
   
  Palau de Forcalló 
  Museu, 3  
  46003 València 
  www.cvc.gva.es 
   cvc@gva.es 

 
   

1 
 

Declaració a propòsit de la Resolució COP21 sobre Canvi Climàtic 

Autor: Css. Ciències 

Aprovació: Ple, 27 Juny 2016 

 

 

 

El Consell Valencià de Cultura (CVC) és la institució consultiva i assessora de més alt rang de 

la Generalitat Valenciana en matèria cultural. I és destacable la seua permanent preocupació 

per qüestions científiques relacionades amb la qualitat mediambiental i, més particularment, 

amb la necessària lluita contra el canvi climàtic que resulta ja una realitat inqüestionable.   

   

Amb anterioritat a l’última Cimera de París, el CVC va convocar la sessió monogràfica de 7 

d’octubre de 2015 Desertificació, reforestació i cicle hidrològic en el Mediterrani. En un context 

de canvi climàtic, amb la participació d’experts i especialistes de primer orde, la qual va 

permetre establir una presa de posició del CVC, la denominada Declaració d’Ondara, aprovada 

en sessió plenària celebrada el 23 de novembre de 2015 en l’ajuntament de la mateixa 

localitat. 

 

En esta Declaració, el CVC es felicita per l’èxit de la cimera “en l’elaboració d’un protocol 

contra el canvi climàtic”, llança “una crida enèrgica a la societat civil de la Comunitat 

Valenciana per l’adopció d’una conducta mediambiental responsable en la lluita contra el canvi 

climàtic”, i exigix respectuosament als poders públics que posen en pràctica “polítiques 

encaminades a la reducció d’emissions i a la construcció d’un nou model energètic i hidrològic”. 

Esta Declaració es va fer arribar al Govern Francés i a la pròpia Cimera de París a través de les 

autoritats mediambientals autonòmiques i amb la col·laboració de l’Institut Francés de 

València.  

 

Després de diverses sessions de la Comissió de les Ciències en què es va seguir el 

desenrotllament de l’esmentada cimera i de les seues resolucions provisionals i definitives, la 

comissió va organitzar un “microseminari” monogràfic a propòsit de la Resolució final amb la 

intervenció d’experts sectorials com la catedràtica de periodisme científic Carolina Moreno, el 

professor d’arquitectura Enrique Nieto, la mediambientalista de Greenpeace Tatiana Nuño, la 

periodista i escriptora Maria Josep Picó i el jove investigador independent Andreu Escrivà.  

 

Tots ells van valorar de forma crítica, per bé que positiva, l’esforç realitzat en la cimera, la 

presència de la pràctica totalitat dels estats, i algunes de les mesures més operatives que es 

deduïxen de l’atenció específica a assumptes com: i) recomanacions, criteris i seguiment de la 

Mitigació; ii) l’Adaptació i el suport en este camp a països en desenrotllament; iii) l’atenció a 

pèrdues i danys amb el reforç i tramitació de peticions al Mecanisme Internacional de Varsòvia 

per a les pèrdues i danys relacionats amb el canvi climàtic; iv) recomanacions i decisions sobre 

finançament i rendiment de comptes de les parts; v) decisions i peticions de finançament 

d’investigació i seguiment d’accions i resultats en relació amb el Desenrotllament i 
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Transferència de Tecnologia; vi) el foment de la capacitat i un  pla de treball sobre 

col·laboració i cooperació entre les Parts que atendrà el Comité de París sobre Foment de la 

Capacitat; vii) metodologia, recomanacions i iniciatives per al foment de la transparència; viii) 

l’elaboració d’un Balanç Mundial a partir dels corresponents informes i assessoraments; i ix) la 

facilitació i compliment que es deduïxen de la composició i funcions del Comité d’Experts. A 

més de la publicació de les clàusules finals en la pàgina web de la cimera. 

 

Especial interés presenta per al CVC la literalitat del següent paràgraf inclòs en el preàmbul de 

la Resolució: “Reconeixent que el canvi climàtic és un problema de tota la humanitat i que, en 

l’adopció de mesures per a fer-li front, les Parts haurien de respectar, promoure i tenir en 

compte les seues respectives obligacions relatives als drets humans, el dret a la salut, els drets 

dels pobles indígenes, les comunitats locals, els migrants, els xiquets, les persones amb 

discapacitat i les persones en situacions vulnerables i el dret al desenrotllament, a més de la 

igualtat de gènere, l’apoderament de la dona i l’equitat intergeneracional”. També la 

plataforma de difusió Zona dels Actors No Estables per a l’Acció Climàtica i els continguts de 

l’art. 10 respecte a la transferència de tecnologia i de l’art. 18, pel qual es regula l’Òrgan 

Subsidiari d’Assessorament Científic i Tecnològic i la participació de les “parts” no pertanyents 

a la Conferència.  

 

En conseqüència, el Consell Valencià de Cultura reitera una vegada més la seua preocupació 

pel calfament global, per la responsabilitat de l’activitat humana tant en l’abús dels recursos 

energètics com en l’excés d’emissions contaminants i, particularment, per la molt negativa 

contribució de les grans ciutats, la indústria i el transport no sostenible. I es compromet al 

degut seguiment i a la participació, si és procedent, en les accions derivades de la Resolució de 

la Cimera de París COP21 –subscrita per l’ONU a Nova York el passat 22 d’abril amb la 

presència de 171 països, responsables del 93% de les emissions globals—i en la divulgació 

científica que facilite el seu millor coneixement per la societat valenciana, i es congratula de 

que LA CONVENCIÓ DE L’ONU PER AL CANVI CLIMÀTIC I L’ACORD DE PARÍS haja sigut 

distingit recentment amb el Premi Princesa d’Astúries d’enguany 2016. 

   

 


