de terrenys 
riberencs, precipiten onades de 
fred o de calor, donen lloc a se-
queres i a menys disponibilitat 
d’aigua. És imprescindible conti-
nuar en el procés de coneixement 
de les causes i els efectes del can-
vi climàtic. De la mateixa mane-
ra, es fan necessàries actua cions 
per a combatre o mitigar el canvi 
climàtic, així com mesures i ac-
cions per a l’adaptació als efectes 
ja inevitables, com arreplega el 
Protocol de Kyoto. Un compro-
mís que afecta principalment 
el sector energètic, els diversos 
processos de producció industri-
al, l’activitat agropecuària i els 
inevitables residus generats per 
la societat moderna. 

En aquest sentit, a la Comunitat Valenciana s’han 
anat aplicant mesures que pretenen reduir aquests im-
pactes. Mesures que es van arreplegar en la primera 
Estratègia valenciana davant del canvi climàtic 2008-
2012, així com la seua continuació per al període 2013-
2020, conseqüència de la col·laboració entre l’admi-
nistració autonòmica, les administracions locals i els 
centres d’R+D+I. Es tracta de mesures de mitigació en 
sectors relacionats amb l’economia valenciana (el tu-
risme, l’agricultura, la indústria), amb els equipaments 
i infraestructures (transport, urbanisme, habitatge) i 
amb els residus i emissions gasoses; i de la mateixa 
manera, mesures d’adaptació en àmbits diversos com 
el de la salut, el forestal, l’agrari, els recursos hídrics o 

els paisatges.
Amb tot, les polítiques pú-

bliques dirigides a combatre el 
canvi climàtic han de preveure 
mesures que milloren el coneixe-
ment dels processos causants així 
com dels derivats. Són fonamen-
tals les inversions en investigació 
bàsica i aplicada, en l’impuls de 
centres d’R+D+I que aborden te-
mes específics dels nostres ambi-
ents mediterranis (desforestació, 
erosió, dèficit hídric, emissions 
de CO2, etc.), i en campanyes de 
sensibilització eficaces, capaços 
de despertar l’interès dels ciu-
tadans, pròximes a les societats 
locals. El present número de la 
revista MÈTODE, monogràfic so-
bre el canvi climàtic, respon sens 
dubte a aquestes inquietuds. Ens 
hi  va el futur dels nostres ecosis-
temes i, en general, de la nostra 
Humanitat.  
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