
 
 

             8 de Juny 2022, Dia Mundial dels Oceans 
         Revitalitzar els oceans a través de l'acció col·lectiva 

 
Sota el lema «Revitalitzar els oceans a través de l'acció col·lectiva», avui 8 de juny, se 
celebra el Dia Mundial dels Oceans, un dia per conscienciar-nos de la importància 
ecològica, econòmica i social dels oceans del nostre planeta i per entendre el paper 
fonamental que tenen en la nostra vida quotidiana.  
 
El 2022, un any emmarcat en el Decenni de Ciències Oceàniques de l'ONU, el Dia 
Mundial dels Oceans ens convida a actuar de manera coordinada per aconseguir amb 
les nostres accions conjuntes l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14 establert 
a l’Agenda 2030, que advoca per «conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, 
els mars i els recursos marins». 
 
La importància dels oceans per a la vida al nostre planeta és innegable. Els mars i 
oceans ocupen més del 70% del planeta. Són font de vida i manteniment de la 
humanitat i de tota la resta d’organismes de la terra. Font de riquesa de recursos, 
d’aliments (són la principal font de proteïnes per a més de mil milions de persones a 
tot el món) i d’activitats econòmiques i de lleure. Són reservori de biodiversitat des 
dels inicis de la vida a la terra i tenen funcions vitals ecològiques, com produir el 50% 
de l'oxigen del planeta i absorbir al voltant del 30% del diòxid de carboni produït pels 
humans, fet que esmorteeix els impactes de l'escalfament global. 
 
Els oceans són una de les claus de l’economia global i peces fonamentals en el 
necessari canvi cap a un model de producció i de consum més circular, com ho és el 
model del mateix ecosistema marí, en què l’aprofitament dels recursos i l’equilibri 
entre el que es consumeix i es produeix ens ha de dur a l'èxit i a la supervivència com a 
espècie. 

En l’actualitat, l'activitat humana i les seves conseqüències estan malmetent els 
oceans: per exemple reduint el 90% de les grans espècies marines de peixos i destruint 
el 50% dels esculls de coral. 

Els oceans s’estan escalfant per l’increment de la temperatura mitjana del planeta per 
l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Les seves aigües s’estan acidificant i estan 
perdent la capacitat d’oxigenar-se. Pràctiques insostenibles de sobreexplotació buiden 
els oceans i, per contra, les activitats humanes els omplen de plàstics, deixalles i 
contaminants químics que n’alteren la bioquímica i la dels processos que s’hi generen.  

La situació actual d'emergència climàtica està canviant la climatologia de tot el 
planeta: ha fet augmentar els nivells de les aigües dels oceans pel desglaç dels pols i 
modificat els patrons dels corrents oceànics, amb conseqüències nefastes per als 
ecosistemes marins i afectacions sobre els ecosistemes terrestres. Tot plegat ha fet 



 

incrementar els fenòmens meteorològics extrems i ha alterat els rius que 
desemboquen als oceans, modificant-ne la salinitat, entre altres efectes.  

La salut dels oceans es troba actualment en un greu punt d'inflexió. Fins ara, els oceans 
han estat els grans reguladors de la climatologia, el termòstat del nostre planeta, i la 
seva alteració provoca un efecte dominó nefast i nociu en tots els ecosistemes del 
planeta, no només en els marins.  

Davant d’aquest escenari, des de la UGT de Catalunya volem aprofitar el Dia Mundial 
dels Oceans per reivindicar la importància de mars i oceans com a font de recursos, 
d’oportunitat econòmica, de treball i de vida, i la necessitat de protegir-los. 

Hem de treballar per la recuperació ecològica dels oceans i per una economia blava 
de país, pròspera i sostenible, amb la creació de llocs de treball de qualitat en sectors 
com la pesca, l’aqüicultura, el turisme, les activitats d’oci i recreatives o el transport 
marí, entre altres, amb unes bases de sostenibilitat, de respecte al medi ambient i a la 
seva biodiversitat, preservadores de la natura i dels drets de les persones. 

Hem de continuar exigint als governs que treballin per la resiliència i la millora de la 
capacitat d'adaptació dels oceans als impactes generats pel canvi climàtic, amb 
inversions i estratègies i plans de gestió i d’ordenació de l'espai marítim i dels 
ecosistemes marins i l’explotació sostenible dels oceans, per fer una transició justa que 
no deixi ningú enrere, que enforteixi la societat i garanteixi la protecció dels oceans i 
de la vida que gesten.  
Accions que se centrin a reduir els factors locals de degradació, a enfortir la gestió 
sostenible de les àrees marines i la seva preservació ètica amb permisos de pesca per 
controlar-ne l'accés i a implementar límits de grandària dels peixos per augmentar la 
biomassa reproductora i la protecció dels hàbitats, fomentant una pròspera economia 
circular dels territoris i sectors vinculats als oceans. 
 
Hem de continuar exigint als països que apostin per la recerca i la investigació marina 
per aconseguir el desenvolupament sostenible dels oceans a través de la ciència. I 
reclamar-los que consolidin actuacions que mitiguin els efectes del canvi climàtic en els 
oceans i de defensa dels recursos i del patrimoni submarí infravalorats fins ara.  
 
L'oceà ens connecta amb el nostre planeta i ens dona vida. Som tots i totes qui hem de 
reinventar la nostra relació amb els oceans, treballant de manera conjunta i 
coordinada per crear un nou escenari en el qual restaurem l’equilibri entre les nostres 
necessitats i les del planeta i, en concret, les necessitats dels oceans, perquè la nostra 
supervivència en depèn. 

Tu, jo, nosaltres, vosaltres, tots i totes protegim els oceans!  
Són el nostre origen i el nostre futur. 

 
Més informació: https://www.un.org/es/observances/oceans-day 


