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El canvi climàtic ha estat considerat com el risc més 
important a què s’enfronten les societats contemporànies. 
En aquest treball duem a terme una reflexió sobre l’impacte 
social del canvi climàtic, incloent-hi l’arquitectura 
institucional i les polítiques, així com la conceptualització de 
la vulnerabilitat, resiliència, mitigació i adaptació, que són 
aspectes clau en la lluita contra el canvi climàtic. Les ciutats 
tenen un paper fonamental en la lluita contra el canvi 
climàtic; tanmateix, s’han estudiat menys que l’àmbit estat 
nació. Aquesta anàlisi tindrà el format d’una espècie 
d’assaig reflexiu sobre alguns dels aspectes d’interès per 
analitzar l’impacte social del canvi climàtic, i es concretarà, 
allà on sigui possible, a la ciutat de Barcelona. 
 
Introducció1 
El sociòleg Ulrich Breck (2017) va qualificar les societats 
contemporànies com a societats del risc, no tant per les 
amenaces i els riscos naturals que ha patit la humanitat al 
llarg de la història, que com a argument quedaria 
contrarestat per l’augment de l’esperança de vida, sobretot 
en les societats econòmicament desenvolupades, sinó per un 
nou tipus de riscos produïts per la mateixa activitat humana. 
A més dels riscos de la nuclearització del món —amb 
capacitat per destruir el planeta en un moment (Robock i 
Toon, 2010)—, el canvi climàtic (a partir d’ara, CC) —capaç de 
destruir-lo o deixar-lo molt malmès tal com el coneixem, a 
mitjà i llarg termini (IPCC, 2014)— exemplifica aquest tipus de 
riscos. La mateixa evolució del llenguatge ho explica —des de 
risc de la naturalesa fins a canvi climàtic com a fet social.  

                                                           
1. Part de les idees d’aquest article s’havien proposat en altres 

treballs, concretament “Lliçó inaugural curs acadèmic 2019-20 

UAB”, així com “El impacto social del cambio climático: la 

metamorfosis social como ventana de oportunidad”, elaborat amb 

Jordi Ortega, a: Informe España 2018, Universidad Pontificia de 

Comillas, p. 365-391. 
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És més, els canvis globals planetaris que s’han produït des de 
la industrialització i que estan afectant el funcionament del 
planeta com a sistema han portat a qualificar la nostra època 
com una nova era geològica, l’Antropocè (Crutzen, 2006).  
 
Es tracta d’un fet social perquè la causa està en les activitats 
humanes, concretament les emissions a l’atmosfera de gasos 
amb efecte d’hivernacle, que s’uneixen a la variabilitat 
natural del clima, i també per les conseqüències per a les 
societats i tot el que aquestes necessiten i valoren per 
subsistir, la naturalesa. El canvi climàtic ha posat més clar que 
mai que naturalesa i societat no són realitats oposades, 
antagòniques. No es pot entendre una societat sense tenir en 
compte la seva dependència del medi biogeofísic, ni es pot 
entendre un medi biogeofísic sense considerar com les 
societats l’han intervingut històricament. Aquest és un primer 
impacte social del canvi climàtic: el necessari canvi 
epistemològic que permeti comprendre el problema, i, per 
tant, tenir eines de coneixement més bones per “solucionar-
lo”. 
 
El CC expressa, a més, com cap altre problema social la 
relació entre el que és local i el que és global. Es tracta d’un 
problema global, planetari, les causes del qual estan en 
l’àmbit del que és local.  
 
Les ciutats en són conscients. Ja el 1994, a la Carta europea 
de ciutats sostenibles, ho manifestaven d’una manera nítida: 
“Les ciutats comprenem que el nostre actual mode de vida, i 
particularment les nostres pautes de divisió del treball i de les 
funcions, l’ocupació del sòl, el transport, la producció 
industrial, l’agricultura, el consum, les activitats de lleure i, 
per tant, el nostre nivell de vida, ens fa especialment 
responsables de molts problemes ambientals a què 
s’enfronta la humanitat. Estem convençudes que la vida 
humana en aquest planeta no es pot sostenir sense unes 

comunitats locals sostenibles”2. Anteriorment ja ho va 
afirmar Maurice F. Strong, secretari general de la Conferència 
de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el 
Desenvolupament celebrada a Rio de Janeiro el 1992, quan 
afirmava que la batalla global per la sostenibilitat es guanyarà 
o perdrà a les ciutats. 
 
L’Ajuntament de Barcelona s’alinea amb aquest diagnòstic no 
només en la causa humana del problema, sinó també en la 
solució. L’1 de gener de 2020 va declarar l’emergència 
climàtica (Ajuntament de Barcelona, 2020). Aquest 
posicionament municipal és important, ja que en la lluita 
contra el canvi climàtic, el lideratge politicoinstitucional és 
clau (Ajuntament de Barcelona, 2018). 
 
Ja s’han superat les controvèrsies negacionistes i 
escèptiques3. Les evidències del CC s’han fet explícites: 
augment de la temperatura mitjana del planeta; desglaç dels 
pols; augment del nivell del mar. Les conseqüències en el 
mateix sistema biogeofísic del planeta impliquen l’increment 
en quantitat i intensitat dels fenòmens meteorològics 
extrems, entre els quals hi ha les onades de calor, les 
tempestes i els huracans, entre d’altres (IPCC, 2014, 2018). En 
resum, es preveu que la península Ibèrica serà més càlida i 
més seca, principalment de la meitat cap al sud, tindrà 
augments del nivell del mar i extrems meteorològics més 
grans (AEMET, 2019). 
 
Les projeccions per a Barcelona fins al 2100 (AEMET, 2020) 
són d’un augment de la temperatura, un nombre més elevat 
de nits càlides i tòrrides, lleugera disminució de la 

                                                           
2. http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/repository/Aalborg_ 

Charter/Aalborg_Charter_English.pdf 

3. Hi ha diferències importants entre negacionistes i escèptics, però 

no afecten la qüestió central d’aquest text. 

http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/repository/
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precipitació i més freqüència i intensitat d’esdeveniments 
meteorològics extrems. A aquestes projeccions cal afegir-hi 
l’actual efecte “illa de calor” (Arellano Ramos i Roca Cladera, 
2016; Martín-Vide, 2017) i el del risc d’augment del nivell del 
mar, amb conseqüències en el retrocés o desaparició de 
platges, inundacions i el corresponent impacte en les 
infraestructures portuàries i costaneres (Barcelona Regional, 
2017). No és un fenomen nou. La ciutat ha patit ja 
experiències contemporànies rellevants d’onades de calor, 
estrès hídric i inundacions, que previsiblement 
s’incrementaran, amb el canvi climàtic.  
 
Aquest és el marc en què situem l’anàlisi de l’impacte social 
del canvi climàtic a Barcelona, tant en els seus aspectes 
negatius com en aquells amb potencialitat de transformació 
social cap a una ciutat basada en el desenvolupament 
sostenible. L’anàlisi, a tall de reflexió, es presenta del que és 
global al que és local, ja que es tracta, com hem dit, d’un 
problema on el que és global i el que és local estan 
connectats en les causes i en les conseqüències. 
 
1. L’impacte social del canvi climàtic 
L’informe del Panel Intergovernamental sobre Canvi Climàtic4 
(IPCC, per les seves sigles en anglès) ha diagnosticat el 
problema a escala planetària, n’ha situat les causes i ha 
projectat les conseqüències probables. Es tracta d’un problema 

de canvi ambiental global, que afecta el conjunt de la Terra en el 
seu funcionament com a sistema, i que tindrà —ja està 
tenint— conseqüències, majors o menors segons els llocs, 
però ineludiblement per a tota la humanitat i amb riscos 
catastròfics globals si la temperatura mitjana de la superfície 

de la Terra augmenta més de 2 ºC (IPCC, 2014, 2018). 
                                                           
4. A càrrec del Programa de les Nacions Unides per al medi 

ambient (PNUMA) i l’Organització Meteorològica Mundial (OMM). 

https://www.ipcc.ch/ [recuperat el 26/4/2020]. 

La ciutadania, l’economia i la política han tardat a reconèixer i 
assumir com a important i urgent un problema del qual els 
científics del clima n’han estat informant durant dècades. 
L’Acord de París (ONU, 2015a) ha significat, fins i tot amb les 
seves limitacions (Clémençon, 2016), un impuls polític sense 
precedents en l’actuació global, mundial, en la lluita contra el 
canvi climàtic. Els 190 plans de lluita contra el CC que han 
presentat els països ratificants s’han de revisar cada cinc anys 
(començant el 2023). Queda el dubte de si serà suficient per 
aconseguir els objectius de l’Acord. En qualsevol cas, en un 
món organitzat en la seva sobirania per nacions-estat, la qual 
cosa comporta grans limitacions per a acords mundials, el 
clima del món ara importa. Tanmateix, aquest és l’espai de la 
política, necessari però no suficient en el funcionament de les 
societats complexes com són les actuals. 
 
1.1. Impacte en el reconeixement de la ciència com a 
referent 
Aquest ha estat un dels primers, importants, impactes socials 
del canvi climàtic. La ciència mundial, a través de l’IPCC, està 
tenint un paper central en les decisions polítiques del món i 
dels països. L’Acord de París (ONUa, 2015) va marcar com a 
objectiu no superar els 2 ºC, i, si és possible, l’1,5  ºC, la 
temperatura mitjana de la Terra, basat en les anàlisis de 
l’IPCC (2014). En l’època de la postveritat, això no és fútil. 
 
Encara que la ciència està actualment internacionalment 
connectada, la ciència relativa al canvi climàtic presenta unes 
característiques úniques. L’IPCC és un panel d’àmbit mundial 
que sintetitza el coneixement científic a través de la 
metaanàlisi de la literatura científica, no només de la ciència 
del clima, sinó també de les ciències de la naturalesa i les 
ciències socials —una mica més escàs en aquest àmbit—. 
Aquesta és una altra característica rellevant, la 
interdisciplinarietat, necessària per poder arribar a una 
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entesa més gran de la realitat biogeofísica i social del planeta 
i per aportar solucions al problema. 
 
Però, a més, els informes de l’IPCC, que, malgrat ser un panel 
compost exclusivament per científics, és un marc d’interacció 
entre els científics i els governs5. Aquesta estructuració és 
necessària per a la discussió sobre les qüestions relatives als 
impactes, l’adaptació, la vulnerabilitat i la mitigació del canvi 
climàtic.  
 
En suma, es tracta d’un panel capaç de sintetitzar el 
coneixement del món sobre el tema, de fer-ho de manera 
interdisciplinària i de dialogar amb els governs. Amb 
independència dels aspectes crítics (Trainer, 2017) a què 
pugui estar sotmès en cada un d’aquests àmbits, l’existència i 
treballs de l’IPCC estan sent clau en la lluita contra el canvi 
climàtic.  
 
Així ho ha reconegut Barcelona; el canvi climàtic és una 
realitat i l’IPCC és l’organisme científic de referència 
(Ajuntament de Barcelona). 
 
La credibilitat aconseguida pels informes de l’IPCC és 
altament destacable i poc habitual en la ciència i en la 
política, i clau en la lluita contra el canvi climàtic.  
 
1.2. Impacte en el paper rellevant de les Nacions Unides 
com a institució mundial 
Com a problema global, planetari, el canvi climàtic ha de ser 
abordat de manera global (IPCC, 2014). En un món organitzat 
segons estats nació, els acords mundials i les preses de 
decisions coordinades al món disten de ser una tasca fàcil.  
En el canvi climàtic, fins i tot amb responsabilitats  

                                                           
5. https://www.ipcc.ch/about/structure/ 

diferenciades, totes les societats tenen alguna responsabilitat 
en les seves causes i en les seves solucions (Convenció Marc 
de les Nacions Unides). Les Nacions Unides han estat un 
agent clau en l’articulació i consecució dels acords de lluita 
contra el canvi climàtic. Aquests acords són difícils i 
complexos; la participació dels països es dirigeix no tant a la 
consideració del clima com un bé global, un bé comú, sinó a 
projectar en el que és global els interessos particulars, 
egoistes es podria dir, nacionals (Nava Escudero, 2016; Pardo 
i Ortega, 2018). 
 
1.3. Impacte sobre el paper rellevant de la Unió Europea 
La Unió Europea està a l’avantguarda dels esforços 
internacionals sobre el clima. A finals del 2014 va ser la 
primera gran economia del món a presentar el seu 
compromís el 2030 (EC, 2019) sobre l’any base de 1990 de 
reducció del 40% dels gasos amb efecte d’hivernacle, amb 
l’interès d’augmentar aquest objectiu fins al 50% - 55% , 
segons el recent Acord Verd Europeu (CE, 2019), dirigit a 
conciliar l’economia amb la cura del planeta. A més, s’ha 
marcat com a objectius tenir una quota d’energies 
renovables de, almenys, el 32%, i del 32,5% de millora de 
l’eficiència energètica.  
 
Aquest lideratge, amb capacitat de canviar les coordenades 
de la geopolítica (Oberthür, 2016), és un altre dels resultats 
del CC, en un context polític de falta d’interès per part dels 
Estats Units6 en aquesta matèria i d’emergència de la Xina 
com a actor important en la política climàtica mundial (Hilton 
i Kerr, 2017). Així, la lluita contra el CC té la potencialitat de 
ser una espècie d’identitat europea, en moments de crisi 
d’aquesta identitat (Kaina i Karolewski, 2013), qüestionament 

                                                           
6. Els Estats Units no han ratificat l’Acord de París, encara que 

molts estats, comtats i municipis de la nació s’han marcat objectius 

ambiciosos al respecte. 

https://www.ipcc.ch/about/structure/
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de la pertinència de la UE per alguns països membres, així 
com del Brexit del Regne Unit. 
 
Barcelona s’alinea amb els compromisos de la UE de reducció 
del 40% - 45% dels gasos amb efecte d’hivernacle en l’horitzó 
del 2030.  
 
El lideratge i consens polític és una qüestió clau en la lluita 
contra el canvi climàtic. L’acord europeu i els corresponents 
nacionals i locals són, per tant, un altre dels impactes positius 
que cal posar en relleu. 
 
1.4. Impacte sobre el paper de les ciutats en la lluita contra 
el canvi climàtic 
Les ciutats tenen un paper central en la lluita contra el canvi 
climàtic (Rosenzweig et al., 2010). Més del 70% de les 
emissions de carboni poden ser atribuïdes a les àrees 
urbanes (Bazaz et al., 2018), en un procés de creixement de 
la seva població i les seves economies, fins i tot amb l’aturada 
“temporal” que està produint la pandèmia de la Covid-19. 
 
El focus s’ha posat tradicionalment en les nacions estat, les 
quals han estat en molts casos incapaces d’abordar la lluita 
contra el CC d’una manera àmplia i eficaç (Rosenzweig et al., 
2010). Les ciutats, per contra, estan emergint com a actors 
importants i s’estan preparant amb avaluació de riscos i plans 
de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Tot i això, les ciutats 
han estat bastant ignorades en la investigació sobre canvi 
climàtic fins fa molt poc (Rosenzweig et al., 2010).  
 
Són fites polítiques internacionals per a les ciutats l’Acord de 
París (ONUa, 2015) i els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS, a partir d’ara) —l’anomenada Agenda 
2030— (ONUb, 2015), així com la Nova Agenda Urbana de les 
Nacions Unides (ONU, 2016). La seva concreció en l’àmbit 
nacional al nostre territori s’ha plasmat en la creació d’un 

Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 amb rang de 
vicepresidència. Barcelona, com a municipi, s’ha compromès 
amb els ODS de l’Agenda 2030 (Ajuntament de Barcelona, 
2020b). 
 
Toca procedir des dels objectius a l’acció. Ja és hora de 
prendre’s seriosament el canvi climàtic! Tot i això, és 
important aclarir el canvi radical que es necessita per complir 
aquests objectius. Descarbonitzar les ciutats requereix 
mobilitzar inversions a gran escala en energies renovables, en 
transport públic, edificis energèticament eficients i gestió de 
residus sòlids, entre d’altres. Però canviar la tendència 
històrica que ha produït el canvi climàtic requerirà molt més 
que canvis en les polítiques o en la inversió en 
infraestructures. Cal donar forma a les ciutats de manera que 
satisfacin les necessitats dels seus habitants, redueixin el 
consum de recursos i mantinguin el desenvolupament 
econòmic. Cal enderrocar les barreres culturals i mentals que 
suporten el modus operandi. Tanmateix, les ciutats no poden 
fer tot això soles. Els governs autonòmics i nacionals 
necessiten crear marcs propicis per fer-ho, donant suport a la 
coordinació dels diferents actors (Broekhoff et al., 2018). En 
matèria d’infraestructures, per exemple, la inversió privada 
és probablement una qüestió clau per satisfer el dèficit en la 
seva inversió (Floater et al., 2017).  
 
Han estat fites la creació del Pacte dels alcaldes el 2014, 
promogut per la Comissió Europea, actualment anomenat 
Pacte global d’alcaldes pel clima i l’energia (que va premiar 
Barcelona el 2018 pel seu pla Clima); el reconeixement per 
l’Acord de París (2015) de la importància de les parts 
interessades no signatàries: les ciutats i altres 
administracions subnacionals, la societat civil i el sector 
privat, entre d’altres; la Cimera de Ciutats i Regions en la 
COP23 de les Nacions Unides, el 2017, la inauguració de la 
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qual va presidir l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau7, on les 
ciutats han reclamat la necessitat que els governs nacionals 
les dotin de més eines per lluitar contra el CC, i la Xarxa 
Espanyola de Ciutats pel Clima, en el marc de la Federació 
Espanyola de Municipis.  
 
Mentre que els estats sovint fracassen en percebre els riscos, 
com apuntava Beck (2017) en relació amb el CC, les ciutats 
estan en millors condicions de percebre les oportunitats. El 
canvi climàtic podria estar invertint la relació estats-ciutats, 
de manera que les ciutats es converteixen en pioneres en 
aquesta important matèria. N’hi ha prou com a exemple amb 
el paper de les ciutats en la transformació del model 
energètic cap a les energies renovables i locals, o la 
transformació de l’urbanisme urbà des del que és 
infraestructural fins a l’ecosistèmic (Rueda, 2016; López et 
al., 2020). 
 
Ja no es tracta només d’estructures i acció de caràcter 
vertical, de dalt a baix —mundials, nacionals, locals—, sinó 
també de les de caràcter horitzontal, en aquest cas entre 
ciutats, ja sigui en xarxes locals, nacionals o internacionals. I 
el més important, amb motiu de la globalització i aquesta 
horitzontalitat, les ciutats passen a ser global players, ciutats 
globals, que busquen aliances entre les institucions, la 
societat civil i les empreses. Es tracta de desenvolupar les 
oportunitats d’aliances horitzontals amb altres ciutats (espais 
de llibertat, d’autonomia i d’avantguardes innovadores) com 
a protagonistes. Aquesta cooperació mundial entre les ciutats 
té la potencialitat de ser una palanca fonamental en l’avenç 
en la lluita contra el CC.  
 

                                                           
7. https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/09/20/ada-colau-

presideix-a-nova-york-la-inauguracio-de-la-cimera-mundial-de-

grans-ciutats-per-lemergencia-climatica/ 

Les ciutats tenen ara l’oportunitat d’una transformació, una 
metamorfosi, cap a la sostenibilitat amb visió de futur. Com 
dèiem, poden ser productores de la seva pròpia energia a 
través de les energies renovables, d’un nou urbanisme 
ecosistèmic i edificació que tingui en compte el CC (López et 
al., 2020), d’una mobilitat urbana basada principalment en el 
transport col·lectiu i l’automòbil elèctric i compartit, la qual 
cosa allibera espai per a altres usos públics, d’una gestió 
intel·ligent de l’aigua i dels residus en una economia circular, 
de participació ciutadana en la gestió de la ciutat, entre 
d’altres.  
 
1.5. Impacte sobre la conscienciació de prescriptors líders i 
de la societat 
Els valors i la conscienciació mediambientals, ja siguin 
precursors ben normalitzadors, són necessaris per al 
comportament i l’acció social respecte al canvi climàtic 
(Pardo, 2006). La lluita contra el CC requereix la participació 
de tots els sectors de la societat, amb impulsos no només de 
dalt a baix sinó també de baix a dalt, i no només verticals sinó 
també horitzontals.  
 
L’augment de la conscienciació de les societats sobre els 
riscos del canvi climàtic ha estat exponencial en aquests 
últims anys. Com a il·lustració d’això, l’Encíclica Laudato si del 
papa Francesc8, amb un missatge perquè la humanitat 
procedeixi amb modèstia davant l’arrogància que ignora els 
efectes a llarg termini, o la “Declaració islàmica sobre el canvi 
climàtic global”9, que convida a no posar en perill el delicat 
“equilibri” (al-mizan) planetari. Però sobretot ha estat 

                                                           
8. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/pap

afrancesco_20150524_enciclicalaudato-si.html [recuperat el 

26/4/2020]. 

9. http://www.ifees.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/ICCD-

Spani-Full.pdf [recuperat el 26/4/2020]. 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/09/20/ada-colau-presideix-a-nova-york-la-inauguracio-de-la-cimera-mundial-de-grans-ciutats-per-lemergencia-climatica/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/09/20/ada-colau-presideix-a-nova-york-la-inauguracio-de-la-cimera-mundial-de-grans-ciutats-per-lemergencia-climatica/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/09/20/ada-colau-presideix-a-nova-york-la-inauguracio-de-la-cimera-mundial-de-grans-ciutats-per-lemergencia-climatica/
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l’emergència d’un moviment social mundial, principalment 
de joves, com els Climate Fridays o Extinction Rebellion10, 
originats per l’adolescent sueca Greta Thunberg, el que ha 
aconseguit situar l’emergència climàtica a l’agenda política i 
econòmica, moviment que no només és ideològic sinó més 
profund, d’acció. 
 
La ciutadania de Barcelona no és aliena a aquesta consciència 
social. Al voltant de vuit-centes organitzacions ciutadanes 
han fet explícit el seu compromís pel clima (Ajuntament de 
Barcelona), amb projectes concrets per dur a terme.  
 
És un punt de partida per a la construcció d’una ciutadania 
climàtica global-local, que requereix un procés no només 
d’informació i de comunicació, sinó també de capacitació i de 
participació.  
 
El planeta és un sistema limitat, “tancat”; per contra, les 
societats són sistemes oberts que, com a tals, han vist com la 
crisi climàtica i mediambiental ha posat de manifest la 
imperiosa necessitat de no traspassar aquests límits. Una 
ciutadania organitzada, compromesa i activa en defensa del 
bé comú —el medi ambient, el clima— té la potencialitat de 
donar suport i impulsar canvis socials que transformin els 
“mals” en “béns”. El CC equival així a una metamorfosi de la 
societat i de la política. 
 
La participació social, en un procés de construcció del 
“nosaltres”, és l’eina necessària per a aquesta capacitació i 
transformació social. De com sigui aquesta ciutadania 
climàtica dependrà gran part de l’èxit o fracàs en la lluita 
contra el canvi climàtic. 
 

                                                           
10. https://www.fridaysforfuture.org/ (recuperat el 10/9/2019). 

https://rebellion.earth/ (recuperat el 26/4/2020) 

1.6. Impacte en la salut, l’economia o les infraestructures 
Les amenaces del canvi climàtic per a Barcelona ja estan 
identificades (Ajuntament de Barcelona, 2018): l’augment de 
la temperatura i dels fenòmens meteorològics extrems 
suposen uns riscos sobre la salut humana11 i per a l’activitat 
econòmica i les infraestructures mereixedors de 
consideració. Però les conseqüències d’aquests riscos van 
molt més enllà i tenen la potencialitat d’afectar virtualment a 
totes i cada una de les esferes que componen una societat —
social, econòmica, política, institucional, biofísica, etc.—. 
 
Els escenaris de futur s’organitzen segons dues perspectives: 
escenari passiu i escenari compromès. Així, per a Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona, s. d.), l’any 2100, sobre la base del 
2015, les dades, respectivament, serien: augment de la 

temperatura, +3 °C i +1,7 °C; disminució de les 
precipitacions, -26% i -14%; augment del nivell del mar, entre 
64 cm i 133 cm i entre 46 cm i 115 cm, i les onades de calor 
es multiplicarien per 16 i per 8, i les nits tòrrides (més de 

25 °C) , per 6 i per 2.  
 
A partir d’aquests escenaris, l’estudi per a Barcelona indica 
els efectes següents (Ajuntament de Barcelona, s. d.): “La 
salut de la ciutadania es veurà afectada per la calor, per les 
malalties transmeses per insectes i per la menor disponibilitat 
d’aigua [...]. Les desigualtats es faran més patents també amb 
més conflictes socials [...]. No sempre es tindrà assegurada la 
garantia de subministrament de recursos bàsics com són 
l’energia o l’aigua [...]. El cost de la vida es veurà afectat 
directament per la possible pujada dels preus dels 
combustibles fòssils, dels quals encara depenem, i dels 
productes derivats o els que es transporten des de lluny [...]. 
La biodiversitat i la naturalesa de la ciutat es veuran 

                                                           
11. L’onada de calor de l’estiu del 2003 a Europa va produir al 

voltant de 70.000 morts, entre directes i induïdes.  
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afectades pels canvis climàtics previstos, tant la fauna com la 
flora.” 
 
És a dir, que fins i tot en l’horitzó de l’escenari compromès, 
els impactes socials del canvi climàtic marcaran la seva 
empremta en l’àmbit de la salut, de les infraestructures, de la 
vulnerabilitat social, de l’economia. Les mesures de mitigació 
i d’adaptació són clau. 
 
El reconeixement del CC com a fet social té implicacions de 
pes per a totes les esferes que componen una societat, ja que 
significaria que la resolució del problema no està en la 
naturalesa en si mateixa, sinó en la societat. Segons el que la 
societat faci o no faci, així serà l’impacte social del canvi 
climàtic. El risc i el seu significat social no són qüestions 
estàtiques. L’impacte és el resultat del perill —en aquest cas, 
el canvi climàtic— en la seva interacció amb el medi, en 
aquest cas concret, el medi físic i social de la ciutat de 
Barcelona. En definitiva, les amenaces, els perills, del tipus 
que siguin, suposen un risc per a les societats, que, segons les 
característiques d’aquestes societats i les mesures que 
adoptin, produiran un impacte, major o menor, negatiu o 
positiu, amb més o menys possibilitats de mitigació o 
adaptació, sempre en un procés dinàmic. Insistir en això no 
és fútil, ja que implica posar l’accent en l’acció, en el canvi 
social, en la transformació dels sistemes que componen la 
ciutat de Barcelona en línia amb la lluita contra el canvi 
climàtic. 
 
1.7.  Mitigació i adaptació al canvi climàtic 
La mitigació i l’adaptació al CC comprenen les eines de lluita 
contra el canvi climàtic (IPCC, 2014). Per mitigació l’IPCC 
(2018) considera la intervenció humana destinada a reduir les 
fonts de gasos amb efecte d’hivernacle o augmentar els seus 
embornals. Per adaptació en els sistemes humans, entén el 
procés d’ajustament de les societats al clima real o projectat i 

els seus efectes, a fi de moderar els danys o aprofitar les 
oportunitats beneficioses. Afegeix a més un gradient 
d’adaptació: adaptació gradual que manté l’essència i la 
integritat d’un sistema o procés a una escala determinada —
en alguns casos, l’adaptació gradual pot culminar en una 
adaptació transformativa, que és aquella que canvia els 
atributs fonamentals d’un sistema socioecològic en previsió 
del canvi climàtic i els seus impactes—. 
 
En aquest marc, queda encara per escriure com 
concretament el CC està canviant o transformant la societat. 
En aquest aspecte, els científics socials, tardans en aquesta 
tasca, tenen una responsabilitat en aportar coneixement. Per 
al sociòleg Ulrich Beck (2017), el canvi climàtic té la 
potencialitat no només de produir canvi social sinó una 
metamorfosi social, que considera que és l’oposat al canvi 
social. El canvi significa l’evolució contínua de la societat; la 
metamorfosi equival a un canvi radical, una transformació 
històrica de cosmovisió, de la manera de veure el món. Es 
podria resumir en el fet que el que ahir era impossible avui és 
real. Els desastres, a més del dany que produeixen, també 
poden funcionar com un catalitzador de canvi, de 
transformació social (Birkmann et al., 2010), en les diferents 
esferes que componen una societat, en el pla econòmic, 
polític, social, en aquest cas a causa del CC. Es tracta d’un 
canvi civilitzador de la relació de les societats amb la 
naturalesa, amb el planeta com a sistema biogeofísic que fa 
possible l’habitabilitat humana. 
 
Són qüestions clau en aquest canvi metamorfòsic la 
vulnerabilitat, resiliència i fortalesa de les estructures socials, 
econòmiques, polítiques, institucionals de les ciutats per 
prevenir, mitigar i adaptar-se al canvi climàtic, i 
concretament a la concreció anteriorment indicada 
d’augment d’onades de calor i de temperatura nocturna, 
d’augment de l’efecte illa urbana de calor, d’inundacions, i de 
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possibles situacions d’estrès hídric. El pla Clima de Barcelona 
inclou mesures de mitigació i d’adaptació, i Barcelona forma 
part de prop del 80% de ciutats europees de més de 
500.000 habitants que ja ha elaborat plans al respecte 
(Reckien, 2018). 
 
En aquest camí, és important la clarificació i concreció dels 
conceptes de vulnerabilitat, resiliència i fortalesa, ja que són 
els marcs en els quals cal basar la mitigació i adaptació al CC. 
 
Encara que no existeix una definició universal del concepte 
de vulnerabilitat i a més té una notable complexitat, a 
l’efecte d’aquest article seguirem la definició de l’IPCC (2018: 
92), per al qual “la vulnerabilitat comprèn una varietat de 
conceptes que inclouen la sensibilitat o susceptibilitat al dany 
i la falta de capacitat de resposta i adaptació, en aquest cas al 
canvi climàtic.” Una mica més àmplia és la definició de 
Wisner et al. (2004: 11), que la refereixen a “les 
característiques d’una persona o grup i la seva situació, que 
influeixen la seva capacitat d’anticipar, bregar, resistir i 
recuperar-se de l’impacte d’una amenaça.” Phillips i Fordham 
(2009), per la seva banda, aporten que la desigualtat social 
(econòmica, social, cultural, etc.) és un factor clau de la 
vulnerabilitat, que, a més, està incrustada en l’estructura 
social. És a dir, la vulnerabilitat no només s’associa a les 
condicions d’individus concrets, sinó a les condicions del 
mitjà en què la seva vida es desenvolupa. Tot això aporta un 
corpus d’elements rellevants per a l’anàlisi de la 
vulnerabilitat social de la ciutat de Barcelona en relació amb 
el canvi climàtic. 
 
Respecte al risc en relació amb els impactes del clima, l’IPCC 
(2018: 89) el defineix com “el potencial de conseqüències 
adverses d’un perill relacionat amb el clima, o de les 
respostes d’adaptació o mitigació a aquest perill, en la vida, 
els mitjans de subsistència, la salut i el benestar, els 

ecosistemes i les espècies, els béns econòmics, socials i 
culturals, els serveis (inclosos els serveis ecosistèmics), i la 
infraestructura. Els riscos es deriven de la interacció de la 
vulnerabilitat (del sistema afectat), l’exposició al llarg del 
temps (al perill), així com el perill (relacionat amb el clima) i la 
probabilitat que ocorri”. 
 
Noteu que l’impacte del risc serà més gran o més petit 
segons sigui la vulnerabilitat i els perills derivats del CC. De 
nou, incidir en la importància d’identificar, eliminar o 
disminuir les vulnerabilitats, en aquest cas de Barcelona, és 
clau en la lluita contra el canvi climàtic. A més, en la mesura 
que el risc és un constructe social, tant aquest com la 
vulnerabilitat són susceptibles de diverses interpretacions 
que han de ser tingudes en compte per a la seva comprensió i 
actuació.  
 
En l’anvers de la vulnerabilitat situaríem la categoria social de 
resiliència. Adoptat de la psicologia social, s’utilitza 
profusament en l’anàlisi de l’estrès mediambiental del medi 
físic. Des de fa diverses dècades, s’intenta incorporar al 
concepte de resiliència les dimensions socials (Folke, 2006). 
És aquest un altre dels conceptes amb diversitat de definició. 
La qüestió de la resiliència de les ciutats no és nova. Pickett et 
al. (1992) ja van debatre sobre la diferència entre les 
definicions que consideren la resiliència en equilibri o en no 
equilibri. Pel que fa a l’objecte general d’aquest article, 
prenem la distinció de Cartalis (2014: 1), en què “en la 
primera (equilibri), la ciutat ha de dissenyar-se i planificar-se 
per evitar arribar a un punt terminal. En la segona vista (no 
equilibri), la ciutat necessita definir múltiples estats (interns) i 
assegurar que la interacció dels processos facilitarà la seva 
estabilitat”. 
 
Així ho ha fet en les seves anàlisis el referent IPCC (2018: 88), 
que la defineix com “la capacitat dels sistemes socials, 
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econòmics i ambientals d’afrontar un succés, tendència o 
pertorbació perillosos responent o reorganitzant-se de 
manera que mantinguin la seva funció essencial, la seva 
identitat i la seva estructura, i conservant alhora la capacitat 
d’adaptació, aprenentatge i transformació”. És un concepte 
que ha arribat a implementar-se en estructures d’actuació, 
com és el cas, per exemple, del Departament de Resiliència 
Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
En realitat, vulnerabilitat, risc, adaptació i resiliència no són 
assumptes separats, sinó que estan íntimament relacionats, 
per la qual cosa la seva anàlisi requereix un marc holístic per 
conèixer-los i comprendre’ls millor (Birkmann et al., 2013), en 
un context de gestió multiriscos en les societats 
contemporànies. 
 
Un cop s’han inclòs aquestes categories en l’anàlisi de les 
societats, de vegades es duu a terme com si la societat fos un 
tot homogeni, sense desagregació analítica de variables 
sociodemogràfiques rellevants. Així, el gènere, la condició 
econòmica, l’edat, l’educació, entre d’altres, són variables 
que permeten aprofundir en la vulnerabilitat, el risc i la 
resiliència de les societats.  
 
Concretament en relació amb el gènere, encara que aquesta 
variable ha estat reconeguda com un factor important per al 
desenvolupament de polítiques públiques, la seva inclusió en 
les anàlisis sobre CC encara és escassa (Pearse, 2017), amb 
algunes excepcions recents, com la realitzada per als països 
iberoamericans (Aldunce et al., en premsa). L’IPCC (2014) 
considera com a molt probable que els efectes del CC siguin 
diferents per motiu de gènere; lamentablement no diu gaire 
més.  
 
L’encara escassa literatura sobre CC i gènere s’ha organitzat 
principalment al voltant de dos eixos temàtics: dones com a 

vulnerables i dones com a comportament virtuós, bon 
comportament, en aquest cas en relació amb el canvi climàtic 
(Arora-Jonsson, 2011). Vulnerables principalment al Gran 
Sud, per la seva pobresa, i amb bon comportament al Gran 
Nord, per la seva consciència ambiental. Queda fora d’aquest 
article una anàlisi crítica d’aquesta classificació; aquí només 
apuntem com a hipòtesi la rigidesa i, probablement, l’error 
d’aquests eixos.  
 
Com a vulnerables, es connecta per l’estreta relació entre 
pobresa i vulnerabilitat, i el fet que les dones com a grup 
social són més pobres i tenen menys poder que els homes. 
Com a comportament bo en relació amb el CC, s’associa al fet 
que les dones utilitzen més el transport públic, duen a terme 
majoritàriament les feines de casa i, per tant, incideixen en el 
consum d’aigua, energia, aliments, etc., i, en definitiva, a 
l’estreta connexió entre el gènere i les activitats productives i 
reproductives (Pardo, 2002; Pearse, 2017). 
 
Una revisió bibliogràfica sobre gènere i canvi climàtic conclou 
que “la literatura ha establert que les relacions de gènere són 
una característica integral de les transformacions socials 
associades al canvi del clima. Això planteja un desafiament 
per a la investigació social del clima cega a la perspectiva de 
gènere. Sense l’anàlisi de gènere, ometem aspectes clau de la 
vida social en un clima que canvia. És vital que es reconegui el 
caràcter de gènere del canvi climàtic i que les ciències socials 
i les humanitats explorin més aquest caràcter” (Pearse,   
2017: 1). 
 
Per al cas de Barcelona, el pla Clima (Ajuntament de 
Barcelona, 2018) inclou la variable de gènere principalment 
en dues qüestions: la justícia de gènere i la vulnerabilitat de 
gènere. 
 
En l’encara escàs corpus d’investigació sobre gènere i CC, 
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particularment pel que fa a les aportacions específiques que 
les dones produeixen o poden produir en relació amb les 
mesures d’adaptació, Barcelona té l’oportunitat d’aprofundir 
en aquestes anàlisis i propostes, que complementin la 
identificació de les vulnerabilitats de les dones en clau de 
desigualtat social i injustícia. 
 
2. Conclusió 
Les societats contemporànies hauran de viure amb situacions 
multiriscos i amb condicions mediambientals constantment 
canviants i, sovint, a gran velocitat, com són algunes de les 
conseqüències del canvi climàtic, entre d’altres, moltes de les 
quals amb un alt grau d’incertesa. 
 
El canvi climàtic, com a canvi global, planetari, requereix una 
governança global. L’avenç en aquest àmbit ha estat 
important en les últimes dècades, on les Nacions Unides ha 
estat un actor clau i l’IPCC un referent científic amb capacitat 
d’influir en les polítiques públiques. Tant l’arquitectura 
institucional mundial com els acords de lluita contra el canvi 
climàtic i la seva implementació en els països i en els àmbits 
locals suposen una base sòlida. La credibilitat de la ciència i 
de les organitzacions internacionals són aspectes importants 
que hem de mantenir i reforçar. 
 
Tanmateix, aquesta internacionalització no sempre és 
presidida pel bé comú general, el clima del planeta, sinó que 
l’aproximació dels països sovint es fa des dels interessos 
particulars de cada país. Encara que aquesta actitud té la seva 
lògica, la gravetat del problema requereix superar aquesta 
“miopia”. Els desastres, el canvi climàtic, aporten una 
oportunitat per educar els líders polítics, econòmics i socials 
sobre la naturalesa de la vulnerabilitat davant del risc del 
desastre, i, per tant, sobre la importància de reforçar els 
sistemes socials perquè sigui més resilients. Les polítiques de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic són marcs idonis per a 

aquest reforçament.  
 
És més, els desastres, en aquest cas el canvi climàtic, poden 
servir per produir canvis en les estructures que precisament 
han portat al problema, una metamorfosi social, una 
oportunitat de transformació social. 
 
El canvi climàtic expressa com cap altre aspecte la connexió 
entre el que és local i el que és global. I les ciutats tenen un 
paper clau en aquesta connexió. Barcelona, com a ciutat 
global, té una empremta en la creació del problema del canvi 
climàtic (per la seva activitat econòmica, mobilitat, 
concentració de població, consum, etc.) però també en la 
seva solució, o, almenys, en la seva mitigació i adaptació. Els 
plans estratègics, programes i accions que ha establert el 
municipi de Barcelona, fins i tot amb les seves controvèrsies, 
fan de la ciutat, les seves institucions, organitzacions i 
ciutadania un agent actiu per combatre el canvi climàtic. 
 
Com a possibles avenços en aquests processos s’han 
identificat diverses qüestions. Les anàlisis de la vulnerabilitat i 
la resiliència s’han de desagregar per grups socials 
significatius; no és suficient l’anàlisi de la societat com si fos 
una totalitat homogènia.  
 
L’adaptació i la mitigació s’han de considerar juntes, a fi 
d’ajudar a identificar les sinergies entre elles, positives i 
negatives, la qual cosa és particularment important per a les 
ciutats, on aquests factors estan profundament entrellaçats. 
En aquestes sinergies, cal tenir en compte l’impacte que les 
mesures de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic poden 
tenir en la consecució dels objectius de desenvolupament 
sostenible. No tot s’hi val, en la lluita contra el canvi climàtic; 
aquesta lluita s’ha d’orientar a la consecució de ciutats 
sostenibles. 
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La planificació urbana hauria d’estar vinculada als temes del 
canvi climàtic, de manera transversal. Les ciutats seran més 
segures si en la seva avaluació de reducció dels riscos 
consideren junts el canvi climàtic i els desastres. 
 
Finalment, i travessant tots els aspectes indicats 
anteriorment, cal una vinculació més gran del coneixement 
científic amb les necessitats i requeriments dels planificadors 
de la ciutat. La ciència útil per combatre el canvi climàtic és 
necessàriament interdisciplinària i transdisciplinària.  
 
L’impacte social del canvi climàtic és massa complex, i és per 
això que per comprendre’l requereix la investigació i acció de 
les ciències de la naturalesa i de les ciències de la societat, 
així com de la ciència ciutadana, de manera interactiva. 
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