
Les valls d'Andorra protagonista dels canvis climàtics 
passats, una alerta pel futur (V. Turu) 

Atès que el millor mirall de el futur és el passat s'exposa com els canvis globals 
han afectat el medi natural d'Andorra en el passat. En el primer cas fent ús dels 
isòtops de l'carboni, que és com una empremta digital de la tipologia de 
vegetació dominant. Així valors molt negatius impliquen una vegetació similar a 
l'actual, mentre que valors poc negatius implica una vegetació àrida o més 
desertica. El segon cas fent ús de l'nombre de carbons trobats en els 
sediments andorrans, i que coincideixen en un marge d'error d'escala humana 
(± 50 anys). Quan més carbons, més massa forestal que pot incendiar-se i 
biceversa. 

 
Primer cas; Durant el darrer cicle glacial 

 

 
 

Segon cas: Durant la prehistòria (Edat de Ferro-Epipaleolític) 
 



Conclusions: En tots dos casos, ja sigui durant l'últim cicle glacial com 
posteriorment s'observen cicles disruptius que no permeten l'adaptació de el 
sistema natural, i amb l'alteració de l'clima per part dels gasos d'efecte 
hiivernacle podem desestabilitzar el fràgil equilibri natural. Els esdeveniments 
de Bond, de 1.450 anys d'periodicitat és de tipus pervassiu, s'identifica tant en 
època glacial (cicles de D-O) com post-glacial, l'últim dels quals es va produir fa 
uns 1.400 anys. 

 
Discusió: La disruptiva mundial que ha ocasionat la pandèmia de l'Covid-19 
ens ha mostrat quin és el grau de dependència de l'exterior en el nostre País. 
El Principat és igual de vulnerable als esdeveniments globals que la resta de 
països del seu entorn, úncament que disposa de molts menys recursos 
(humans, materials, diplomàtics, ...) que els seus veïns. El Covid-19 ha fet 
aflorar el millor de les persones (la solidaritat), el pitjor dels països 
(recentralització de recursos, carrera per obtenir material sanitari) i el 
despotisme de les multinacionals (cas d'AstraZeneca). A l'igual que en la crisi 
subprime de l'any 2008, la Pandèmia ens ha fet avançar en el camp de les 
ajudes socials, però sempre per darrere del que és preceptiu en la resta dels 
territoris veïns. 

 
"Ningú podia preveure la virulència de l'contagi". Aquí hem caigut en la 
inconsciència, només calia veure el que passava a Wuhan 3 mesos abans de 
l'estat d'excepció. 

 
“El nostre sistema sanitari està totalment preparat". Aquí hem caigut en la 
temeritat, pocs després de l'estat d'excepció s'arriba a l'gairebé col·lapse 
sanitari. 

 
Ara que som conscients de la nostra vulnerabilitat cal preguntar-se si pot 
passar una cosa similar en un futur. I en cas que passi cal preguntar-se si es 
podrà encaixar el cop quan es produeixi. Un dels perills latents és el ja conegut 
com "Canvi Climàtic", i les seves conseqüències. Però potser som poc 
conscient del que significa un canvi global, sovint es confon amb un canvi 
meteorològic i no és el mateix, hi ha un factor disruptiu que ara, amb la 
Pandèmia es pot captar millor però possiblement tornarem a ensopegar dues 
vegades amb la mateixa pedra. 
 

RESOLUCIÓ 
 
Encomanar al comitè executiu i al GPS que implementin mesures encaminades a 
lluitar front al canvi climàtic, tant en el programa polític del PS per a les properes 
eleccions com per les iniciatives legislatives que es tramiten al Consell General. 
 


