
 

Dia Mundial de Lluita contra la Desertificació i la  Sequera 

El canvi climàtic ens aboca a la desertització del territori 
  

El 17 de juny se celebra el Dia Mundial de lluita contra la Desertificació i  la 
Sequera  amb l’objectiu de sensibilitzar l'opinió pública sobre aquest tema, per trobar 
solucions i eines per combatre la desertificació amb la cooperació de tothom i enfortir 
l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació als 
països afectats per sequera greu o desertificació. 

Enguany, el lema del Dia Internacional contra la Desertificació, "Sortim junts de la 
sequera" , posa l'accent en la necessitat d'una acció precoç per evitar conseqüències 
desastroses per a la humanitat i els ecosistemes planetaris. 

La sequera és una de les grans amenaces per al desenvolupament sostenible, 
especialment als països en desenvolupament, que es preveu que el 2050 ja afecti 
més de les tres quartes parts de la població mundial. 

Entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l'ONU a 
l’agenda 2030 hi ha l’ODS 15: Vida d'ecosistemes terrestres , que tracta de la 
conservació, la restauració i l’ús sostenible d’aquests ecosistemes i fa una crida a la 
gestió ecosistèmica en la planificació del territori amb una visió holística per evitar la 
degradació dels ecosistemes. En concret, l’ODS 15.3 parla de lluitar contra la 
desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afec-tades 
per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar assolir un món neutral 
quant a la degradació de les terres per al 2030. 

Quan parlem de sequera, no ens referim a un fenomen excepcional a Catalunya ni en 
el conjunt dels territoris de la conca Mediterrània.  La seva intensitat i les situacions  
de manca d’aigua dels darrers anys, relacionades amb l’emergència climàtica i el canvi 
climàtic que estem vivint i patint, han anat en augment i s’han agreujat per les activitats 
humanes i la sobreexplotació dels recursos naturals.  

Catalunya presenta un complex mosaic de ritmes pluviomètrics estacionals que, 
juntament amb la seva situació geogràfica, ens converteix en un territori especialment 
vulnerable als canvis. L'evolució climàtica futura  dibuixa un escenari que accentua les 
situacions de dèficit hídric, i per contra, pluges més concentrades i torrencials que ben 
segur que provocaran problemes mediambientals, socials i econòmics al nostre 
territori. 



Aquesta desigualtat de disponibilitat de recursos hídrics es veu agreujada per 
activitats com la desforestació (que incrementa el risc d'incendi), les males pràctiques 
agrícoles i ramaderes i la sobreexplotació de recursos naturals, que  
acceleren/accentuen/intensifiquen  la desertificació. 

A conseqüència de la desertització i les sequeres, augmenta la inseguretat alimentària 
per la pèrdua de collites o la disminució dels seus rendiments (pèrdua de conreus com 
els de cereal de secà, fruits i fruites de mida inferior…), desapareix la coberta vegetal 
i, per tant, d'aliment per al bestiar i per a l'ésser humà, i es redueix la massa forestal, 
que fa minvar els recursos fusters i fa créixer el risc d’incendi. La desertització d’un 
territori també provoca una disminució de les reserves d'aigua potable per la pèrdua 
dels aqüífers, una disminució de la biodiversitat dels ecosistemes, sobretot de les 
zones humides (aiguamolls de l’Empordà), dels ecosistemes de ribera fluvials, dels 
deltes (regressió del Delta de l’Ebre) i dels llacs, i l’aparició de problemes sanitaris, de 
malalties zoonòtiques unides a risc més elevat d’expansió de plagues i d’invasió 
d’espècies no autòctones. La desertització afecta també l’economia del país, incidint 
sobre l'agricultura, la ramaderia, les explotacions forestals i també en altres sectors 
econòmics, directament o indirectament, com la reducció del turisme de les zones 
afectades per la sequera, sectors que generen energia d'origen hidràulic, etc. 

Socialment, la desertització i la sequera en un territori accentuen encara més les 
desigualtats, ja que comporten un moviment de la població, pèrdues de llocs de treball, 
manca d'accés a recursos naturals com l’aigua i repercuteixen especialment en els 
col·lectius més vulnerables, persones grans o aquells amb menys recursos 
econòmics. 

El canvi, doncs, és necessari i urgent. Per frenar la desertificació cal la implicació de 
totes i tots, la bona gestió del territori orientada a un ús sostenible dels recursos 
naturals, especialment la conservació dels sòls fèrtils i dels recursos hídrics amb una 
planificació coordinada de les activitats ramaderes i agrícoles; la preservació de la 
coberta vegetal del territori, que té un paper clau en la protecció del sòl davant l'erosió 
del vent i l'aigua perquè construeix barreres i estabilitza les dunes; i la millora de la 
gestió agrícola (agricultura ecològica i pràctiques sostenibles amb rotació dels cultius). 
Finalment, també és necessari fomentar el canvi cultural entre la ciutadania i les 
empreses a través de l'educació sobre el canvi climàtic per augmentar la consciència 
sobre les conseqüències de la desertificació i sobre com prevenir-la des de tots els 
àmbits. 

Des de la UGT de Catalunya  reclamem mesures immediates per frenar l’impacte de 
la desertització i la sequera. Instem al Govern a establir mesures consensuades i amb 
pressupost suficient per mitigar el canvi climàtic i facilitar la transició ecològica justa 
en tots els sectors d’activitat afectats per les conseqüències de l'emergència climàtica 
que estem vivint. Els governs i les empreses han d’afavorir la producció sostenible, 
l’economia circular, el consum responsable, de proximitat km 0, la gestió sostenible 
dels recursos i l’adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic dels territoris i 
sectors productius, enfortint l’economia, el benestar i la prosperitat, aprofitant 



l’oportunitat de canvi cap a un món més equitatiu, amb llocs de treball sostenibles, 
saludables, igualitaris i de qualitat. 

Aquest canvi només serà possible a través de la participació i implicació de tota la 
societat: dels governs i administracions públiques, de les empreses, dels agents 
socials i econòmics, de les treballadores i treballadors i dels seus representants i de 
tota la ciutadania. 

La UGT de Catalunya  demana la implicació dels actors polítics i socioeconòmics per 
actuar contra la sequera impulsant accions preventives i mesures d’adaptació i  
mitigació que fomentin la resiliència i l’adaptació del nostre territori al canvi global. 
Exigim que les Administracions garanteixin la gestió integrada dels ecosistemes 
terrestres en l'àmbit territorial, la protecció de la biodiversitat que aquests contenen i 
la gestió sostenible dels serveis ecosistèmics que se’n deriven, i que vetllin per les 
sinergies entre la conservació i gestió de la biodiversitat i el desenvolupament 
econòmic i territorial. 

Actualment, les masses d'aigua en el nostre país estan sobreexplotades a causa del 
desenvolupament urbà i l'expansió agrària. Les previsions futures van encaminades 
cap a una reducció de l'aigua disponible a causa de les conseqüències del canvi 
climàtic. 

La UGT de Catalunya  creu que és imprescindible recuperar la qualitat de l'aigua dels 
rius catalans fomentant la circularitat de la vida de l'aigua, establint polítiques integrals 
amb programes i accions per evitar la contaminació d’aqüífers, aigües procedents de 
depuradores o de pous i dipòsits d'aigües freàtiques, i promoure processos com la 
dessalinització i l’ús d’aigües no tractades per tal d’incrementar els recursos hídrics 
disponibles i racionalitzar-ne l’ús, compatibilitzant les necessitats humanes amb les 
necessitats dels ecosistemes. 

Des de la UGT  de Catalunya estem decidits a lluitar contra la desertificació i la 
sequera a través de la participació i implicació en accions dirigides a mitigar el canvi 
climàtic i a adaptar-nos als seus impactes, vetllant perquè es faci una transició 
ecològica justa, i fer d'aquest canvi una oportunitat per aconseguir un nou model 
productiu i energètic que ens permeti viure en un planeta més sostenible i socialment 
just, on es redueixi la desigualtat i ningú quedi enrere. 

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

 


