
Aigua de tothom:
Un dret i no una mercaderia

Estudi de casos

Estudis

Injustícia ambiental, crisi 
climàtica, aigua i migracions





1

Autoria: Alejandra Durán Castellanos, Beatriz Felipe Pérez, Isabel Vilaseca Bioxareu.

Revisió de continguts: Grup Aigua d’Enginyeria Sense Fronteres, Ecologistes en Acció i Aigua és Vida.

Agraïments: Les sòcies treballadores de CICrA Justicia Ambiental (autores de l’estudi) estem molt 

agraïdes a Dante Maschio, Dídac Navarro, Oriol Solà, Adil Meléndez i Dani López, així com a l’equip 

tècnic i el voluntariat del Grup Aigua d’Enginyeria Sense Fronteres, Aigua és Vida i Ecologistes 

en Acció pel temps i la cura dedicats a la revisió d’ aquest estudi. Resiliència col·lectiva, alegria 

combativa!

Estudi de casos

Injustícia ambiental, crisi 
climàtica, aigua i migracions

Estudis



2

@ESFCatalunya

/EnginyeriaSenseFronteres

t.me/ESFCatalunya

/ESFCatalunya

@ecologistes

/ecologistesenacciocatalunya

t.me/ecologistes

/ecologistes_en_accio

www.esf-cat.org

www.ecologistasenaccion.org/federaciones/catalunya/

Les autores, l’Associació Internacional d’Enginyeria Sense Fronteres i la Federació d’Ecologistes 

en Acció de Catalunya, octubre 2022.

Infografies: Lucía Armiño

Fotografia de la portada: Carsten ten Brink

El contingut d’aquest estudi és responsabilitat exclusiva de l’Associació Internacional d’Enginyeria 

Sense Fronteres i d’Ecologistes en Acció i no reflecteix necessàriament l’opinió del finançador.

ISBN: 978-84-09-44688-9

Dipòsit Legal: B 20115-2022

https://twitter.com/ESFCatalunya
https://www.facebook.com/EnginyeriaSenseFronteres
http://telegram.me/ESFCatalunya
https://www.instagram.com/esfcatalunya/
https://twitter.com/ecologistes
https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya
https://t.me/ecologistes
https://www.instagram.com/ecologistes_en_accio/
http://www.esf-cat.org
http://www.esf-cat.org
http://www.esf-cat.org
http://www.ecologistasenaccion.org/federaciones/catalunya/
http://www.esf-cat.org


3

Índex
Abreviatures

Glossari

1. Introducció: Crisi ambiental global, aigua i mobilitat humana

2. Senegal: Saint Louis

2.1. Senegal: sequera, erosió costanera i sobre-explotació pesquera

2.2. El cas de Saint Louis

2.3. Marcs jurídics i polítiques clau

2.4. Mobilitzacions i visibilització com estratègies de resistència

3. Colòmbia: el municipi de Cartagena al Departament de Bolívar

3.1. Colòmbia: la multicausalitat migratòria en un context de vulnerabilitat climàtica

3.2. El Carib colombià: onades hivernals, violència estructural i empreses transnacionals

3.3. Marc jurídic i polítiques públiques

3.4. Estratègies de les comunitats afectades: denúncia pública i diàleg institucional

4. La regió àrtica i els pobles Inuit

4.1. L’íntima relació dels pobles Inuit amb el territori que habiten

4.2. La progressiva degradació ambiental de l’Àrtic i els processos de reubicació dels pobles Inuit

4.3. Respostes institucionals: una extensa conquesta drets que no resolen les necessitats de 

reubicació

4.4. L’incessant activisme Inuit i les seves estratègies internacionals

5. Vietnam: el delta del riu Mekong

5.1. Vietnam: un país en moviment

5.2. El delta del riu Mekong

5.3. Les limitades polítiques i marcs jurídics aplicables

5.4. Algunes estratègies de les organitzacions de la societat civil

6. Estat espanyol i Catalunya: el delta de l’Ebre, el Mar Menor i el transvasament del riu Siurana

6.1. El delta de l’Ebre

6.2. Regió de Múrcia: el desastre del Mar Menor

6.3. Siurana: transvasaments i despoblació

7. Reflexions finals

8. Bibliografia

9. Notes

4

5

6                         

16

17

20

24

26

28

29

31

38

41

43

44

46

53

56

58

60

63

68

70

71

73

77

81

84

88

101



4

Abreviatures
ACA
ACNUR
ACUACAR
AUC
CEV
CHE
CMNUCC
DANA
DHAS
ECOWA
ESF
FARC-EP
GEPEC-EdC
IAWG
ICC
ICGC
IDEAM
IDMC
IEO
IPCC
MITERD
NAPA
NDC
NEZ
OCHA
OHCHR
OIM
OIT
ONU
PDE
PNA
PNGRD
s.d.
UE
UNGRD
SNPAD
ZEC

Agència Catalana de l’Aigua

Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats

Aguas de Cartagena

Autodefensas Unidas de Colombia

Comisión de la Verdad 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre

Convenció Marc de les Naciones Unides sobre el Canvi Climàtic

Depressió Aïllada en Nivells Alts

Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament

Comunitat Econòmica d’Estats d’Àfrica Occidental

Enginyeria Sense Fronteres

Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble

Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans

Alaska Sub-Cabinet on Climate Change Immediate Action Workgroup

Inuit Circumpolar Council

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Centre per al Monitoratge dels Desplaçaments Interns

Institut d’Oceanografia

Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Pla Nacional d’Acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic

Contribució determinada a Nivell Nacional

Noves zones econòmiques

Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris

Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans

Organització Internacional per les Migracions

Organització Internacional del Treball

Organització de les Nacions Unides

Plataforma en Defensa de l’Ebre

Pla Nacional d’Adaptació

Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

sense data

Unió Europea

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres

Zona Especial de Conservació



Injustícia ambiental, crisi climàtica, aigua i migracions. Estudi de casos. 5

Glossari
Canvi climàtic: Canvi de clima atribuït directa-

ment o indirectament a l’activitat humana que 

altera la composició de l’atmosfera mundial i 

que se suma a la variabilitat natural del clima 

observada durant períodes de temps compara-

bles (ONU, 1992).

Desastre: Disrupció greu del funcionament 

d’una comunitat o societat a qualsevol escala, 

causada per fenòmens perillosos que interac-

cionen amb les condicions d’exposició, vulne-

rabilitat i capacitat, ocasionant un o més dels 

següents efectes: pèrdues i impactes humans, 

materials, econòmics i ambientals (OIM, 2019).

Desplaçament: Moviment de persones que 

s’han vist forçades o obligades a fugir o a aban-

donar les seves llars o llocs de residència habi-

tual (ja sigui dins del seu propi país o a través 

d’una frontera internacional), en particular com 

a resultat de (o per a evitar) els efectes dels con-

flictes armats, situacions de violència generalit-

zada, violacions dels drets humans o desastres 

naturals o provocats per les persones (ACNUR, 

2021).

Migració ambiental: Moviment d’una persona 

o grups de persones que, degut principalment a 

canvis sobtats i graduals en el medi ambient que 

incideixen negativament en les seves vides o en 

les seves condicions de vida, es veuen obligades 

a abandonar el seu lloc de residència habitual, o 

decideixen fer-ho, amb caràcter temporal o per-

manent, i es desplacen a altres parts del seu país 

d’origen o de residència habitual, o fora d’aquest 

(OIM, 2019).

Migració climàtica: Moviment d’una persona 

o grup de persones que, principalment a causa 

d’un canvi sobtat o gradual en el medi ambient 

a conseqüència del canvi climàtic, es veuen obli-

gades a abandonar el seu lloc de residència ha-

bitual, o decideixen fer-ho, amb caràcter tempo-

ral o permanent, dins d’un país o a través d’una 

frontera internacional (OIM, 2019).

Migració: Moviment de persones fora del seu 

lloc de residència habitual, ja sigui a través d’una 

frontera internacional o dins d’un país (OIM, 

2019).

Mobilitat humana: Terme genèric que abasta 

totes les diferents formes de moviment de per-

sones (OIM, 2019).

Reubicació planificada: Procés planificat pel 

qual una persona o un grup de persones es tras-

lladen o reben ajuda per a deixar les seves llars 

o el seu lloc de residència temporal, i s’instal·len 

en un nou emplaçament on se’ls ofereixen les 

condicions necessàries per a reconstruir les 

seves vides (OIM, 2019). Les reubicacions sem-

pre s’han de fer amb la plena participació de les 

poblacions afectades. Una característica defi-

nitòria d’un pla de reubicació voluntària és que 

aquesta sigui autodeterminada. Quan una co-

munitat decideix traslladar-se, la reubicació pla-

nificada ha d’incloure els desitjos i les demandes 

polítiques de les persones a més de satisfer les 

necessitats pràctiques en curs (Marlow i Sanc-

ken, 2017).
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La crisi climàtica és una de les majors amenaces 

a les quals s’enfronta la humanitat. Els seus im-

pactes estan afectant a la salut de les persones, 

incrementant les desigualtats econòmiques, 

limitant l’accés a l’educació i incrementant les 

violències masclistes. No obstant això, aques-

ta no és l’única crisi dels nostres temps, ja que 

conviu, interactua i potencia altres crisis globals, 

com la sanitària (generada per la COVID-19), la 

de la biodiversitat i la de l’aigua (Singh, 2021).

En els darrers anys constatem que l’impacte 

de la manca de disponibilitat d’aigua i el canvi 

climàtic sobre la mobilitat humana, tradicio-

nalment més difús, està essent cada vegada 

més directe. Aquests factors no determinen els 

moviments de població de manera episòdica 

o localitzada, sinó que cada vegada tenen una 

afectació més generalitzada. Especialment en 

contextos vulnerabilitzats al Sud global, les ne-

cessitats diàries relacionades amb la qualitat, 

la falta d’aprovisionament, l’excés o l’escassetat 

d’aigua estan arribant a ser tan determinants 

per a la vida que, en conjunció amb altres fac-

tors, estan induint moviments de població de 

diferents escales (Gheuens et al., 2019; Naga-

bhatla et al., 2020).

Les conseqüències de la crisi climàtica (desglaç, 

elevació del nivell del mar, esdeveniments extre-

ms més intensos i freqüents, etc.) juntament amb 

l’acaparament de terres i d’aigua, la sobrepesca, 

la construcció d’infraestructures (grans preses, 

canals d’irrigació, aeroports, etc.), els processos 

de contaminació ambiental puntual i gradual i les 

conseqüències d’accidents industrials, entre al-

tres, estan forçant, de manera directa i indirecta, 

el trasllat de moltes persones arreu del planeta 

(Zickgraf et al., 2021; Vigil, 2022).

1. Introducció: 
Crisi ambiental 
global, aigua 
i mobilitat 
humana
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Com la terminologia [1] en aquest àmbit és so-

vint problemàtica, especialment per les seves 

implicacions jurídiques, és important iniciar 

aquest estudi aclarint que d’ara endavant ens 

referirem als diferents tipus de trasllats de 

població induïts per manifestacions de la crisi 

ambiental global amb els termes de “migracions 

ambientals” (que inclouen les “migracions climà-

tiques”). 

D’acord amb l’Organització Internacional per a 

les Migracions (OIM), les migracions ambientals 

engloben els moviments de persones o grups 

de persones que, com a conseqüència princi-

palment de canvis sobtats i graduals en el medi 

ambient que incideixen negativament en les 

seves vides o en les seves condicions de vida, 

es veuen obligades a abandonar el seu lloc de 

residència habitual, o decideixen fer-ho, amb 

caràcter temporal o permanent, i es desplacen 

a altres indrets del seu país d’origen o de resi-

dència habitual, o fora del mateix (OIM, 2019). 

La majoria de les migracions ambientals tenen 

lloc internament i no impliquen creuaments de 

fronteres internacionals (Hoffman et al., 2021). 

La majoria tenen lloc en conjunció amb altres 

factors socioambientals (polítics, econòmics, 

etc.), en altres paraules, són multicausals. 

En la denominació “migracions ambientals” s’in-

clouen moviments de població interns i interna-

cionals, desplaçaments temporals i permanents, 

així com les reubicacions (planificades o no) i les 

evacuacions temporals, entre altres. D’aquesta 

manera, s’equipara el terme “migració” a “mobi-

litat humana” i dins del terme “ambiental” s’in-

clou qualsevol forma de degradació ambiental, 

sigui d’origen climàtic o no.

En aquest sentit, la degradació ambiental que in-

dueix moviments de població és conseqüència, 

directa i indirecta, de les accions humanes. No hi 

ha cap dubte que la crisi climàtica és fruit de les 

activitats de les persones (IPCC, 2022), d’igual 

manera que ho són la contaminació de l’aigua, 

del sòl i de l’aire i, més clarament la sobrepes-

ca. Fins i tot quan es fa referència a un desastre 

generat per amenaces naturals (com un terra-

trèmol o una erupció volcànica, que són deguts 

a la geodinàmica de la Terra i pràcticament no 

poden ser influenciades per l’activitat humana) 

evitem utilitzar l’expressió “desastre natural [2]”, 

a fi de visibilitzar les causes polítiques subjacents 

que fan que un fenomen que esdevé en el marc 

del funcionament natural del sistema terrestre 

s’acabi convertint en desastre. Aquesta proposta 

terminològica, més que una qüestió semàntica, 

representa una comprensió més profunda dels 

desastres i els fenòmens naturals. Els desastres 

són esdeveniments socialment construïts i les 

seves conseqüències a nivell humà no depenen 

de la seva naturalesa sinó de la inadequada urba-

nització, falta de planificació, condicions insegu-

res, insalubritat, desigualtat i pobresa.

No tota la humanitat és igualment responsable 

d’aquesta crisi ambiental global, sinó que els Es-

tats i grans corporacions del Nord global tenen 

una major responsabilitat històrica i present 

(Hickel, 2020). Aquestes responsabilitats di-

ferenciades són especialment clares en la crisi 

climàtica. L’any 2015, per exemple, els Estats 

Units era responsable del 40% de l’excés d’emis-

sions globals de CO
2
, mentre que la Unió Euro-

pea (UE-28 [3]) ho era del 29%. En conjunt, els 

Estats Units, EU-28, Rússia, el Japó i el Canadà 

eren responsables del 85% en aquest període. 

Els països classificats per la Convenció Marc 

de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic   

(CMNUCC) com a nacions de l’Annex I (la ma-
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de mobilitat forçada, les dones (especialment 

aquelles amb menys recursos econòmics i les 

racialitzades o pertanyents a altres grups vulne-

rabilitzats de població) s’enfronten a múltiples 

amenaces de manera diferenciada a causa de les 

pressions patriarcals i els eixos d’opressió pre-

sents en totes les societats. Les dones migrants 

ambientals pateixen múltiples conseqüències 

diferenciades en aquests contextos, que van 

des de la discriminació, fins a greus problemes 

de salut associats a la desnutrició, augment de 

les càrregues físiques, psicològiques i emocio-

nals, menor accés a l’educació i un alt risc de 

ser víctimes de tràfic de persones amb finalitats 

d’explotació sexual, entre altres (Felipe Pérez, 

2019a; CARE International, 2020; Bleeker et 

al., 2021). Els pobles indígenes, degut a la seva 

estreta relació amb el territori, també es troben 

en situació de vulnerabilitat en un context de 

migracions ambientals (Cortés i Fung, s.d.; Feli-

pe Pérez i Tomaselli, 2021).

joria dels països industrialitzats) eren respon-

sables del 90% de l’excés d’emissions (Hickel, 

2020). Mentre que, entre 1990 i 2015, el 10% 

més ric de la població mundial generava el 52% 

de les emissions de carboni acumulades, el 50% 

més empobrit generava solament el 7% de les 

emissions acumulades (Gore, 2020).

El present estudi se centra en casos en els quals 

les persones es traslladen a causa d’un conjunt 

de factors relacionats amb la degradació am-

biental i d’altres tipus i es fa especial èmfasi en 

aquells relacionats amb l’aigua. L’aigua és un bé 

comú essencial per al sosteniment de la vida que 

es veu particularment amenaçat per la crisi am-

biental global, i especialment la crisi climàtica, 

així com per les forces mercantlitzadores i pri-

vatistes que s’imposen amb contundència arreu 

del món. Recordem que, tres de cada deu perso-

nes manquen d’accés a serveis d’aigua potable 

segura i sis de cada deu no tenen accés accés a 

instal·lacions de sanejament gestionades de for-

ma segura (ONU, s.d.). 

Malgrat l’existència de moviments poblacionals 

induïts per factors relacionats amb la degrada-

ció ambiental, cal tenir present que, en realitat, 

en el context de crisi ambiental global, les per-

sones més afectades sovint no compten amb 

els recursos (econòmics, però tampoc socials) 

per traslladar-se i queden “atrapades” en llocs 

amb un alt risc socioambiental. En aquest cas 

la immobilitat és involuntària, però molt sovint 

es donen situacions d’immobilitat voluntària en 

les quals les persones prefereixen quedar-se 

malgrat els riscos socioambientals als quals 

s’enfronten (Schewel, 2019; Mallick i Schanze, 

2020).

Tant en aquestes situacions d’immobilitat com 
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Sobre les xifres

Quant a les xifres, en l’actualitat les persones 

migrants ambientals no estan comptabilitzades 

de forma exacta. Això es deu a múltiples mo-

tius, com ara la dificultat d’identificar els fac-

tors ambientals com a detonants de moviments 

de població (fins i tot per les pròpies persones 

afectades), la multicausalitat d’aquest fenomen 

o la falta de voluntat política per a prioritzar la 

recollida de dades sobre aquestes realitats. Tot i 

així, cada any el Centre per al Monitoratge dels 

Desplaçaments Interns [4] (IDMC, per les seves 

sigles en anglès), realitza un detallat informe en 

el qual es recopilen les xifres de desplaçaments 

interns associats a desastres, d’una banda, i a 

conflictes i violència, de l’altra. Només el 2021, 

van tenir lloc un total de 38 milions de nous des-

plaçaments interns en 141 països i territoris, 

dels quals 23,7 milions estaven associats a de-

sastres, i la majoria (22,3 milions) eren causats 

per fenòmens que poden estar relacionats amb 

el canvi climàtic com són tempestes, inunda-

cions, incendis, sequeres, lliscaments de terra i 

temperatures extremes (IDMC, 2022).

En relació amb les projeccions futures, les xifres 

alarmistes poden resultar contraproduents. 

Encara que poden servir per visibilitzar les mi-

gracions ambientals i per a despertar conscièn-

cia i accions sobre aquest tema, també poden 

comportar efectes perversos, ja que aquestes 

xifres s’utilitzen des de certes esferes polítiques 

com un argument per justificar polítiques migra-

tòries i d’asil cada vegada més restrictives o per 

a encoratjar discursos populistes basats en la 

por per arribades massives de persones (Boas et 

al., 2019; Felipe Pérez, 2022a). 

Sobre la protecció jurídica

Quant a la protecció jurídica de les persones 

afectades, hem de diferenciar entre els tipus 

de mobilitats i de causes, ja que depenent del 

context específic s’aplicaran uns marcs jurídics 

o uns altres. Si bé quan es tracta de desallotja-

ments o expulsions deguts a la construcció de 

megaprojectes al menys existeix normativa [5] 

que protegeix les persones afectades, quan les 

causes són climàtiques, els principals marcs ju-

rídics de caràcter internacional (i regional) dels 

drets humans, de mobilitat humana (forçada i 

relativament voluntària, internacional i inter-

na), així com del canvi climàtic, presenten impor-

tants limitacions [6], principalment per manca 

de voluntat política (Felipe Pérez, 2019b).

Un dels aspectes terminològics més controver-

tits és el concepte del “refugiat/da ambiental”. 

Des de diferents col·lectius s’advoca per l’ús 

d’aquesta terminologia amb diferents finalitats: 

cridar l’atenció sobre la gravetat de les migra-

cions ambientals, visibilitzar la importància del 

canvi ambiental global o advocar per l’ús de la 

Convenció de Ginebra sobre l’Estatut dels Re-

fugiats (1951) i el seu Protocol de Nova York 

(1967) per a protegir les persones afectades, 

entre altres. No obstant això, jurídicament la de-

finició de persones refugiada és molt concreta:

“Una persona refugiada és aquella que es troba 

fora del país d’on n’és originària, o bé on hi resideix 

habitualment, a causa d’un temor fonamentat de 

persecució per raons d’ètnia, religió, nacionalitat, 

pertinença a un grup social o opinions polítiques, 

i que no pot o no vol reclamar la protecció del seu 

país per a poder tornar-hi (article 1A)”

Atenent aquesta defefinició, els motius pels 



10

 

Indonèsia
155.000

Haití
220.000

Afganistan
1.390.000

Xina
943.000

Filipines
700.000

Nigèria
107.000

Rep. Dem.
del Congo

 

201.000 Moçambic
138.000

Sudan del Sud
527.000

Etiòpia 
579.000

Casos d’estudi 

Menys de 50.000

Sense dades

50.001 – 100.000

100.001 – 500.000

500.001 – 1.000.000

Més de 1.000.000

Els 10 països amb xifres més altes.

Número total de desplaçaments 
interns per desastres 
a 31 de desembre de 2021 

Font: 
IDMC 2022

5,9 milions de persones desplaçades internes a causa de 
desastres a 84 països i territoris a 31 de desembre de 2021 

Regió àrtica 

Saint Louis

Departament
de Bolívar 

Delta 
del riu Mekong

Delta de l’Ebre Baix Camp (Siurana)

Mar Menor 

10



Injustícia ambiental, crisi climàtica, aigua i migracions. Estudi de casos. 11

 

Indonèsia
155.000

Haití
220.000

Afganistan
1.390.000

Xina
943.000

Filipines
700.000

Nigèria
107.000

Rep. Dem.
del Congo

 

201.000 Moçambic
138.000

Sudan del Sud
527.000

Etiòpia 
579.000

Casos d’estudi 

Menys de 50.000

Sense dades

50.001 – 100.000

100.001 – 500.000

500.001 – 1.000.000

Més de 1.000.000

Els 10 països amb xifres més altes.

Número total de desplaçaments 
interns per desastres 
a 31 de desembre de 2021 

Font: 
IDMC 2022

5,9 milions de persones desplaçades internes a causa de 
desastres a 84 països i territoris a 31 de desembre de 2021 

Regió àrtica 

Saint Louis

Departament
de Bolívar 

Delta 
del riu Mekong

Delta de l’Ebre Baix Camp (Siurana)

Mar Menor 

11



12

quals es desaconsella aquesta terminologia 

i pels quals no ha de ser l’única opció que es 

promogui per a protegir les persones migrants 

ambientals són múltiples: 1) sovint, en casos 

de migracions ambientals (especialment en les 

climàtiques) és complicat justificar que exis-

teixen “fundats temors de persecució” tal i com 

exigeix la definició de persona refugiada exposa-

da; 2) en els cinc motius que inclou la definició no 

es troben les causes ambientals o climàtiques; 

3) aquesta protecció només es pot utilitzar en 

casos de trasllats internacionals i la majoria de 

migracions ambientals ocorren internament, 4) 

moltes de les persones afectades no volen ser 

reconegudes com a refugiades, prefereixen llui-

tar per adaptar-se in situ i romandre a les seves 

llars; 6) el context polític actual no és favorable 

per l’extensió o l’obertura a debat de la Conven-

ció, de fet, seria molt perillós i contraproduent 

(Felipe Pérez, 2022b).

Objectius, metodologia i 
estructura de l’estudi

Tenint en compte l’anterior, el present estudi té 

com a objectiu la visibilització dels vincles cada 

vegada més rellevants entre la crisi ambiental 

global (especialment els fenòmens relacionats 

amb l’aigua) i la mobilitat humana a través de 

l’anàlisi de casos concrets. L’anàlisi es basa en in-

formació secundària, extreta de bibliografia clau 

(articles acadèmics, informes, entrevistes, vídeos 

documentals, etc.) complementada amb alguns 

testimonis directes i extrets de fonts secundàries.

Els casos d’estudi han estat seleccionats sobre 

la base d’una combinació de diferents criteris: 

representació global però especialment del Sud 

global, importància de factors relacionats amb 

l’aigua com a motor d’expulsió, existència de lite-

ratura específica i possibilitat de contactar amb 

persones directament afectades. Els casos ana-

litzats són: Senegal (Saint Louis), Colòmbia (Car-

tagena, Bolívar), els pobles inuit (els Estats Units 

i el Canadà) i Vietnam (delta del Mekong). A més, 

es dedica un apartat a l’estudi de diferents casos 

de possible mobilitat humana induïda per fac-

tors ambientals a l’Estat espanyol i Catalunya: el 

delta de l’Ebre, el Mar Menor i Siurana. 

En l’estudi de cada cas s’ha seguit la mateixa 

estructura. En primer lloc, es realitza una des-

cripció general del context per després passar 

a aprofundir en aspectes més específics del cas. 

En tot moment s’intenta donar especial atenció 

als factors de la mobilitat relacionats amb l’aigua, 

així com les desigualtats de gènere. Així mateix, 

es detallen els mecanismes polítics i jurídics dis-

ponibles o aplicats en cada cas i es visibilitzen 

algunes de les estratègies socials, polítiques, 

tècniques i jurídiques més rellevants que han 
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desenvolupat les poblacions locals. Per limitació 

d’espai, de temps i per tractar-se d’una investiga-

ció mitjançant fonts secundàries principalment, 

només hem pogut recollir alguns dels exemples 

que considerem especialment significatius per 

les seves singularitats i les seves similituds.
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Saint Louis és una ciutat, capital de Departa-

ment i de la regió, localitzada a la costa atlàntica 

del Senegal. El barri antic és a l’illa de N’dar, si-

tuada en el riu Senegal. Aquesta illa està unida 

al continent pel pont Faidherbe. Saint Louis ha 

estat designada per ONU-Hàbitat com la ciutat 

més amenaçada per l’augment del nivell del mar 

a Àfrica (UNDRR, s.d.). En aquesta ciutat, moltes 

persones ja han començat a traslladar-se a zo-

nes menys vulnerables i s’espera que la migració 

des d’aquesta ciutat i des d’altres zones costane-

res del Senegal s’intensifiqui en els pròxims anys 

(Rigaud et al., 2021).

2. Senegal: 
Saint Louis 

Riu Senegal
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Àfrica Occidental és una de les regions més vul-

nerables als impactes actuals i futurs de la crisi 

climàtica (Muller et al., 2014). Alguns d’aquests 

impactes són l’augment de les temperatures, 

onades de calor, canvis en els patrons de les plu-

ges (retards en l’inici dels monsons [7] o els pe-

ríodes secs durant la temporada de pluges, plu-

ges cada vegada més intenses, etc.), inundacions 

i erosió costanera a causa de la intensificació 

de les tempestes i l’augment del nivell del mar. 

Aquest territori té una de les taxes més elevades 

de mobilitat humana en el món degut a una llar-

ga història de comerç, pasturatge nòmada, mi-

gració durant l’estació seca per diversificar els 

mitjans de vida, llegats del colonialisme (expro-

piació laboral de l’interior cap a les plantacions 

costaneres) i vincles econòmics amb les anti-

gues potències colonials (Rigaud et al., 2021).

Senegal, localitzat a la costa d’Àfrica occidental, 

és un país altament vulnerable als efectes ad-

versos de la crisi climàtica i a altres formes de 

degradació ambiental. Mentre que l’interior del 

país és molt sec i forma part del Sahel, la costa 

s’està veient especialment afectada per l’ele-

vació del nivell del mar (Tacoli, 2011). Al Sahel, 

els impactes climàtics limiten la realització dels 

drets a l’aigua i al sanejament. És probable que 

les reserves d’aigua subterrània es drenin i no 

es regenerin, esgotant els aqüífers. Les infraes-

tructures d’aigua i sanejament també poden 

veure’s sobrecarregades en les zones urbanes, 

la qual cosa crea riscos addicionals per a les per-

sones que migren a les ciutats a causa dels efec-

tes adversos del canvi climàtic (OHCHR, 2021).

La reducció de l’accés a l’aigua i al sanejament 

pot anar acompanyat d’efectes significatius 

en la salut, inclòs l’augment de la propagació 

de malalties. Les dones i les nenes, que sovint 

2.1. Senegal: 
sequera, erosió 
costanera i sobre-
explotació pesquera
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ha trasllats des de localitats pròximes a Dakar, 

com la mateixa Diourbel, Fatick i Thiés pel fet 

que les precipitacions anuals a les regions del 

centre del Senegal (coneguda com ‘Conca del 

Cacauet’ o ‘Conca del Maní’) estan descendint 

alarmantment i l’estació seca s’està allargant 

cada vegada més (Pérez, Castillo i Ndoffene, 

2019). L’augment de l’escassetat d’aigua, la re-

ducció de la disponibilitat de pastures i els can-

vis en les temporades de collita estan provocant 

tensions cada vegada més freqüents entre agri-

cultors i pastors (Rigaud et al., 2021).

Les activitats de determinades empreses del 

Nord global també generen directament es-

cassetat de recursos i degradació ambiental, la 

qual cosa impulsa moviments migratoris al i des 

de Senegal. Un exemple és el que està ocorrent 

a la costa, on la pesca artesanal, que abans era 

una activitat essencial per a l’economia senega-

lesa, s’està veient minvada a causa de les con-

seqüències de la proliferació de grans vaixells 

de corporacions russes, europees i asiàtiques. 

Lamentablement, la majoria dels petits peixos 

que abans mantenien a les poblacions locals ara 

es destinen a pinso per a la ramaderia i l’aqüicul-

tura, així com a cosmètics, suplements dietètics 

i productes alimentaris per a mascotes fora del 

continent africà (Greenpeace Africa i Changing 

Markets Foundation, 2021).

El cas de Serigne Mbayè, activista social i polític 

d’origen senegalès que resideix a Madrid, reflec-

teix aquesta situació. Serigne, com altres tantes 

persones que arrisquen la seva vida intentant 

arribar a la Unió Europea, va haver d’abando-

nar el seu país per la falta d’oportunitats que 

van provocar el descens de la pesca a causa de 

la sobreexplotació duta a terme per les grans 

embarcacions estrangeres i la falta d’oportuni-

tenen la responsabilitat d’obtenir aigua per a 

les llars, poden enfrontar-se a majors riscos de 

violència, inclosa la violència sexual, sumat a les 

conseqüències negatives per a la salut d’haver 

de viatjar llargues distàncies per a aconseguir 

aigua a mesura que disminueixen els subminis-

traments. Les nenes poden veure’s obligades a 

renunciar a les seves oportunitats educatives 

per a assumir les feines de casa relacionades 

amb l’obtenció d’aigua (OHCHR, 2021). S’estima 

que, al Senegal, les precipitacions han disminuït 

entre un 30 i un 40% en les últimes dècades i 

la desforestació i la desertificació són signifi-

catives al país. A més, la construcció de grans 

infraestructures i projectes de “desenvolupa-

ment” també han afectat als mitjans de vida ru-

rals (Tacoli, 2011).

La població senegalesa té una llarga història de 

migració interna (gran part dirigida cap a Dakar) 

i internacional (prop del 5% de la població viu 

fora del país) de diversa índole, especialment 

marcada pels desplaçaments per motius labo-

rals i econòmics, però també pels conflictes ar-

mats interns i en països veïns. A aquests factors 

se sumen els desastres associats a amenaces 

naturals, el canvi climàtic, les conseqüències de 

la COVID-19 i altres factors socioambientals 

(Zickgraf, 2018; Enríquez de Salamanca, 2022).

Les dades recents també mostren que s’estan 

produint moviments interns de població al Sene-

gal a causa de l’empitjorament de les condicions 

ambientals. De fet, només al 2021 van tenir lloc 

més de 1.300 desplaçaments interns associats 

a desastres en aquest país (IDMC, 2022). Per 

exemple, hi ha evidències de moviments de po-

blació des de Ndem, una petita localitat situada 

a la regió de Diourbel, que està fortament afec-

tada per la sequera (IDMC, 2019). Així mateix hi 
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tats en l’agricultura relacionada amb la sequera 

(Vargas, 2021). Només el 2021, més de 4.400 

persones van perdre la vida intentant arribar 

a l’Estat espanyol, la majoria en la ruta canària 

(Caminando Fronteras, 2022).
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El 2003 Saint Louis va sofrir unes terribles inun-

dacions. Les fortes pluges van eixamplar el riu 

Senegal i, per a fer-hi front, les autoritats van 

decidir excavar un canal que desviés l’excés de 

l’aigua del riu i evitar que arribés més aigua a la 

ciutat, però en lloc de solucionar el problema, 

el canal va continuar eixamplant-se (Sall et al., 

2011; Zickgraf, 2018). Aquesta ha estat la inicia-

tiva més destructiva per als entorns costaners 

de la proximitat del delta del riu Senegal (Tacoli, 

2011). Amb una amplada inicial de quatre me-

tres, es va expandir ràpidament a més de 800 

metres i el 2006 havia aconseguit una amplada 

d’uns 1.500 m. (Durand et al. 2010). S’estima 

que el canal s’eixampla a un ritme de 3,7 m. cada 

any (Ndour et al., 2018).

A més, l’elevació del nivell del mar associada al 

canvi climàtic també està afectant a la ciutat. 

Moltes escoles, cases i mesquites ja han estat en-

golides per les aigües oceàniques. Per a aquesta 

zona en particular, hi ha evidències que els ho-

mes es traslladen molt més que les dones, la qual 

cosa fa que elles hagin d’enfrontar-se als pitjors 

impactes locals del canvi climàtic. A causa del seu 

lligam amb les responsabilitats domèstiques, les 

dones de Guet Ndar són molt més vulnerables 

als efectes del canvi climàtic, tant econòmica-

ment com residencial. A diferència de les seves 

contraparts, els homes pescadors, la majoria no 

veu la migració com una opció viable per a millo-

rar els seus mitjans de vida (Zickgraf, 2018).

Si bé és cert que moltes dones es dediquen a 

treballs de cures, moltes son actives en el sector 

pesquer local. Les dues principals ocupacions de 

les dones son com a “transformatrice” (les dones 

que processen el peix salat, curat o fumat) i com 

a “mareyeuses” (venedores de peix en el mercat 

local). Però els problemes ja esmentats amb la 

2.2. El cas de Saint 
Louis
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pesca també estan fent que els llocs locals de 

treball de les dones continuïn reduint-se. Mol-

tes dones, així com les persones grans, depenen 

de les remeses enviades pels membres homes 

actius de la llar per a constituir o complementar 

els ingressos de la llar (Zickgraf, 2018).

D’altra banda, Gandiole, a la costa sud de Saint 

Louis, és conegut per la seva producció d’hor-

talisses, especialment cebes, prop del parc na-

cional de Langue de Barbàrie, un oasi natural 

que és llar de moltes espècies d’ocells i també 

és una atracció turística. Fins fa poc, el 80% de 

la seva població depenia de la pesca i l’agricul-

tura, especialment fruites i verdures, per al seu 

manteniment. Però l’elevació del nivell del mar 

i els forts corrents marins han erosionat les te-

rres de cultiu i augmentat la salinització del sòl. 

Com a conseqüència d’això, aquest assentament 

també està experimentant canvis dramàtics al 

seu entorn i l’emigració està essent cada vegada 

més important (Tacoli, 2011).

Ja s’ha establert un campament a uns 10 km de 

la costa per a aquestes i altres persones que han 

hagut d’abandonar les seves terres. El “Saint-

Louis Emergency Recovery and Resilience Project” 

[8], finançat pel Banc Mundial, ha brindat su-

port directe a la reubicació temporal de prop de 

1.000 llars (gairebé 10.000 persones) a la ciutat 

de Saint-Louis. Aquestes persones han estat 

desplaçades a causa de l’erosió costanera, o bé 

es troben entre les persones més vulnerables 

que viuen dins la zona de 20 m. considerada amb 

molt alt risc d’inundació (Rigaud et al., 2021). 

La població no se sent satisfeta amb aquest 

campament. Són, en altres paraules: “conjuntos 

de casas prefabricadas que pretenden alojar a los 

10.000 vecinos convertidos en refugiados climá-

ticos que se han quedado sin hogar” (Bastmeijer, 

2021). De fet, d’acord amb una persona entre-

vistada per a un reportatge sobre la situació en 

Saint Louis, el campament no és ideal pel fet que 

les infraestructures no estan preparades per a 

l’amplitud térmica local, a més “no hay electrici-

dad y solo hay un baño para cada cinco familias”. 

Aquesta persona també comentaba: 

“mi hijo quería ir a Europa. Iba a ser el capitán de 

un barco grande que partía hacia Canarias. Era muy 

peligroso y no quería perder a mi hijo, así que le in-

sistí hasta que me dijo que no iría. El barco partió, 

pero se hundió en el camino. Se ahogaron más de 

150 personas. Le doy las gracias a Dios cada día por 

que no subiera a ese barco” (Bastmeijer, 2021).
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Senegal és signatari de diversos instruments 

jurídics clau que poden ser utils pels casos de 

mobilitat humana induïda per factors ambien-

tals. Per exemple, des de 2000 ha facilitat, amb 

el suport de la Comunitat Econòmica d’Estats 

d’Àfrica Occidental (ECOWAS, per les seves si-

gles en anglès), l’ús del Certificat Internacional 

de Transhumància, que consisteix en una espè-

cie de passaport per a facilitar la transhumància 

[9] transfronterera per als pastors nòmades (Ri-

gaud et al., 2021).

El Pla Nacional d’Acció per a l’Adaptació al Canvi 

Climàtic (NAPA, per les seves sigles en anglès) 

de Senegal, preparat en 2006, fa referència a 

l’impacte de desastres sobtats com inundacions 

en la població local. Aquest NAPA també enu-

mera les zones costaneres com a àrees vulnera-

bles al canvi climàtic i presenta diverses opcions 

d’adaptació, inclosa la redacció de plans d’ús 

de la terra adaptats al clima (Ministeri de Medi 

Ambient i de Protecció de la Naturalesa del Se-

negal, 2006).

Així mateix, la Política Nacional sobre Migra-

ció del Senegal de 2018 estableix un vincle clar 

entre els esdeveniments climàtics i la mobilitat 

humana (inclosa la interna) com un dels pilars 

estratègics clau per a l’acció (OIM, 2018). Més 

recentment, la Contribució determinada a Ni-

vell Nacional [10] (NDC) del Senegal, de 2020, 

fa referència a “l’augmentation de l’émigration 

clandestine” en un escenari d’augment de 2°C en 

relació amb el sector pesquer (Govern del Se-

negal, 2020) i proporciona accions prioritàries 

per a adaptar sectors clau com l’agricultura, la 

ramaderia, la pesca, els recursos hídrics, la salut, 

la biodiversitat i les zones costaneres a un clima 

canviant (Govern del Senegal, 2020).

2.3. Marcs jurídics i 
polítiques clau
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A més de l’anterior, el Senegal ha signat (però 

encara no ha ratificat) la Convenció de la Unió 

Africana per a la Protecció i l’Assistència dels 

Desplaçats Interns a Àfrica, coneguda com 

a “Convenció de Kampala”. La “Convenció de 

Kampala” va entrar en vigor el 6 de desembre de 

2012. D’àmbit regional, es tracta del primer ins-

trument internacional jurídicament vinculant 

per abordar el desplaçament intern de manera 

completa i detallada. Aquesta Convenció vin-

cula jurídicament als Estats d’Àfrica a protegir 

les persones afectades per, entre altres motius, 

catàstrofes naturals o projectes d’infraestructu-

res que han generat trasllats forçosos així com 

pels efectes del canvi climàtic. Cal destacar que 

en l’article 5 apartat 4 es troba com a obligació 

per als Estats part que “adoptarán medidas para 

proteger y ayudar a las personas que han sido des-

plazadas internamente debido a los desastres natu-

rales o producidos por el ser humano, incluyendo el 

cambio climático”.

Igualment, conté el dret a la protecció davant el 

desplaçament arbitrari i inclou tant l’intern com 

l’internacional, així com el deure dels Estats de 

prevenir i evitar les situacions que puguin donar 

lloc a aquesta mena de desplaçaments. Un altre 

de les aportacions més importants d’aquesta 

Convenció és que estableix com a obligació dels 

Estats vetllar per exigir la responsabilitat dels 

agents no estatals per actes de desplaçaments 

arbitraris o complicitat en tals actes, per la qual 

cosa integra així a les empreses multinacionals.

Encara que la majoria dels Estats de la Unió Afri-

cana han signat aquest tractat internacional, hi 

ha molts altres que no ho han fet o que no han 

arribat a ratificar-lo, com és el cas del Senegal, 

que la va signar el 2011 però encara no l’ha 

ratificat. Per tal que la Convenció de Kampala 

procuri la protecció efectiva de les persones 

migrants ambientals en països com el Senegal, 

és necessari que els Estats continuïn adoptant 

lleis nacionals i esmenant les existents, així 

com polítiques que reflecteixin les especifici-

tats dels moviments de població que es donen a 

cada país. La implementació ha de plantejar-se 

acuradament, cada país ha d’identificar clara-

ment les necessitats de les persones afectades 

i prioritzar les àrees més urgents i les activitats 

a realitzar, assegurant-se de què es disposa de la 

quantitat de finançament adequat (Felipe Pérez, 

2019b).
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Davant la desesperació per estar perdent les 

seves cases i altres infraestructures i haver de 

desplaçar-se, la població de Saint Louis es va 

organitzar i va emprendre accions en contra 

del governador perquè almenys invertís en es-

tratègies d’adaptació. D’acord amb el testimoni 

del pescador Cheikh Badiane, entrevistat per a 

un reportatge sobre la situació en aquesta loca-

litat: “La gente se echó a la calle a lanzar piedras, 

y al final, el gobernador tuvo que ceder. Ahora van 

a poner un muro, pero ¿cuánto tiempo se manten-

drá?” (Bastmeijer, 2021). Badiane va manifestar 

en aquesta entrevista el sentiment compartit 

per la població local que gran part del finança-

ment internacional que reben per a fer front als 

impactes del canvi climàtic i al desplaçament 

induït per la degradació ambiental no acaba 

servint d’ajuda a causa de la corrupció política 

“Son corruptos. Cuando los europeos le dan dinero, 

el gobernador sale a cenar; vive en una casa grande, 

tiene un buen coche. Así funciona por aquí” (Bast-

meijer, 2021).

Una altra estratègia que està utilitzant la po-

blació afectada és la de visibilitzar les diverses 

situacions a través de vídeos [11] publicats en 

internet, en xarxes socials i altres mitjans de 

comunicació per a aconseguir suport nacional 

i internacional. Per exemple, a finals de 2018, 

Makhatar Ndiaye (consultor en joventut i comu-

nicació) va publicar en un lloc web local (Nedar 

info) un vídeo que es va fer viral sobre les con-

dicions de vida en el camp de persones reubica-

des esmentat prèviament. Això va fer que altres 

poblacions, al país i a nivell internacional, se 

sorprenguessin en veure que en Saint Louis hi 

havia persones vivint en aquestes situacions tan 

precàries. De fet, moltes persones de la pròpia 

Saint Louis van descobrir que això estava pas-

sant gràcies al vídeo. L’impacte del vídeo va fer 

2.4. Mobilitzacions 
i visibilització com 
estratègies de 
resistència 
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que la població de Saint Louis es mobilitzés en 

defensa de les persones damnificades i dema-

nessin les millores de les seves condicions de 

vida. En la mateixa línia, Petit Ndiaye (consultor 

màrqueting social) va publicar un vídeo per a 

visibilitzar les tensions per la pesca entre la po-

blació senegalesa i mauritana que va promoure 

l’adopció d’un acord pesquer entre tots dos paï-

sos (France 24, 2018).

Sindicat Popular de Venedors Ambulants

La població d’origen senegalès és una de les majoritàries respecte les migracions africanes a 

l’Estat espanyol, on hi ha prop de 78.550 persones, de les quals un gran percentatge resideix 

a Catalunya: 16,08% a Barcelona, 6,52% a Lleida, 4,75% a Girona i 4,12% a Tarragona (INE, 

2022). Una part important d’aquesta població s’ha organitzat en el Sindicat Popular de Vene-

dors Ambulants l’objectiu dels qual és contractar treballadors i treballadores del carrer perquè 

puguin sortir del mateix i tenir els seus propis recursos. Actualment compten amb botiga física 

i en línia i llançen les seves pròpies línies de moda, de fet, el 2017 van llançar la marca “Top 

manta”. A més, aquest sindicat busca visibilitzar el racisme estructural i les polítiques injustes 

a les quals s’enfronten les persones negres i altres persones racializades a Catalunya, a l’Estat 

espanyol i a la Unió Europea (Manteros.org, s.d.).

http://Manteros.org
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Cartagena és un municipi ubicat al Departament 

de Bolívar, a la regió del Carib colombià. Colòm-

bia és considerat un dels països més desiguals del 

món i el segon país més desigual de Llatinoamèri-

ca després de Brasil (Portafolio, 2021). Des de fa 

5 anys es troba en un procés de difícil implemen-

tació de l’Acord de Pau signat amb les Forces Ar-

mades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del 

Poble (FARC-EP) l’any 2016, després de més de 

50 anys de conflicte social, polític i armat. 

Alhora, Colòmbia és el segon país més biodivers 

del món i sovint es presenten climes extrems i 

riscos associats amb la variabilitat d’aquest ti-

pus de clima. També compta amb el major nom-

bre de persones desplaçades internes del món. 

De fet, l’any 2021 ha estat el període amb el 

major nombre de persones desplaçades (82.846 

persones) des de la signatura de l’Acord de Pau 

(Codhes, 2021). Dades de l’IDMC assenyalen un 

total de 134.000 persones desplaçades inter-

nes a causa del conflicte i violència i un total de 

32.000 persones desplaçades a causa de desas-

tres (IDMC, 2022).

3. Colòmbia: 
el municipi de 
Cartagena al 
Departament de 
Bolívar
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Colòmbia és el quart país més gran d’Amèrica 

del Sud, l’únic amb zones marines al Pacífic i al 

mar Carib (Álvarez et al., 2012), i amb una àrea 

jurisdiccional marítima relativament igual a la 

del seu territori emergit [12] (Gobierno de Co-

lombia, 2017). 

Entre els riscos climàtics destacats es troba 

l’augment de la temperatura mitjana, l’alteració 

dels patrons de pluges i l’elevació del nivell del 

mar, així com també inundacions i degradació 

dels sòls (De Godoy et al., 2021). Si bé Colòmbia 

representa només un 0,6% de les emissions glo-

bals, és un dels països més vulnerables a la crisi 

climàtica (Rojas, 2021). 

En aquest sentit, Colòmbia és un dels territoris 

amb una major complexitat pel que fa la mobi-

litat humana. I és que els principals factors de 

moviment poblacional al país tenen a veure amb 

el conflicte armat, amb els factors econòmics i 

amb la degradació ambiental. Un aspecte a des-

tacar és el vincle històric del conflicte armat co-

lombià amb la disputa per la terra i els recursos 

naturals. Per tant, els factors abans esmentats 

s’interrelacionen i es retroalimenten entre ells, 

essent així és un exemple més de la multicausali-

tat dels fluxos migratoris. 

S’espera que pel període 2011-2040 la tempe-

ratura a Colòmbia augmenti en 1,4°C, pel perío-

de 2042-2070 en 2,4°C i pel període 2071-2100 

en 3,2°C. Paral·lelament, les previsions fetes 

per l’Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) indiquen que la 

precipitació anual decreixerà entre un 15% i un 

36% pels períodes 2071-2100, essent el Depar-

tament de Bolívar un dels més afectats del país 

(Álvarez, 2012). I és que els efectes de l’emer-

gència climàtica ja es noten a Colòmbia des de 

3.1. Colòmbia: la 
multicausalitat 
migratòria en 
un context de 
vulnerabilitat 
climàtica 
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fa anys: durant les tres darreres dècades més 

de 15,5 milions de colombians i colombianes 

s’han vist afectades per desastres relacionats 

amb amenaces ambientals i prop de 15 milions 

de persones (un 35% de la població colombiana) 

ha estat exposada a un alt nivell de risc de patir 

aquest tipus de desastres. Per altra banda, 20 

milions de persones (el 47% de la població) es-

tan exposades a un risc mig de veure’s afectades 

per desastres (Álvarez, 2012).
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El departament de Bolívar és una de les regions 

considerades de més alt grau de vulnerabilitat 

climàtica en un país on, com s’ha vist, existeixen 

enormes complexitats i reptes polítics, socials 

i ambientals. Registres històrics mareògrafs 

al mar Carib (Estació Cartagena) indiquen per 

aquest departament un augment del nivell del 

mar d’aproximadament 3,5 mm/any (Álvarez, 

2012). Un increment que s’atribueix al canvi 

climàtic global i altres factors. De fet, els escena-

ris d’inundació pels anys 2040, 2070 i 2100 indi-

quen que el centre històric de la Ciutat de Car-

tagena, o les Illes de San Andrés i Providència, 

quedarien inundades a les zones més baixes (Ro-

jas, 2021). Per altra banda, dades i simulacions 

de l’IDEAM indiquen que la temperatura mitjana 

a Colòmbia continuarà augmentant durant el s. 

XXI i que les regions més afectades seran les re-

gions Carib i Andina. Dades recents de la Comis-

sió de la Veritat a Colòmbia (2022) indiquen que 

Bolívar va ser el segon departament del país amb 

més casos de desplaçament forçat entre 1985 i 

2019 amb 631.276 víctimes (CEV, 2022) [13]. 

Pel que fa als efectes dels fenòmens meteorolò-

gics extrems al departament, la 2ª comunicació 

nacional a la CMNUCC indica que aproxima-

dament el 55% de la població del litoral Carib 

estarà exposada a efectes directes de la inun-

dació marina. Al seu torn, el 90% de la població 

afectada es troba en capçaleres municipals com 

Cartagena i l’àrea rural de Cartagena. Durant els 

darrers anys també s’ha observat un augment 

de l’increment de les tempestes tropicals i hura-

cans al mar Carib, una dinàmica amb tendència 

a l’alça. A més, preocupa l’augment de la tempe-

ratura superficial del mar, degut a l’escalfament 

global (i la seva relació amb l’activitat ciclònica) 

que podria incrementar el potencial destructor 

dels huracans. 

3.2. El Carib 
colombià: onades 
hivernals, violència 
estructural 
i empreses 
transnacionals 
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Estratègies governamentals identificades

Colòmbia Departament
de Bolívar 

Cas d’estudi:

Cartagena

Barranquilla

Riu Magdalena

Nous desplaçaments interns 
per desastres el 2021 a Colòmbia 32.000 Comunitats afectades: Predominantment rurals

Colòmbia

Augment del nivell 
del mar i augment 

de la freq. dels 
episodis extrems 

Contaminació de masses
d’aigua per 

l’emissari submarí
(ACUACAR/Agbar)

Canal del Dique
(Sacyr)

Conflicte armat 

Departament
de Bolívar 

Causes de la mobilitat

· Accions legals des de les comunitats 
· Incidència política nacional i internacional 
· Incidència mediàtica 

· Adhesió a la Declaració de Cartagena sobre Refugiats (1984) i incorporació 
de la definició de persona refugiada al seu ordenament jurídic intern

· Inclusió de referències a la mobilitat humana al PNA

IDH
Índex 
de Desenvolupament Humà

88

28 2,04%

IRC 
Índex de Risc Climàtic el 2019

Font: German Watch, 2021 

Emissions
de Gasos d’Efecte 
Hivernacle el 2019 

Font: PNUD, 2022 

270,53
MtCO2e totals

4,73
tCO2e per capita

Estrès hídric 
al 2018   

Font: FAO, 2021

Estratègies de la societat civil identificades

Dades sobre Colòmbia
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Els darrers any al departament de Bolívar les 

onades hivernals que afecten a comunitats urba-

nes, especialment a Cartagena, i rurals, han pro-

vocat moviments de població. Al desembre de 

l’any 2010 es van comptabilitzar prop de 60.000 

famílies afectades per la temporada de pluges 

ocasionades pel fenomen de “La Niña” i 215.365 

persones desplaçades (OCHA, 2010). En aquest 

sentit, la ruptura del Canal del Dique [18] va ser 

un exemple de les greus conseqüències ocasio-

nades per aquest fenomen meteorològic extrem 

i que va ocasionar diverses inundacions: muni-

cipis com Rapelón, Manatí, Santa Lucía, Campo 

de la Cruz i Candelaria van ser especialment 

afectats, on van haver de ser evacuades prop de 

92.000 persones (Álvarez, 2012). 

Les intenses pluges de l’any 2010 van activar 

una falla geològica al sector popular del barri de 

San Francisco (Cartagena) que va comportar la 

destrucció d’aproximadament 400 habitatges 

així com l’avacuació i la reubicació de més de 

2.300 persones (El Heraldo, 2011). L’any 2020 el 

pas de la tempesta Lota va deixar a 10 barris de 

la ciutat de Cartagena en situació d’emergència 

i estat de “calamidad pública”, amb prop del 70% 

de la ciutat inundada (El País, 2020). 

A l’any 2021 al municipi de Barranco de Loba 

(Bolívar) van ser afectades més de 5.000 perso-

nes arran de les fortes pluges durant l’onada hi-

vernal que van ocasionar, un cop més, l’augment 

del nivell del riu Magdalena (Rosember, 2022). 

Durant el mes de setembre de 2021 les inun-

dacions van deixar 23 municipis afectats i més 

de 16.324 famílies damnificades (Chimá, 2021). 

Durant el mes de setembre de 2022, les fortes 

pluges de la tempesta tropical Fiona van por-

tar novament l’estat de “calamidad pública” a la 

ciutat, generant inundacions a diversos sectors 

Per altra banda, les conseqüències de “El Niño” 

[14] poden afectar a l’abastiment d’aigua po-

table per a la ciutat de Cartagena de Indias. El 

Niño genera períodes de sequera severa que 

causen la intrusió d’aigua salada d’origen marí 

als cossos d’aigua dolça. Amb l’escalfament glo-

bal, el potencial destructor d’aquest fenomen 

ha augmentat. Així, per exemple, l’any 2018 es 

va declarar l’estat de “calamidad pública” [15] a 

la ciutat de Cartagena ja que la sequera posava 

en risc la captació d’aigua per part de l’empresa 

Aguas de Cartagena (ACUACAR), filial d’Agbar. 

Aquesta situació va ser conseqüència del des-

cens del nivell d’aigua del Canal del Dique, un 

dels trams fluvials més importants de Colòmbia 

construït durant el s. XVI per persones negres i 

indígenes esclavitzades i font de la qual actual-

ment s’abasteix d’aigua dolça la ciutat. Aquest 

afluent fluvial del riu Magdalena consta de 115 

km., inicia al municipi de Calamar i desemboca 

a la Bahía de Cartagena (Ministeri de Transport 

de Colòmbia, 2022).

El municipi de Cartagena s’ubica a la regió na-

tural (marina i insular) de l’Atlàntic [16] i és la 

capital del departament de Bolívar. S’identifica 

com un dels principals centres industrials que 

poden ser afectats per fenòmens d’origen tec-

nològic [17] com explosions, fugues, vessaments 

d’hidrocarburs o incendis (UNGRD, 2016b, p.2). 

Els pronòstics per a les zones costaneres i àrees 

insulars d’aquesta regió indiquen un augment 

del nivell del mar i inundacions que afectaran 

assentaments humans (Álvarez, 2012). D’altra 

banda, com es veu amb el cas d’ACUACAR a 

Cartagena, les autoritats ambientals no estan 

exercint els seus deures i competències pel que 

fa a permisos ambientals i control dels serveis 

bàsics gestionats per empreses concessionàries. 
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la comunitat de Punta Canoa. També han estat 

afectades les comunitats afrodescendents com 

la Rocha, Puerto Badel i Lomas de Matunilla [21], 

les quals no disposen d’un sistema d’aqueducte 

ni de clavegueram. Aquestes comunitats es tro-

ben al sud de la ciutat, a la Ciénaga Juan Gómez, 

sistema lagunar que conforma la zona de capta-

ció d’ACUACAR, ubicat al municipi d’Arjona. Des 

de fa anys els consells comunitaris de les comu-

nitats denuncien que la Ciénaga Juan Gómez 

pateix un greu procés de degradació ambiental 

(colmatació, sedimentació i eutrofització) i que 

no existeixen propostes encaminades a facilitar 

la resiliència d’aquest ecosistema. 

La vulneració dels drets col·lectius (Conveni 

169 de la Organització Internacional del Treba-

ll- OIT) de les comunitats ha acabat provocant el 

seu desplaçament. Tal i com denuncia un mem-

bre del Consejo Comunitario de Punta Canoa: 

“El emisario nos acabó turísticamente, ya nadie 

nos visita, no hay ingresos, el aire que respiramos 

no es puro. Las playas cada vez se retiran más y 

más, se han formado charcos o lagunas en lo que 

antes era un bonito mar. Hemos denunciado ante 

la Procuraduría Ambiental, ante la Defensoría del 

Pueblo, la Personería, pero todo ha sido en vano” 

(Rivera, 2022). 

Per altra banda, a “La verdad silenciada del Canal 

del Dique” (CEV, 2021) es relaten les greus afec-

tacions al territori, l’aigua i les pràctiques cultu-

rals ancestrals del poble negre, afrodescendent, 

raizal i palenquero a la regió que comprèn els 

departaments de Bolívar, Atlàntic i Sucre. Entre 

els anys 1997 i 2006 almenys 2.000 persones 

van ser llançades al l’aigua després d’haver estat 

assassinades per part de les Autodefensas Uni-

das de Colombia (AUC). El canal no només es va 

com Matute, Viejo y Nuevo Calicanto, El Limón 

o Policarpa i afectant a més de 70.000 persones 

(Semana, 2022a).  

Altres afectacions al territori i que han ocasio-

nat moviments de població, principalment de 

comunitats afrodescendents, indígenes i cam-

peroles, és la contaminació i degradació dels 

ecosistemes. Colòmbia és un dels països amb 

més presència d’empreses transnacionals amb 

matriu espanyola. La majoria d’elles treballen en 

sectors estratègics com l’electricitat, els hidro-

carburs, la telefonia, la construcció, la banca o, 

com és el cas de l’empresa de capital mixt ACUA-

CAR, la gestió de l’aigua. 

A la ciutat de Cartagena, igual que pràcticament 

a la meitat del departament de Bolívar, la cober-

tura d’abastament d’aigua potable es basa en 

una gestió público-privada de l’aigua. Tal i com 

s’explica a l’estudi “Pagar fins que faci mal” (Loza-

no, 2021), l’empresa mixta ACUACAR no garan-

teix el dret humà a l’aigua i al sanejament bàsic 

de manera eficaç ni eficient per a la població de 

Cartagena [19]. Per contra, està generant greus 

vulneracions dels drets de les comunitats afro-

descendents que habiten el territori. Entre els 

múltiples drets vulnerats es destaca la pèrdua 

de mitjans de subsistència de les comunitats ubi-

cades al nord de la ciutat com la Boquilla, Punta 

Canoa, Manzanillo del Mar i Arroyo de Piedras. 

Aquesta afectació és causa directa de la cons-

trucció de l’emissari submarí, que ha contaminat 

els cossos d’aigua circumdants, amb la qual cosa 

les activitats econòmiques de pesca, agricultura 

ancestral i turisme s’han vist greument afecta-

des. L’emissari submarí és un sistema de dispo-

sició final d’aigües residuals no tractades de la 

ciutat de Cartagena que es vessen al Mar Carib, a 

20 km. al nord de la ciutat [20] i a només 2 km. de 
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Al municipi de Cartagena (Bolívar), es donen al-

tres factors de vulnerabilitat climàtica que con-

dicionen el tipus de moviment de població. En 

primer lloc, Cartagena és un dels centres urbans 

amb major risc d’inundacions a la regió Carib. A 

la ciutat de Cartagena de Indias i els seus vol-

tants podria augmentar el nombre de persones 

exposades a tempestes i huracans, com ja es va 

veure amb l’exemple de l’onada hivernal que va 

patir Colòmbia l’any 2010. Pel que fa les zones 

rurals, l’activitat pesquera és una de les més 

amenaçades quan es degraden els ecosistemes 

i les formacions coral·lines com passa amb les 

afectacions causades per l’emissari submarí 

d’ACUACAR. Les comunitats es troben en una 

elevada situació de vulnerabilitat ja que perilla 

el seu mode de subsistència i les seves pròpies 

llars (Alerta DH, 2021).

La conjunció dels factors de vulnerabilitat climà-

tica, ambiental i social en què es troba la ciutat 

de Cartagena i els municipis circumdants té re-

percussions directes no només en les vides de 

les persones que habiten els barris populars de 

la ciutat de Cartagena, sinó també en les de les 

comunitats rurals ubicades a l’inici del punt de 

captació d’aigua com al final d’aquest. La crisi 

climàtica i el context d’injustícia ambiental en 

què es troba el territori afecta de manera par-

ticularment intensa a la població urbana (que 

no té garantit el Dret Humà Bàsic a l’Aigua i el 

Sanejament) i també a la població rural. Si bé no 

sempre son identificables els efectes immediats 

en els moviments de població, sí podrien arribar 

a notar-se a llarg termini. 

Així doncs, es tracta de factors que generen i 

han generat processos de degradació progres-

siva del medi ambient, esdeveniments de perill 

extrem però de procés lent, i també de pèrdues 

convertir en un enorme cementiri sinó que tam-

bé presenta enormes problemes ambientals que 

estan afectant la Ciénaga de Juan Gómez. Per 

altra banda, a través d’una sol·licitud redactada 

per les comunitats afectades, representades per 

l’Alianza y Asamblea Popular por la Autonomía 

Territorial, Defensa y Desarrollo del Canal del 

Dique (Alianza del Canal del Dique) i enviada 

al nou govern de Gustavo Petro, es denuncien 

greus omissions i vulneracions de drets causa-

des pels promotors del megaprojecte del Canal 

del Dique: desactualització dels instruments de 

planificació ambiental, vulneració del dret a la 

consulta prèvia i als principis de participació am-

biental, així com la inexistència de mesures de 

mitigació dels greus impactes que pot causar el 

megaprojecte sobre alguns ecosistemes estratè-

gics com  “El Mono Hernández” o el Parc Nacio-

nal Natural “Corales del Rosario y San Bernardo”. 

Tal i com s’ha esmentat en línies anteriors, les 

migracions ambientals suposen una redefinició 

constant del territori i sovint es troben relacio-

nades amb diversos factors. Pel que fa la violèn-

cia i el conflicte armat a Colòmbia, com és el cas 

de Cartagena i el departament de Bolívar, ens 

trobem amb casos on “las personas no se van por-

que hay violencia sino que hay violencia para que las 

personas se vayan” (Celis et al., 2012, p. 12). Front 

la situació que pateix la regió del Carib colombià, 

l’advocat Adil Meléndez precisa: 

“El territorio es el objeto y el fin del conflicto puesto 

que es allí donde se encuentran los recursos natu-

rales que necesitan las empresas transnacionales. 

El territorio es disputado por las empresas, los go-

biernos y los actores armados, generando de este 

modo conflictos socio políticos y ambientales que 

desplazan a las comunidades para apoderarse del 

territorio y de sus recursos”.
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permanents i significatives del territori com a 

conseqüència, per exemple, de l’augment del 

nivell del mar i de l’afectació dels ecosistemes 

aquàtics. El tipus de desplaçament que gene-

ren aquests factors de vulnerabilitat climàtica 

són graduals: el desplaçament comença essent 

de caràcter voluntari i temporal (per exemple, 

mentre finalitza l’onada hivernal) i no implica 

travessar fronteres nacionals del país però en 

un futur proper, podria arribar a convertir-se en 

moviment forçats, dins i fora del país, i de mane-

ra indefinida.
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Colòmbia s’ha adherit a la Declaració de Carta-

gena sobre Refugiats (1984) i l’any 2013 [22] va 

incloure al seu ordenament jurídic la definició 

ampliada de refugi contemplada a la Declaració. 

Per altra banda, el país ha desplegat una política 

pública basada en la gestió de riscos i una altra 

política pública que porta a terme estratègies 

d’adaptació present i futura. Ara bé, les normes 

específiques sobre gestió de riscos de desastres 

esmenten molt puntualment els casos de mobi-

litat humana i la política d’adaptació encara s’ha 

d’enfortir molt més per tal d’atendre les migra-

cions ambientals (De Godoy et al., 2021). Exis-

teix per tant una tendència a treballar segons la 

gestió del risc i la mitigació però poques iniciati-

ves sobre la base de la vulnerabilitat.

La política basada en la gestió de riscos a Colòm-

bia s’estableix a través del Sistema Nacional de 

Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) i 

del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de De-

sastres en Colombia (PNGRD), ambdós creats 

a la Llei nº 1523 de 2012 [23]. Tot i l’existència 

d’un entramat jurídic que es podria considerar 

adequat en relació amb la gestió de riscos, no 

existeixen dades ni informació oficial de país 

pel que fa a desplaçaments per desastres i canvi 

climàtic. Al PNGRD no existeix una categoria es-

pecífica per denominar a les persones desplaça-

des en context de desastres i tampoc no es troba 

cap referència a les migracions ambientals (De 

Godoy et al., 2021). De fet, el SNPAD no con-

templa aquestes figures, sinó que per contra la 

denomina “damnificados” en tant que sinònim 

d’afectades. Pel que fa a la garantia del Dret 

humà a l’aigua i al sanejament (DHAS), entre les 

5 fites establertes al PNGRD, en l’àmbit nacional 

una d’elles (fita Nacional 5) consisteix de manera 

particular en “reducir los daños causados por de-

sastres en los servicios de agua potable en el dece-

3.3. Marc jurídic i 
polítiques públiques 
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nio 2015-2025 respecto del período 2005-2015” 

(UNGRD, 2016a p. 33). Per arribar a aquesta 

fita, un dels objectius és que el 100% de la Costa 

Pacífica, Carib i àrees insulars disposin d’un sis-

tema de detecció primerenca d’amenaces d’ori-

gen marí. La institució encarregada de la gestió 

de riscos és la Unidad Nacional de Gestión de 

Riesgo por Desastre (UNGRD) la qual disposa 

al seu torn d’un Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

El departament de Bolívar forma part de la regió 

del Carib que, com s’ha vist, presenta una enor-

me vulnerabilitat ambiental. La UNGRD va esta-

blir l’any 2011 que els 8 departaments d’aquesta 

regió [24] havien de tenir el seu propi pla depar-

tamental de gestió de riscos. El Pla departamen-

tal de Bolívar, que data de l’any 2012, identifica 

escenaris de risc i possibles danys però estableix 

unes recomanacions molt genèriques i cap me-

sura concreta per a la gestió dels desplaçaments 

al departament. 

Les mesures específiques de caràcter preventiu 

s’estableixen als Plans de Contingència munici-

pals, que pel Districte de Cartagena són apro-

vats en atenció a la temporada seca o de plu-

ges. L’últim Pla de contingència aprovat per la 

temporada de pluges (2021) inclou un llistat de 

recomanacions bàsiques dirigides a les entitats 

públiques, privades i a les comunitats del Distric-

te de Cartagena de Indias. També els protocols 

i refugis disponibles per a la població durant la 

temporada de pluges. Seguint la línia del PN-

GRD, el document fa referència a persones dam-

nificades però en cap cas a persones desplaçades 

per causes climàtiques. Ara bé, després de varies 

dècades de patir inundacions, esllavissades i des-

bordament de canals, la ciutat encara avui en dia 

no compta amb una política pública de drenatges 

pluvials destinada a minimitzar, corregir i evitar 

les greus conseqüències de les pluges als sectors 

urbans i rurals de Cartagena (Semana, 2022b). 

Per altra banda, tot i l’elevada vulnerabilitat 

climàtica del districte, als municipis rurals espe-

cialment vulnerables com Punta Canoa encara 

no arriben els mecanismes d’alerta primerenca 

(preventiva) i les mesures que s’adopten any rere 

any són assistencials i de mitigació del dany a tra-

vés d’ajuda humanitària (Alcaldía de Cartagena, 

2020). 

La política basada en la gestió de riscos en l’àmbit 

estatal és replicada en l’àmbit regional i local. Per 

aquest motiu és important tenir en compte reco-

manacions que es desprenen d’estudis recents 

sobre la matèria i que recomanen que la SNPAD 

actualitzi el seu marc legal per tal d’ampliar la mi-

tigació de riscos i integrar-se de manera explícita 

en una estratègia política d’adaptació al canvi 

climàtic. En aquest sentit: “La movilidad humana 

asociada a desastres y cambio climático no es con-

siderada como un fenómeno en sí misma, sino como 

una de las consecuencias de los desastres, y no nece-

sariamente la más importante” (De Godoy, 2021).

Pel que fa les polítiques d’adaptació al canvi 

climàtic, Colòmbia compta amb un Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

Aquest Pla recull la definició de desplaçament, 

de migració i de mobilitat humana i inclou algu-

nes referències específiques a la mobilitat hu-

mana com per exemple: “El país requiere mayor 

capacidad técnica y tecnológica para elaborar mo-

delos climáticos que permitan proyectar los efectos 

del cambio climático en el territorio, en términos de 

potenciales impactos sobre la estructura producti-

va, la migración poblacional [...] en escenarios con 

cambio climático y sin cambio climático” (Gobier-

no de Colombia, 2016, p. 53).
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Aquest Pla, aprovat l’any 2016, estableix dues 

accions específiques que afectarien a la regió 

del Carib i als fenòmens explicats en línies an-

teriors: l’enfortiment de la funcionalitat dels 

serveis d’aprovisionament i regulació d’aigua 

dels ecosistemes mitjançant la gestió ambiental 

i la gestió dels recursos hídrics; i l’ús de zones 

marines, costaneres, insulars i oceàniques com 

a pilars de resiliència (Gobierno de Colombia, 

2016). El PNA posa especial atenció a la reduc-

ció i contaminació de cabals i la degradació i re-

ducció d’esculls coral·lins, manglars i la pèrdua 

de la seva biodiversitat. Fent referència a ciutats 

costaneres com Cartagena, el PNA recomana in-

cloure de manera explícita el procés d’augment 

del nivell del mar als instruments d’ordenament 

territorial i ambiental, així com abordar l’ero-

sió costanera des d’una mirada regional dels 

diferents factors que contribueixen a aquesta 

problemàtica. Per la seva banda, la ciutat de 

Cartagena de Indias disposa d’un Pla Integral 

de Canvi Climàtic des de l’any 2014 anomenat 

“Cartagena 4C: Cartagena de Indias Competitiva 

y Compatible con el Clima” que, si bé preveu un 

total de 5 estratègies i 36 projectes diversos, en 

cap moment aborda mesures o projectes especí-

fics dirigits a fer front les migracions ambientals 

que existeixen al municipi. 

Finalment, és important destacar dos aspectes: 

primer, que des de l’any 2022 Colòmbia comp-

ta amb una Llei d’Acció Climàtica (Llei 2169 de 

2022) on s’han elevat a norma els compromi-

sos establerts a les NDC i on tampoc no es fa 

referència a les migracions ambientals; segon, 

que tant si es parla de migrants climàtics com 

ambientals, a Colòmbia no existeix una norma-

tiva que abordi, integri i relacioni aquests tipus 

de migracions amb aquelles econòmiques i/o 

relacionades amb el conflicte armat. En aquest 

sentit, és fonamental que el desplegament tant 

de la normativa relacionada amb l’acció climàti-

ca com la gestió i prevenció de riscos tingui en 

compte la multicausalitat dels fluxos migratoris 

a la regió i al país, posant en pràctica els principis 

d’universalitat, indivisibilitat i interdependència 

dels drets humans.
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Les estratègies adoptades fins el moment per 

part de les comunitats ètniques afectades han 

estat, d’una banda, la denúncia pública pel que 

fa la vulneració de drets individuals i col·lectius 

per part de l’administració pública i d’empreses 

com ACUACAR, així com la interposició de di-

ferents accions legals (demandes, drets de pe-

tició i accés a la informació, “tutelas”). A través 

d’aquestes estratègies les comunitats han de-

nunciat el desplaçament de la població que vivia 

de la pesca cap a altres zones rurals o bé cap a 

nuclis urbans. 

Recentment, amb el canvi de govern, comuni-

tats i organitzacions afrodescendents, palen-

queres i indígenes a través de l’Alianza del Ca-

nal del Dique han reactivat el procés de diàleg 

institucional amb relació a la gestió d’aquest 

megaprojecte i, mentre Ivan Duque exercia en-

cara com a president en funcions, han sol·licitat 

la suspensió del procés de licitació, ja que el pro-

jecte no es va socialitzar amb les comunitats que 

es veurien afectades per l’execució de les obres 

(Cassiani, 2022), vulnerant el dret a la consulta 

lliure, prèvia i informada. Actualment, amb el 

govern actual del Gustavo Petro, el procés d’ad-

judicació del projecte -molt probablement l’em-

presa “Sacyr Concesiones Colombia S.A.S” [25]-  

segueix en marxa sense incloure les peticions de 

les comunitats implicades (Quintero, 2022).

Sobre la privatització del Canal del Dique i els 

plecs de licitació del megaprojecte “Ruta Fluvial 

5G” per a la seva “restauració”, l’advocat Adil 

Meléndez alerta: 

“[Los pliegos] tienen 10 objetivos y sólo se pueden 

cumplir 2: lograr la navegabilidad del Canal del Di-

que y evitar la sedimentación de Cartagena. Pero 

va a destruir los corales de Rosario, el santuario de 

3.4. Estratègies 
de les comunitats 
afectades: denúncia 
pública i diàleg 
institucional 
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fauna y flora El Mono Hernández; va a acabar con 

los corales de la Isla de San Bernardo (...) pero lo más 

grave es que el proyecto va a privatizar el río: van a 

destruir el río, así como destruyeron a Hidroituango”. 

Adil Meléndez, advocat representant de les 

comunitats afectades, ha impulsat accions d’in-

cidència política internacional en aliança amb 

organitzacions i plataformes en defensa del 

DHAS del nord Global, com Enginyeria Sense 

Fronteres (ESF) i la Plataforma Aigua És Vida, 

per donar visibilitat a la vulneració de drets i a la 

responsabilitat històrica pel que fa les relacions 

d’espoli Nord -Sud Global.
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El poble Inuit compta amb una població del vol-

tant de 180.000 persones i està integrat per 

diferents grups ètnics, amb una llengua i base 

cultural comunes. El seu territori s’expandeix al 

llarg de la regió àrtica, compresa entre quatre 

països diferents: l’estat d’Alaska als Estats Units, 

les províncies de Nunavut i territoris del Nord-

oest del nord del Canadà, la regió de Chukokta 

a Rússia i la regió groenlandesa de Dinamarca 

(Watt-Cloutier, 2005; Nuñez, 2007). Els pobles 

Inuit, però, es consideren tots germans al mar-

ge de les fronteres nacionals assentades al llarg 

d’aquest extens territori (ICC Alaska, 2020). A la 

regió àrtica, la població indígena representa el 

10% del total de la població (IPCC, 2007).

4. La regió àrtica i 
els pobles Inuit
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La cultura Inuit s’ha desenvolupat al llarg de 

mil·lennis i es caracteritza principalment per 

les formes de subsistència basades en la caça, 

la pesca i la recol·lecció, a través de pràctiques 

cooperatives i d’intercanvi entre els membres 

de la comunitat, formes de desplaçament a tra-

vés de la neu i uns coneixements tradicionals as-

sentats sobre bases comunes, a través dels quals 

han desenvolupat una enorme capacitat de re-

sistència o adaptació a les canviants condicions 

de la regió àrtica.

El poble Inuit ha estat en contacte amb la cul-

tura occidental des de finals del segle XVI, però 

no és fins a la segona meitat del segle XIX, des 

del descobriment de les balenes polars per part 

dels baleners nord-americans, que aquest con-

tacte comença a ser més intens i a representar 

una amenaça per a la cultura i tradicions Inuit. 

Especialment des de la Segona Guerra Mundial, 

la seva cultura i les seves formes de subsistèn-

cia han experimentat notables transformacions 

adaptatives al model socioeconòmic occidental, 

de manera que actualment el poble Inuit com-

bina la tradició amb elements de la modernitat 

occidental (Watt-Cloutier, 2005).

En aquest sentit, coexisteixen, per exemple, 

maneres de subsistència amb l’economia mo-

netària i les polítiques de desenvolupament 

dels governs nacionals; l’ocupació assalariada 

amb un model d’alimentació significativament 

dependent de la recol·lecció de baies, així com 

de la caça i la pesca de balenes, foques, caribús 

i llebres de l’àrtic, activitats en les quals al seu 

torn es combinen els mètodes tradicionals amb 

innovacions tècniques que garanteixen major 

eficiència i seguretat (Watt-Cloutier, 2005).

En aquest procés d’adaptació, però, s’han per-

4.1. L’íntima relació 
dels pobles Inuit 
amb el territori que 
habiten
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dut tradicions i coneixements ancestrals, en-

tre d’altres la tradició nòmada que, en algunes 

regions, es va mantenir fins a meitats del segle 

passat (Watt-Cloutier, 2005). Incentivats per 

polítiques estatals, els i les Inuit han deixat de 

viure en les tradicionals tendes o iglús i viuen 

actualment en habitatges de trets occidentals 

assentats en comunitats estables (Ferris, 2013). 

Ara bé, persisteixen encara algunes reminiscèn-

cies de la tradició nòmada, per exemple, en els 

caçadors que encara passen alguns mesos de 

l’any desplaçant-se pel territori i vivint en iglús 

(Watt-Cloutier, 2005).

Com a gran part dels pobles indígenes, els Inuit 

són el resultat de l’entorn físic en el qual viuen. 

Al llarg de la seva història, han desenvolupat un 

vast repertori d’eines, tècniques i coneixements 

per adaptar-se i desenvolupar-se en un entorn, 

l’àrtic, marcat per l’escassetat de recursos i les 

seves condicions canviants. D’aquesta manera, 

han construït una íntima relació amb aquestes 

terres i les seves condicions climàtiques. Es trac-

ta d’una cosmovisió, comunament coneguda pel 

propi poble Inuit com a Inuit Qaujimjatuqangit, 

que sovint dona compte de la realitat d’una for-

ma més precisa que els mètodes científics mo-

derns (Watt-Cloutier, 2005). 
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La regió àrtica es caracteritza per la presencia 

del permafrost [26] i per tenir unes temperatu-

res molt variables. Tradicionalment, les tempe-

ratures d’hivern han oscil·lat entre -28 °C i -70 °C 

i i a l’estiu han ascendit a una mitjana de 12°C. 

Aquesta variabilitat en les temperatures ha im-

plicat sempre transformacions interestacionals 

significatives en el territori, com per exemple, la 

fosa de la capa superior del permafrost a l’estiu, 

que dona pas a la formació de llacs, pantans i rie-

rols (Nuñez, 2007).

Més enllà d’aquesta variabilitat habitual, la re-

gió àrtica experimenta des de fa més de tres 

dècades alguns dels canvis més ràpids i brus-

cos associats a la crisi climàtica (ICC, 2021). La 

temperatura de l’àrtic ascendeix a una velocitat 

tres vegades superior a la de la resta del planeta. 

Segons dades de l’IPCC (2022), entre el 1985 i 

el 2016, les temperatures de l’Àrtic es van in-

crementar una mitjana de 2,18 °C. D’aleshores 

ençà, aquesta tendència no ha deixat de pronun-

ciar-se. En els primers mesos de 2022, es van re-

gistrar onades de calor de fins a 30 °C superiors 

a l’habitual en aquest període de l’any. 

Entre els majors impactes del canvi climàtic a la 

regió àrtica, cal destacar l’augment de la tempe-

ratura de la superfície terrestre, la fosa del per-

mafrost a velocitats alarmants [27] (Felipe Pérez, 

2022a), el deteriorament de les condicions del 

gel, la disminució de la quantitat i qualitat de la 

neu, així com els canvis en la seva estacionalitat i 

l’augment dels incendis forestals (Watt-Cloutier, 

2005). Aquest últim fenomen, al seu torn, con-

tribueix al desencadenament de lliscaments de 

terra, així com l’erosió progressiva de les costes i 

l’augment de les inundacions en aquestes zones, 

associades també a l’augment de la freqüència 

de les tempestes i els canvis en els seus reco-

4.2. La progressiva 
degradació 
ambiental de l’Àrtic 
i els processos de 
reubicació dels 
pobles Inuit
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rreguts (Cochran et al., 2013; Felipe Pérez i de 

Salles Cavedon, 2015).

Les alteracions climàtiques constatades no són, 

però, les úniques variables que incideixen en 

les transformacions que està experimentant 

la regió àrtica en les darreres dècades. El canvi 

climàtic interactua en aquesta regió amb altres 

processos històrics i presents de degradació 

ambiental i sobreexplotació dels recursos, que 

no han de ser obviats (IPCC, 2022). En aquest 

sentit, cal destacar els impactes de la sobrepes-

ca de salmó i bacallà (Huntington et al., 2007), 

l’extracció de petroli i gas (Nuñez, 2007), les 

preses hidroelèctriques (IPCC, 2022), així com 

la presència d’altres contaminants com els orgà-

nics persistents o els metalls pesants. A tot això 

cal afegir problemes socials, com ara la manca 

de sistemes d’aigua potable i sanejament ade-

quats, que es veuen magnificats pel canvi climà-

tic (Cochran et al., 2013).

La crisi climàtica i la seva interacció amb altres 

activitats humanes, a més de tenir efectes molt 

rellevants en els ecosistemes àrtics i el conjunt 

del planeta, tenen des de fa dècades enormes 

conseqüències en les poblacions que habiten 

aquestes regions i particularment el poble Inuit 

(IPCC, 2022). La població indígena de l’àrtic ve 

registrant aquests canvis des de meitats dels 80 

(Ferris, 2013). 

A Cozzetto et al. (2013), s’identifiquen cinc ca-

tegories d’impactes relacionats amb els recur-

sos hídrics, els mitjans de vida i la cultura: 1) im-

pactes relacionats amb el proveïment i gestió de 

l’aigua (incloses les fonts i les infraestructures 

hídriques); 2) els relacionats amb les espècies 

aquàtiques essencials per a la cultura i subsis-

tència; 3) aquells relacionats amb la ramaderia 

i l’agricultura, especialment derivats d’esdeveni-

ments meteorològics extrems; 4) les amenaces 

sobre la sobirania dels pobles sobre els béns 

hídrics, la pesca, la caça i la recol·lecció; i 5) els 

diversos processos de degradació del sòl.

Aterrant una mica aquests impactes, s’observa, 

per exemple, com algunes pràctiques tradicio-

nals, com ara els desplaçaments associats a la 

caça, s’han tornat més perilloses i fins i tot, a ve-

gades, impossibles. A causa de l’aprimament de 

les capes de gel i la reducció del període del gel 

marí, els accidents mortals a causa de la ruptura 

del gel són cada cop més freqüents (Watt-Clou-

tier, 2005; IPCC, 2022).

Són especialment remarcables els impactes de 

la disminució del gel marí i la fosa del permafrost 

en les poblacions que viuen en zones costane-

res. El gel pròxim a les costes i d’alta mar ha ope-

rat tradicionalment com una barrera natural de 

protecció de les poblacions costaneres enfront 

dels embats de les tempestes marines. Per tant, 

la fosa del gel i l’alteració dels seus cicles esta-

cionals implica que les onades colpegin la costa 

directament, donant lloc a una severa i ràpida 

erosió (Felipe Pérez, 2015). 

Els danys personals i materials derivats 

d’aquests fenòmens són nombrosos. Molts ha-

bitatges de comunitats costaneres Inuit han es-

tat engolits pel mar o seriosament afectats per 

tempestes severes. Així mateix, la fosa del per-

mafrost està causant també danys en edificis, 

carreteres, canonades i altres infraestructures 

(Nuñez, 2007).

En els darrers anys, és particularment problemà-

tic l’increment dels incendis forestals. Al juny del 

2022, es reportaven xifres rècords als boscos 
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Regió àrtica

Rússia

EE.UU.

Canadà

Augment de la freq. 
dels esdeveniments

meteorològics extrems 

Increment
d’incendis
forestals

Disminució del 
gel marí i fosa 
del permafrost

Nous desplaçaments interns per desastres el 2021 Comunitats afectades: 
Població indígena (10% de la Regió àrtica)

Causes de la mobilitat

· Paper actiu en el disseny i implementació de programes institucionals de 
reassentament. Ex: Inuit Circumpolar Council (ICC)

· Peticions davant organismes regionals de protecció dels Drets Humans 
· Litigis climàtics (Inuit de Kivalina)
· Incidència mediàtica 

IDH
Índex 
de Desenvolupament Humà

21 52 6
EE.UU. Rússia

15
Canadà Dinamarca

s.d. 39 82
EE.UU. Rússia

62
Canadà Dinamarca

28,16% 4,05% 28,93%
EE.UU. Rússia

3,67%
Canadà Dinamarca

IRC 
Índex de Risc Climàtic el 2019

Font: German Watch, 2021 

Emissions
de Gasos 
d’Efecte 
Hivernacle 
el 2019 

Font: PNUD, 2022 

5771 17,58 
774,29 20,59 

1924,82 13,33 
44,70 7,58 

Estrès hídric 
al 2018   

Font: FAO, 2021

Estratègies de la societat civil identificades

Estratègies governamentals identificades

Dades sobre la Regió àrtica

· Programa de Mitigació del Canvi Climàtic d’Alaska (ACCIMP)
· Ordre executiva sobre la “Reconstrucció i millora dels programes per 
reallotjar les persones refugiades i la planificació per l’impacte del canvi 
climàtic a les migracions”

MtCO2e totals

EE.UU:

Canadà:

Rússia:

Dinamarca:

tCO2e per capita

EE.UU.: 573.000        CANADÀ: 60.000         RÚSSIA: 5.600
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seva cultura com a resposta als canvis estacio-

nals. Però després del procés de sedentarització 

que van experimentar al llarg de l’últim segle i 

tenint en compte la magnitud de la crisi climà-

tica actual, molts dels coneixements i estratè-

gies tradicionals d’adaptació han deixat de ser 

fiables i, entre elles, la mobilitat ha deixat de ser 

una pràctica normalitzada, per convertir-se en 

una estratègia enormement disruptiva.

Són especialment ressenyables els processos de 

reubicació que han tingut lloc a Alaska. Al 2003, 

un informe de la US Government Accountabili-

ty Office posava en evidència que el 86% de les 

comunitats natives d’Alaska estaven patint al-

gun tipus o altre d’afectació, a conseqüència de 

l’erosió i les inundacions. Com a mínim en 31 de 

les 213 comunitats, la situació era preocupant 

i es requerien actuacions imminents, entre les 

quals es contemplava la reubicació parcial o to-

tal d’una dotzena (GAO, 2003; Felipe Pérez i de 

Salles Cavedon, 2015). Aquestes 12 comunitats 

van ser classificades en dos grups: aquelles en 

procés de migració gradual a territoris pròxims 

de més alçada i aquelles que necessitaven una 

reubicació total i immediata perquè no esta-

ven situades prop de territoris més alts i tots 

els seus territoris estaven exposats a l’erosió i 

les inundacions. Entre aquestes últimes, es tro-

baven les comunitats de Newtok, Shismaref, 

Kivalina, Unalakleet, Shaktoolik i Koyukuk, to-

tes elles comunitats bastant aïllades sense con-

nexió per carretera, ubicades al nord-oest de la 

costa d’Alaska (Bronen, 2013). 

Posteriorment, s’ha procedit a la reubicació 

de moltes altres comunitats. Segons la base de 

dades “Global Mapping: Leaving Place, Restoring 

Home”, elaborada per la Platform on Disaster 

Displacement, en les darreres dècades, com a 

d’Alaska: més d’un milió d’hectàrees quedaven 

arrasades per les flames. L’augment dels incen-

dis, a banda de forçar a la població indígena a 

desplaçar-se de les seves llars (Feuerstein i Herz, 

2022), té seriosos impactes sobre la salut de les 

persones. Tal i com es constata a l’últim informe 

de l’IPCC (2022), en els darrers anys, a Alaska i el 

Nord del Canadà, s’estan registrant nivells alar-

mants de malalties respiratòries entre la pobla-

ció Inuit, associades als incendis forestals. 

Alguns estudis sobre les transformacions de la 

regió àrtica constaten les ambivalències d’alguns 

impactes del canvi climàtic. Com a resultat de les 

noves condicions climàtiques, s’estan generant 

noves activitats econòmiques i institucionals, 

de les quals a vegades han pogut obtenir un cert 

benefici les comunitats. El turisme n’és un exem-

ple. No obstant això, com s’expressa en l’Informe 

sobre la cimera global de Pobles Indígenes sobre 

Canvi Climàtic (2009), qualsevol benefici econò-

mic que pugui obtenir-se d’aquests canvis no 

compensa els impactes negatius en la seva salut i 

benestar (Ferris, 2013).

Els processos de canvi descrits han anat acom-

panyats de moviments poblacionals molt signi-

ficatius. Si bé en algunes regions s’està produint 

l’arribada d’un major número de població no 

indígena (Ferris, 2013) associada al desenvo-

lupament de les activitats mineres i petrolieres 

afavorides pel desgel, els moviments més des-

tacats són en realitat els processos de reubica-

ció, als quals s’han vist forçades les comunitats 

natives des dels inicis del anys 2000, com a con-

seqüència dels efectes adversos i acumulatius 

del canvi climàtic.

Els pobles Inuit eren originàriament nòmades i, 

per tant, la mobilitat era un procés intrínsec a la 
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mínim, s’han dut a terme 27 processos de reu-

bicació de comunitats Inuit a l’estat de l’Aska, 

entre els quals només 9 han estat concloses 

(Bower i Weerasinghe, 2021).

Shismaref és una comunitat de prop de 600 habitants, assentada a l’illa Sarichef, una illa ba-

rrera [28] situada al nord del mar de Bering, en la qual, als anys noranta, es registraven efectes 

molt destructius de l’erosió de la costa i les tempestes, amb freqüents esfondraments d’edificis 

i infraestructures. De mitjana, l’illa perdia entre 1,5 i 3 m. de costa cada any, amb episodis de fins 

a més de 30 m. (Felipe Pérez i de Salles Cavedon, 2015). Actualment, s’estima que, des de 1969, 

s’haurien perdut uns 60 metres de terra (Albert et al., 2017). Entre 1973 i 2013, es van registrar 

a Shismaref 10 inundacions, 7 de les quals van ser declarades com a zona catastròfica estatal i 

3 com a zona catastròfica federal (Albert et al., 2017). 

En el moment en què es van constatar oficialment els riscos als quals estava exposada tota 

la comunitat, incloses les seves infraestructures més essencials, es van començar a construir 

nombrosos mecanismes de control de l’erosió (com ara dics de salvaguarda) i a dissenyar diver-

sos plans de reubicació, la implementació dels quals es va veure sempre retardada i encara no 

s’ha completat (Brower i Weerasinghe, 2021). Entre 1973 i 2009, entre l’estat d’Alaska, el go-

vern federal i el govern de la comunitat, es van invertir uns 16 milions de dòlars en mecanismes 

de protecció de la costa (Albert et al., 2017). 

Es podria dir que el procés de reubicació es va iniciar el 1997, quan, els efectes d’una forta 

tempesta van forçar la reubicació de 14 llars. El 2001, la pròpia comunitat va crear la “Shish-

maref Erosion and Relocation Coalition” per fer valdre la seva veu en aquest procés. El 2002, els i 

les residents van votar a favor de la reubicació de la comunitat, però no es va decidir el lloc de 

destí. Aquesta última va ser una de les decisions més dilatades del procés, encallada en un de-

bat entre la reubicació en una zona més urbana o en una àrea més deshabitada, com preferia la 

comunitat (Felipe Pérez i de Salles Cavedon, 2015). Finalment, es va optar per les terres de Tin 

Creek, situades a 18 km de la comunitat originària, ubicació que va ser posteriorment recon-

siderada per informes governamentals a causa de les seves inadequades condicions (Bronen, 

2013).

Encara avui dia aquest procés de reubicació no s’ha culminat i, malgrat totes les inversions efec-

tuades per a la protecció de la costa, una tercera part del poble (inclosos l’aeroport, cases i 

infraestructures) roman amenaçat pels devastadors efectes del canvi climàtic. És probable que 

els danys devastadors esperats en els propers anys forcin el procés de reubicació, amb un cost 

estimat de 180 milions de dòlars (Albert et al., 2017). 
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Kivalina és una comunitat de prop de 400 habitants (70 llars), establerta des de 1905 a la punta 

d’una illa barrera de 10 Km del mar de Chukchi. Aquesta regió havia experimentat històrica-

ment erosions cícliques i inundacions, relacionades amb la vulnerabilitat del territori en el qual 

es va assentar a principis del s. XX, fruit de les pressions colonials. Aquests fenòmens, que ja 

als anys cinquanta havien obert el debat de la reubicació de la comunitat, s’han vist accelerats 

en les últimes dècades a causa de les tempestes més fortes, inusuals en estacions com l’hivern. 

Els infructuosos esforços, tant del govern estatal com comunitari, destinats entre 1992 i 2007, 

a implementar mesures de protecció davant dels riscos generats per l’erosió i les tempestes, 

han situat des de fa dècades l’alternativa de la reubicació en un primer pla (Marlow i Sancken, 

2017).

El 1992 la comunitat va votar a favor de desplegar una estratègia de reubicació, que va ser 

secundada pel citat informe del GAO, el 2003. No obstant això, el 2009 la decisió encara no 

era ferma (Felipe Pérez i de Salles Cavedon, 2015). El 2006, la US Army Corps of Engineers 

publicava el Pla de Reubicació de Kivalina, en el qual es valoraven els costos i beneficis de di-

verses alternatives: la de no actuar, la d’invertir en mesures de protecció i millora del poble i la 

de reubicar la comunitat. Aquesta tercera opció era considerada la més adequada, no obstant 

això, el procés ha evolucionat lentament i encara avui no s’ha culminat (Bower i Weerasinghe, 

2021), d’una banda, a causa de la conflictiva decisió sobre el lloc de reubicació, i de l’altra per la 

falta de finançament (Felipe Pérez i de Salles Cavedon, 2015). 

Tot i que es pot dir que l’aspiració de Kivalina de reubicar-se és des del seu origen voluntària, cal 

tenir present que el consentiment que determina el caràcter voluntari d’un procés de mobilitat, 

ha de ser continu i s’ha de projectar sobre tots els aspectes del procés de reubicació. En un con-

text particularment afectat pels efectes adversos del canvi climàtic, la frontera entre entre els 

moviments de població voluntaris i els forçats és difusa (Marlow i Sancken, 2017). 
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Els pobles indígenes han aconseguit un extens 

marc normatiu i institucional internacional per 

al reconeixement de drets que es remunta als 

orígens de la Comissió de Drets Humans de Na-

cions Unides. Són especialment remarcables la 

Declaració de l’Assemblea General de Nacions 

Unides sobre els drets dels pobles indígenes i 

el Conveni 169 de l’OIT, entre els quals es re-

coneix el dret a la lliure determinació, el dret a 

mantenir les seves tradicions culturals, el dret 

a no ser reubicat sense la seva participació, el 

dret a participar en les decisions que els afecti, 

el dret a la propietat, ús i control de la terra que 

ocupen històricament i el dret a desenvolupar 

i determinar prioritats per a l’ús de les seves 

terres. Tots ells són drets que han de tenir-se 

especialment en compte en processos de reubi-

cació com els indicats.

El poble Inuit, per la seva banda, és un poble 

políticament actiu i compromès amb el seu dret 

d’autodeterminació, autogovern, així com de 

propietat, control i gestió de les seves terres, la 

qual cosa ha tingut com a resultat la signatura 

d’una sèrie d’acords amb els governs nacionals 

[29], que permet als Inuit dissenyar i implemen-

tar polítiques i programes de sostenibilitat am-

biental i aconseguir l’equilibri entre la tradició 

inuit i les innovacions occidentals. L’efectiva 

implementació d’aquests acords és clau per a 

la protecció de la cultura, les terres i els estàn-

dards de vida dels Inuit i el canvi climàtic suposa 

una amenaça per als drets i beneficis conquis-

tats pel poble Inuit a través dels mateixos (Wa-

tt-Cloutier, 2005).

Ara bé, més enllà dels drets reconeguts als po-

bles indígenes a nivell internacional i nacional, 

en el context descrit, ni existia ni existeix en-

cara cap marc internacional, federal o estatal, 

4.3. Respostes 
institucionals: 
una extensa 
conquesta drets 
que no resolen 
les necessitats de 
reubicació
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finançament a quatre comunitats natives (Alat-

na, Alakanuk, Allakaket i Shishmaref). A banda, 

aquestes declaracions són competència del Pre-

sident federal (Marlow i Sancken, 2017). 

Un altre requisit que obstaculitza l’accés als pro-

grames de les comunitats natives és l’obligato-

rietat de disposar d’un Pla de Mitigació, requisit 

que compleixen molt poques comunitats. D’altra 

banda les comunitats són obligades a assumir 

part dels costos dels programes, molt sovint 

inassumibles. En el cas de Kivalina, per exemple, 

només el 10% dels entre 100 i 400 milions que 

pot arribar a costar la reubicació, és inaccessi-

ble, i les exempcions en el requisit del cofinança-

ment és una opció que recau sobre la discrecio-

nalitat del President (Marlow i Sancken, 2017). 

L’Estat d’Alaska, per la seva banda, va implemen-

tar el 2008 dos programes per fer front a les ne-

cessitats emergents de les comunitats forçades 

a desplaçar-se. Tot prenent en consideració les 

recomanacions de l’Alaska Sub-Cabinet on Clima-

te Change Immediate Action Workgroup (IAWG), 

el legislador de l’estat va adoptar el 2008 el Pro-

grama de Mitigació del Canvi Climàtic d’Alaska, 

el qual reservava fons per finançar les comu-

nitats: part d’ells serien destinats de forma no 

competitiva a les sis comunitats que requerien 

reassentaments immediats i la resta serien dis-

tribuïts a través de subvencions competitives 

basades en una avaluació que tenia en compte 

quatre factors: 1) risc per a la vida i la seguretat 

durant els episodis de tempesta i inundacions; 2) 

pèrdua d’infraestructures; 3) amenaces a la sa-

lut pública; 4) pèrdua de com a mínim 10% dels 

habitatges residencials. El 2011, però, el Gover-

nador de l’Estat d’Alaska va retirar el mandat de-

legat al IAWG i d’ara endavant aquest organis-

me va deixar d’operar (Marlow i Sancken, 2017).

de reconeixement de drets humans que doni 

protecció específica a les comunitats forçades 

a reubicars-se per motius climàtics o ambientals 

(Koppel et al., 2013). Així mateix, en el context 

en què inicien els casos descrits, els Estats Units 

destacaven mundialment pel seu tarannà nega-

cionista i la manca absoluta de compromís vers 

els objectius de mitigació del canvi climàtic. 

Les úniques normes federals en què aquestes 

comunitats podien i poden trobar algun tipus 

de protecció són principalment la “Disaster Re-

lief and Emergency Assistance Act (Stafford Act)”, 

la norma estatunidenca que regula l’ajuda 

primària i les respostes davant els desastres i les 

catàstrofes majors, i la “National Flood Insurance 

Act”, tot i que amb un abast molt limitat (Marlow 

i Sancken, 2017).

En base a l’Stafford Act, la Federal Emergency 

Management Agency gestiona assegurances 

per a inundacions, programes per a la recupe-

ració després dels desastres, ajudes econòmi-

ques per mitigar o prevenir els desastres, com el 

“Hazard Mitigation Grant Program”. Ara bé, sovint 

aquests programes són inaccessibles per a les 

comunitats indígenes d’Alaska i altres parts dels 

Estats Units per vàries raons. Una de les prin-

cipals raons és que per tenir accés als fons es 

requereix una declaració federal de “major disas-

ter” o “emergency”, conceptes que d’acord amb la 

norma citada, no inclouen els canvis progressius 

provocats pel clima, com ara la pujada del nive-

ll del mar, l’erosió constant i menys abrupta o 

la fosa del permafrost (Koppel et al., 2013). A 

mode il·lustratiu, de les 32 declaracions de de-

sastre que s’han fet a Alaska des de 1953, 15 

estaven associades a inundacions i cap deriva-

va de l’erosió. Les 15 declaracions relacionades 

amb inundacions només van permetre accedir a 
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descriuen abaix. En particular, el govern actual 

sembla estar bastant més compromès amb la 

matèria que els governs precedents, i en espe-

cialment sobre l’assumpte de les migracions 

climàtiques (Felipe Pérez, 2021). En aquest sen-

tit, a inicis de 2021, el president Biden va emetre 

la “Executive Order on Rebuilding and Enhancing 

Programs to Resettle Refugees and Planning for 

the Impact of Climate Change on Migration”, per la 

qual se sol·licitava l’elaboració d’un informe ins-

titucional encaminat, entre altres, a identificar 

les implicacions de les migracions climàtiques 

en termes de seguretat i explorar les opcions 

per a la protecció i la reubicació de les persones 

afectades (Govern d’Estats Units, 2021).

Igualment, alguns sectors acadèmics veuen fac-

tible que algunes agències estatals utilitzin les 

seves competències i marcs legals per intervenir 

i donar suport a processos de reubicació com 

els descrits. Ara bé, en la majoria dels casos es 

requeriria aprovació de l’executiu i per tant la 

viabilitat d’ampliar l’àmbit competencial de-

pendrà en gran mesura de la sensibilitat política 

del Govern federal amb relació als assumptes 

climàtics. En aquest sentit, es fa referència, per 

exemple, a la “Comprehensive Environmental Res-

ponse, Compensation, and Liability Act”, en la qual 

s’esmenta la possibilitat de reubicar persones o 

poblacions, amb fons obtinguts de taxes impo-

sades a la indústria química i petroliera, com a 

mesura de remediació davant un problema de 

vessaments perillosos, quan aquesta sigui l’al-

ternativa més eficient (Marlow i Sancken, 2017). 

Koppel et al. (2013) han fet especial èmfasi en el 

fet que molts dels problemes que han travessat 

els pobles indígenes d’Alaska en els processos 

de reubicació tenen a veure amb la falta d’una 

agència federal, estatal o local específicament 

creada per donar-los suport, així com amb l’es-

cassetat de fons destinats a finançar la tota-

litat dels reassentaments. Altres fan especial 

referència a la manca d’un marc normatiu que 

adreci de forma específica els impactes climàtics 

i els seus efectes sobre la mobilitat de les perso-

nes (Marlow i Sancken, 2017).

Actualment, el marc normatiu estatunidenc en 

matèria de mitigació del canvi climàtic, tot i que 

marcat per les intermitències derivades de les 

conjuntures polítiques, ha avançat força amb 

relació al panorama desolador dels anys 2000. Si 

això és així és, en part, gràcies a la pressió exerci-

da per la societat civil, i especialment els pobles 

originaris, a través d’estratègies com les que es 
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El poble Inuit és un poble políticament actiu i 

compromès amb la defensa dels seus drets i això 

s’ha posat especialment de manifest en la forma 

amb la qual han encarat els catastròfics impac-

tes que el canvi climàtic ambiental global està 

tenint en el seu territori. A més del seu paper ac-

tiu en el disseny i implementació dels programes 

institucionals de reunicació, han demostrat una 

enorme capacitat per desplegar estratègies po-

lítiques i jurídiques, a escala nacional i interna-

cional, que, com a mínim, han permès visibilitzar 

el seu cas mundialment i fer del seu problema un 

assumpte internacional.

En primer lloc, és oportú destacar el paper de 

representació internacional que exerceix l’Inuit 

Circumpolar Council (ICC), una organització no 

governamental fundada a Alaska, al 1977, que 

fa de portaveu de les aproximadament 180.000 

persones que integren els pobles Inuits de tot 

el món. És una entitat amb estatus consultiu 

a la ONU. A través d’aquesta organització, el 

poble Inuit va participar a la Cimera de la Te-

rra de Rio de Janeiro (1992), així com a fòrums 

internacionals associats a diversos Convenis 

de Nacions Unides (IPCC, 2022), entre ells les 

successives Conferències de les Parts de la 

CMNUCC (ICC, 2021). 

En el context negacionista descrit anteriorment, 

el 2005, Sheila Watt Clotier, amb el suport de 

l’ICC, organització de la qual era presidenta en 

aquell moment, va presentar una petició davant 

la Comissió Interamericana de Drets Humans, 

en nom del poble Inuit d’Alaska i el Canadà. Mit-

jançant aquesta petició es denunciava els Estats 

Units per la seva total inacció enfront del canvi 

climàtic, tenint en compte a més que, entre les 

seves fronteres, es troba la regió àrtica, una de 

les més afectades per aquest fenomen. En la pe-

4.4. L’incessant 
activisme Inuit i les 
seves estratègies 
internacionals
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tició s’identificaven i es documentaven tots els 

impactes climàtics patits pels pobles Inuit. Entre 

ells es feia referència en reiterades ocasions als 

desplaçaments forçosos i als plans de reubica-

ció. S’argumentava que aquests impactes tenien 

implicacions sobre un ampli ventall de drets hu-

mans, entre ells el dret a la salut, els drets indí-

genes a ocupar els seus territoris tradicionals o 

el dret a escollir el lloc de residència. 

Es va sol·licitar a la Comissió que considerés els 

Estats Units culpable d’aquests vulneracions de 

drets humans i l’obligués a adoptar mesures per 

limitar els gasos amb efecte d’hivernacle, a im-

plementar un pla per a protegir la cultura inuit 

i el seu entorn, així com adoptar mesures per 

ajudar a aquests pobles a adaptar-se a les in-

evitables conseqüències de la crisi climàtica. La 

Comissió (2007), però, no va admetre a tràmit la 

petició, ni tan sols va emetre escrit d’inadmissió, 

i va optar per resoldre l’assumpte en una au-

diència informal en què es va abordar la relació 

entre canvi climàtic i drets humans d’una mane-

ra general. Aquesta iniciativa, però, va tenir una 

important ressonància mediàtica i en l’àmbit 

jurídic va tenir especial importància, com a part 

del procés embrionari del moviment de la litiga-

ció climàtica que es va expandir mundialment en 

les dècades posteriors.

Al 2008 el poble Inuit de Kivalina va tornar a 

activar la via de la litigació climàtica com a es-

tratègia política per forçar que els principals 

culpables del canvi climàtic assumissin els seus 

costos. En aquest cas el litigi es plantejava da-

vant els tribunals nacionals, amb una demanda 

contra les grans companyies estatunidenques 

del sector del petroli i l’energia. Com a principals 

causants de la crisi climàtica, se’ls reclamava 

una compensació pels danys patits per la comu-

nitat de Kivalina, amb base en la doctrina de la 

responsabilitat per danys pròpia de la “Common 

Law” [30]. Igual que molts altres litigis estratè-

gics plantejats en els mateixos termes, davant la 

jurisdicció estatunidenca, en el mateix període, 

la demanda va ser inadmesa per les successives 

instàncies judicials, però com a mínim va acon-

seguir posicionar mediàticament el problema 

del poble Kivalina.
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A Vietnam, les polítiques governamentals de re-

distribució de població i les raons econòmiques 

han jugat un paper important en la història dels 

moviments de població, sobretot en les migra-

cions cap a centres urbans i industrials i cap a les 

denominades “Noves Zones Econòmiques [31]” 

(NEZ, per les seves sigles en anglès). Els factors 

ambientals també han tingut un pes considera-

ble. En aquest sentit, la construcció de preses hi-

droelèctriques ha forçat el desplaçament a gran 

escala de població que habitava àrees que van 

quedar submergides (Yamamoto, 2014).

A aquests factors se sumen les conseqüències 

de la crisi climàtica, davant les quals el país és 

extremadament vulnerable, sobretot a l’eleva-

ció del nivell del mar i els esdeveniments extre-

ms, com les inundacions més fortes del normal. 

De fet, Vietnam es situa entre els països del 

món més vulnerables als esdeveniments meteo-

rològics extrems (com tempestes, inundacions 

i onades de calor), tant pel que fa al nombre de 

víctimes mortals com per les conseqüències 

econòmiques. Per exemple, amb el recent tifó 

Noru que va afectar Vietnam a finals de sep-

tiembre de 2022, més de 860.000 persones 

foren evacuades en 16 ciutats i províncies per 

evitar el seu pas (Mỹ Hà, 2022). Les projeccions 

oficials alerten, igualment, de que al voltant del 

45% del delta del Mekong es veurà afectat per 

la intrusió d’aigua salada el 2030 si les preses i 

els embassaments hidroelèctrics continuen im-

pedint que l’aigua flueixi aigües avall. També, la 

Ciutat de Ho Chi Minh (comúnment anomena-

da Saigón) s’enfonsa a 16,2 mm. per any a causa 

de l’extracció excessiva d’aigua subterrània, i la 

gran concentració d’edificis de gran alçada en 

zones amb fonaments febles (Tay et al., 2022). 

Aquests canvis estan perjudicant les activitats 

agrícoles de les persones que viuen al delta del 

5. Vietnam: el 
delta del riu 
Mekong
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Mekong i estan induint moviments de població, 

sobretot de caràcter intern (Khoa et al., 2012; 

Miller i Dun, 2019).
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Després de la reunificació del país als anys 70, 

l’Estat va implementar ambiciosos programes de 

redistribució de la seva població dirigits a tras-

lladar aproximadament una cinquena part de la 

població total. Aquests programes de distribució 

de població incloïen dos tipus de polítiques: per 

una banda, facilitar el retorn de les persones re-

fugiades de la guerra als seus llocs d’origen i, per 

l’altra, crear les NEZ als terrenys verges i erms i 

als cinturons verds previstos pel desenvolupa-

ment de les ciutats (Desbarats, 1987). Aquests 

trasllats, principalment cap a les NEZ, van cons-

tituir el principal tipus de migració interna dins 

del país durant aquells anys. Aquestes polítiques 

de distribució de la població també tenien l’ob-

jectiu de controlar la pressió poblacional als cen-

tres urbans i als deltes del país. No obstant això, 

aquestes polítiques van tenir un alt cost social i 

econòmic, sobretot pel que fa a la construcció 

d’infraestructures. A aquestes dificultats es van 

sumar la inseguretat alimentària i les males con-

dicions de salut, que van forçar a moltes perso-

nes a abandonar les NEZ (Yamamoto, 2014). 

Amb les reformes econòmiques de 1986, el país 

va passar d’un sistema d’agricultura col·lectiva 

(amb una societat molt homogènia) a permetre 

les activitats econòmiques privades. També es 

va obrir a la inversió estrangera, la qual cosa va 

conduir a un creixement econòmic exponencial, 

però també a un augment de les desigualtats 

socials a mesura que el país creixia. Aquestes 

transformacions cap a una economia basada 

en el mercat van impulsar les tendències mi-

gratòries des de zones rurals cap a urbanes, 

sobretot cap a Ciutat de Ho Chi Minh i Hanói. A 

causa de la demanda de persones treballadores 

en aquestes ciutats, el govern va permetre una 

major llibertat de moviment en aquests anys 

(Yamamoto, 2014; Anh et al., 2016).

5.1. Vietnam: un país 
en moviment
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A més dels factors econòmics, els ambientals 

també han jugat un paper rellevant en la mobi-

litat humana al passat d’aquest país. En aquest 

sentit, la construcció de grans projectes de 

“desenvolupament” també ha expulsat a moltes 

persones de les seves llars. Per exemple, per a la 

construcció de la presa hidroelèctrica So’n La, 

al Riu Negre, es va desplaçar a prop de 91.000 

persones, la majoria de les quals pertanyen a 

minories ètniques indígenes (Yamamoto, 2014).

En aquesta línia, Vietnam té una llarga expe-

riència en processos de reubicació per motius 

ambientals. No obstant això, els programes de 

reubicació governamentals com l’assenyalat no 

sempre han estat les solucions preferides per les 

comunitats a les quals se suposa que estaven di-

rigits (Miller i Dun, 2019). En un estudi realitzat 

per Dao i Takara (2003), per exemple, es va des-

cobrir que la majoria de la població entrevistada 

(93%) de la comuna de Hat Mon del districte de 

Phuc Tho (Hanói), no estava interessada a reubi-

car-se a àrees que no estiguessin en risc d’inun-

dació, fins i tot si comptessin amb el suport del 

govern. Les raons principals que argumentava 

la població eren que ja estaven acostumades 

i acostumats a les inundacions i que això els 

ajudaria a fer-los front, minimitzant els danys. 

A més, les persones agricultores manifestaven 

que estimaven la seva pàtria i que encara que les 

inundacions fossin cada cop més perilloses, la 

fertilitat dels camps augmentava després de les 

mateixes a causa dels dipòsits de sediments, la 

qual cosa reduïa els costos dels fertilitzants. La 

població local també assenyalava a l’estudi que 

tenien un sentit de comunitat molt alt i compar-

tien moltes coses per a sobreviure durant els 

períodes d’inundació. 

La contaminació de l’aire a les grans ciutats és un 

altre fenomen que influeix en els moviments de 

població al país. A Hanói, una de les ciutats amb 

els índex de contaminació de l’aire més elevats 

del planeta, les evidències indiquen que les per-

sones amb un alt nivell educatiu (especialment 

les persones joves i els homes) tenen intencions 

de migrar tant interna com internacionalment 

a causa de la contaminació de l’aire (Khuc et al., 

2022).

Així mateix, Vietnam afronta diversos desafia-

ments respecte a l’aigua. Els recursos hídrics del 

país depenen en gran mesura de l’aigua dels rius 

que neixen a l’estranger, amb el 63% del flux flu-

vial total del país provinent fora del territori. El 

90% de la conca del riu Mekong depèn de fluxos 

estrangers, així com el 50% de la conca del Riu 

Vermell. Altres problemes que afronta el país 

són: la distribució desigual dels recursos hídrics 

en termes de temps i espai, desequilibris entre 

la demanda d’aigua i la capacitat d’emmagat-

zematge d’aigua, l’explotació i l’ús irracional i 

insostenible dels recursos hídrics, la baixa efi-

ciència en l’ús de l’aigua, les fonts d’aigua conta-

minades, degradades, escasses i esgotades, i una 

greu disminució de la qualitat de l’aigua. A més, 

els desastres i el canvi climàtic estan provocant 

intrusió salina i sequeres (Nguyen, 2021).

En aquest sentit, una gran proporció de les llars 

vietnamites són sensibles al canvi climàtic, so-

bretot per la seva alta dependència de l’agri-

cultura. Segons dades de 2015, l’agricultura 

suposa el 44% del total de l’ocupació al país. De 

fet, l’agricultura, especialment el cultiu d’arròs, 

representava al voltant del 20% del PIB (Baron-

chelli i Ricciuti, 2022). En aquest sentit, una de 

les conseqüències de la crisi climàtica més greu 

per a la població del país és l’elevació del nivell 

del mar. Les àrees més afectades són el delta del 
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Mekong, ciutat de Ho Chi Minh i la regió del del-

ta del Riu Vermell, on ja s’estan salinitzant les te-

rres, l’erosió costanera està sent més forta i està 

augmentant la freqüència i la severitat de les 

sequeres i inundacions. De fet, l’increment de la 

salinitat ha provocat que la població transformi 

molts camps d’arròs en granges de gambes per a 

l’exportació (Yamamoto, 2014).
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El riu Mekong és un dels més llargs del planeta, 

neix a l’Himàlaia i creua el territori fins arribar 

a desembocar a Vietnam al delta del Mekong. 

Aquest tipus d’ecosistema és un dels més afec-

tats pel canvi climàtic, a més del impactes an-

tròpics propis de les zones costaneres com 

l’extracció i el desviament d’aigua, l’erosió costa-

nera i la disminució del transport de sediments 

pel fet que queden atrapats en les múltiples res-

closes. L’augment del nivell del mar i de la inten-

sitat i la freqüència de ciclons tropicals i inun-

dacions dels rius està provocant i pot provocar 

durant els pròxims anys el desplaçament d’un 

gran nombre de persones que habiten les zones 

deltaiques de tot el planeta (Yamamoto, 2014).

En aquesta línia, el delta del Mekong, al sud del 

Vietnam, és una de les zones més afectades pels 

impactes de la crisi climàtica i per altres formes 

de degradació ambiental. La població que habita 

aquest delta (prop de 17,4 milions de persones), 

fortament dependent d’activitats agrícoles com 

el cultiu d’arròs i d’activitats com la pesca i la cria 

de gambes, es troba en una situació d’enorme 

vulnerabilitat davant les conseqüències de l’es-

calfament global (Yamamoto, 2014; Entzinger 

i Scholten, 2016). Els efectes del canvi climàtic 

han contribuït significativament als fluxos de 

migració interns, especialment al corredor del 

delta del riu Mekong i cap a ciutats com Can Tho 

i, particularment, cap a Ciutat Ho Chi Minh, la 

ciutat més poblada del país (Entzinger i Schol-

ten, 2016). 

L’augment de la temperatura, per exemple, ja 

està afectant els cultius i influint en la mobilitat 

humana en aquest delta. D’acord amb l’estudi 

de Baronchelli i Ricciuti, (2022), l’augment de la 

temperatura mínima de juny (mes central de la 

temporada de creixement de l’arròs) provoca la 

5.2. El delta del riu 
Mekong
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directa a les circumstàncies econòmiques (indi-

rectament afectades pel canvi climàtic). L’estudi 

també indica que en aquelles llars on sí es va 

identificar el canvi climàtic com a inductor de 

les migracions, la majoria feia referència a l’ero-

sió dels rius, ciclons i inundacions com a causes 

principals. A més, els resultats d’aquest estudi 

indiquen que les llars que sí han migrat normal-

ment tenen menys ingressos econòmics i pitjors 

condicions de vida. Així, les llars més vulnera-

bles han migrat mentre que aquelles amb millors 

condicions econòmiques i amb més mitjans, han 

pogut romandre en els seus llocs de residència 

(Entzinger i Scholten, 2016).

En aquest delta també s’han fet esforços per a 

reubicar llars afectades per diferents formes de 

degradació ambiental. L’esmentada política es-

tatal “Living with floods” (implementada a partir 

de 1996), per exemple, estava dirigida a la reu-

bicació interna a gran escala de poblacions del 

Delta en funció de si estaven situades en àrees 

amb risc de patir problemes ambientals com 

l’erosió de les riberes, inundacions o lliscaments 

de terra (Entzinger i Scholten, 2016). 

Aquesta política tenia dos objectius principals: 

la construcció de dics i el reassentament de les 

poblacions en situació de vulnerabilitat. Les 

zones de reassentament solien construir-se a 

major altura i, en cas que això no fos possible 

pels hàbits de vida i treball de la població, el re-

assentament es realitzava més a prop de la seva 

llar, però a una zona que podia tenir un cert risc 

d’inundació. En l’àrea de reassentament el go-

vern havia de proporcionar escoles, centres de 

salut, carreteres i mercats. Aquest programa 

també contemplava la planificació dels habi-

tatges i la construcció de xarxes de transport i 

hortes fruiteres per a mitigar els efectes de les 

reducció en la producció d’aquest cultiu que, al 

seu torn, augmenta la probabilitat de migrar.

Les inundacions fins a cert punt són processos 

comuns a la regió i la població ja ha desenvolu-

pat diverses estratègies d’adaptació, com per 

exemple apilar mobles durant la temporada de 

pluges perquè l’aigua no entri a les llars. Ara 

bé, els esdeveniments inusualment forts, per 

exemple, afecten negativament les vides i els 

mitjans de subsistència de les comunitats locals. 

Aquests esdeveniments estan desencadenant 

migracions familiars i individuals, i són una de 

les causes per als reassentaments iniciats pel 

govern (Zickgraf, 2019). 

D’acord amb la recerca per a l’estudi de cas del 

projecte “Where the Rain Falls: Climate Change, 

Hunger and Human Mobility [32]” a Vietnam, 

centrat en la Comuna Hung Thanh (província 

de Dong Thap) a la zona alta del delta del riu 

Mekong, les persones estan experimentant als 

seus mitjans de vida els efectes negatius de les 

inundacions i els canvis en els patrons de les plu-

ges. Les llars més pobres, aquelles famílies sense 

terra o amb escassetat de terra són les més vul-

nerables als impactes negatius dels canvis en els 

patrons de les pluges i els règims d’inundacions. 

Dins d’aquest grup, la migració s’està convertint 

en una estratègia cada vegada més important 

per fer front a les condicions de subsistència in-

segures en la llar (Khoa et al., 2012).

D’altra banda, segons els resultats d’un estudi 

realitzat per la OIM a tres territoris del Delta 

(ciutat Ho Chi Minh, Long An i Ca Mau), la ma-

joria de les llars que han migrat no fan referèn-

cia al canvi climàtic com una raó per la qual van 

abandonar les seves llars. Això pot ser degut al 

fet que veuen la migració com una resposta més 



Injustícia ambiental, crisi climàtica, aigua i migracions. Estudi de casos. 67

inundacions. També hauria de facilitar orien-

tació sobre com construir models d’habitatges 

que poguessin adaptar-se a les inundacions, 

atorgar préstecs, ensenyar a les persones com 

construir dics exteriors, etc. (Yamamoto, 2014). 

No obstant això, no és or tot el que lluu. Danh i 

Mushtaq (2011), entre altres, van examinar els 

resultats d’aquesta política i van concloure que 

semblava no estar funcionant del tot bé ja que 

moltes de les escoles i carreteres planificades 

no es van arribar a construir i la qualitat del que 

realment es va construir era deficient. A més, 

algunes de les poblacions reubicades tenien 

dificultats per a trobar ocupació prop de les se-

ves noves llars o les seves terres de cultiu eren 

massa lluny. En definitiva, el trasllat va provocar 

l’empobriment de gran part de les persones reu-

bicades (Danh i Mushtaq, 2011; Zickgraf, 2019).
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La característica contextual dominant que dona 

forma a la formulació de polítiques nacionals de 

Vietnam sobre els drets dels grups desplaçats 

per la degradació ambiental continua sent la 

dinàmica que envolta el funcionament centra-

litzat de la seva economia. Com s’esmentava 

prèviament, l’establiment del govern socialista 

de Vietnam a la dècada de 1970 no sols va re-

formular l’organització política i econòmica del 

país, sinó que també va implicar la reubicació 

d’aproximadament 6,7 milions de persones en-

tre 1976 i 1985. Durant aquells anys, la regula-

ció de la migració va continuar sent un dels com-

ponents principals de l’economia centralment 

planificada (Zetter i Morrisey, 2014). 

En tals condicions no s’acceptaven enfocaments 

individualitzats basats en drets, ni un discurs 

sobre la protecció de les persones migrants. De 

fet, el govern vietnamita ha arribat a interpretar 

el “desplaçament” com un procés reactiu i des-

controlat, en contrast amb les seves estratègies 

proactives de reubicació i polítiques migratòries 

regulades. En general, als documents oficials no 

es fa referència al desplaçament, preferint-se el 

terme “reubicació”. En conseqüència, no hi ha 

marge per a aplicar els Principis Rectors dels 

Desplaçaments Interns [33] (1998), que garan-

teixen una sèrie de Drets Humans fonamentals 

a les persones desplaçades internes als països 

que els hagin incorporat al seu ordenament in-

tern (Zetter i Morrisey, 2014). 

No obstant això, s’espera que la migració al país 

augmenti a causa de les creixents pressions 

ambientals i econòmiques. En aquest context, 

com hem comentat, el govern continua imple-

mentant les reubicacions planificades entre un 

gran nombre de llars que actualment viuen en 

les parts del delta del Mekong més propenses a 

5.3. Les limitades 
polítiques i marcs 
jurídics aplicables
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patir inundacions. Per tant, la crisi climàtica i la 

degradació ambiental semblen estar integrades 

com una preocupació política més aviat de plafi-

ficació, però no de drets humans (Zetter i Morri-

sey, 2014). Tot això deixa un buit de protecció i 

de drets per a les persones que són o poden ser 

potencialment desplaçades per les condicions 

ambientals del país, que es traslladen de manera 

espontània i que no formen part de les políti-

ques governamentals.

En un país sota un sistema centralitzat i jerar-

quitzat en la formulació de polítiques, el futur 

dependrà, en gran mesura, de la capacitat del 

Partit Comunista de Vietnam per complir amb 

els compromisos lliurats el novembre de 2021 

a la COP 26 i els seus ambiciosos objectius na-

cionals per descarbonitzar completament la 

seva economia l’any 2050. En aquest sentit, 

l’Estratègia Nacional per a la Protecció del Medi 

Ambient fins al 2030 amb una visió fins al 2050, 

aprovada pel Primer Ministre Pham Minh Chính 

el 13 d’abril del 2022, va establir com a objectiu 

que el 2030 el medi ambient de Vietnam sigui de 

bona qualitat, garantint el dret de les persones a 

viure en un entorn saludable i segur.
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A Vietnam, una de les estratègies de les organit-

zacions de la societat civil consisteix a visibilitzar 

la problemàtica a la resta del país. Per exemple, 

l’associació Lens on Mekong, ha realitzat tallers 

per a joves on es formen sobre problemàtiques 

ambientals i sobre tècniques d’enregistrament 

i en els quals compten amb persones expertes 

de professorat. El jovent realitza estades en al-

guns dels llocs més vulnerables del país, on hi 

ha casos de migracions ambientals. L’objectiu 

d’aquests tallers és que les i els joves amplifiquin 

les veus de les persones més afectades, i donin 

visibilitat a la necessitat de transformar els pa-

trons de consum i de desenvolupar hàbits de 

cura de la natura (BBC News, 2019).

Així mateix, cal destacar el paper del “Climate 

Change Working Group in Vietnam [34]” que, des 

de l’any 2017 aproximadament, impulsa iniciati-

ves per a fer front a la crisi climàtica basades en 

les comunitats. Aquestes iniciatives donen es-

pecial consideració al coneixement dels pobles 

indígenes i de les comunitats locals i inclouen 

tallers de capacitació, avaluacions de riscos 

basades en la comunitat, campanyes de cons-

cienciació sobre el canvi climàtic i promoció de 

tècniques agrícoles locals. Aquest enfocament 

produeix resultats variats depenent de les co-

munitats, però en essència la seva singularitat 

es deu a la priorització del coneixement i les 

perspectives locals en el procés de planificació. 

Malgrat la seva eficàcia, ha resultat difícil arri-

bar als i les responsables de polítiques perquè 

fomentin aquest tipus d’iniciatives en la plani-

ficació del país ja que continua prioritzant-se 

la creació de polítiques “de dalt cap avall” amb 

escassa participació pública (Taylor, 2018).

5.4. Algunes 
estratègies de les 
organitzacions de la 
societat civil
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Si bé és imprescindible visibilitzar que les con-

seqüències de la crisi ambiental avui dia són 

molt més greus i evidents al Sud global (malgrat 

haver-hi contribuït molt poc), a escala més local, 

la conca mediterrània també pateix de manera 

directa els efectes de la crisi climàtica i del canvi 

ambiental global. Així, s’espera que el Medite-

rrani sigui un dels “climate change hotspots [35]” 

i que, amb independència del model i de l’esce-

nari d’emissions, augmentin les temperatures a 

l’estiu. A la Península Ibèrica s’experimentarà un 

increment de temperatura superior a la mitja-

na global (IPCC, 2021) i a la regió mediterrània 

augmentaran els impactes adversos sobre els 

sistemes humans pel que fa l’escassetat d’aigua 

(IPCC, 2022). 

L’estudi del Servei Meteorològic de Catalunya 

sobre els escenaris climàtics futurs regionalit-

zats per a Catalunya, publicat el 2020, preveu 

que la temperatura augmenti en el conjunt del 

territori català, independentment de l’escenari 

climàtic i model considerat, tant a escala anual, 

com estacional (Altava-Ortiz i Barrera-Escoda, 

2020). Durant l’estiu de 2022 els embassaments 

a Catalunya es trobaven a 20 punts percentuals 

per sota de la mitjana dels darrers anys, un fet 

que podria haver comportat un col·lapse hídric 

a la regió i que no té a veure només amb la man-

ca de pluges, sinó també amb l’excés de consum 

dels regadius (Martín Barajas, 2022) i altres ac-

tivitats econòmiques insostenibles. A data de 

12 d’octubre de 2022, les reserves d’aigua a les 

conques internes de Catalunya es troben al 37% 

de la seva capacitat total (Gencat, 2022), una 

xifra que s’apropa a un dels episodis més greus 

de sequera que va patir la regió entre l’abril de 

2007 i el maig de 2008, on els embassaments del 

sistema Ter-Llobregat van arribar al voltant del 

20% de les seves reserves (ACA, 2019). 

6. Estat espanyol 
i Catalunya: el 
delta de l’Ebre, 
el Mar Menor i 
el transvasament 
del riu Siurana
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Els efectes del canvi climàtic potencien i retro-

alimenten una sèrie de processos de degrada-

ció ambiental i de sobreexplotació de recursos 

avui en dia presents a l’Estat espanyol. Així, per 

exemple, existeixen uns 500.000 pous il·legals al 

llarg del territori espanyol, amb sobreexplotació 

d’aqüífers i amb no pocs intents de construcció 

de grans infraestructures, com l’embassament 

de Biscarrués a Galicia o de Barron a Euskadi. 

De fet l’any 2019 es va calcular l’existència de 

més de 2.000 preses a l’estat espanyol (WWF, 

2019). Incendis, pèrdua de biodiversitat, conta-

minació de l’aire, aigua i sòl, l’erosió de la terra, 

l’acumulació de residus, la proliferació de plàs-

tics i microplàstics, etc. són altres formes de de-

gradació ambiental que també estan presents al 

territori i que, en conjunt, afecten a la vida de les 

persones i poden influir en la seva mobilitat.

L’objectiu d’aquest darrer apartat és, doncs, vi-

sibilitzar que l’Estat espanyol i a Catalunya, tot 

i no formar part de la regió del món que experi-

menta les pitjors conseqüències de la crisi am-

biental global, acull també situacions de degra-

dació ambiental d’extrema gravetat que poden 

fins i tot tenir associats impactes demogràfics 

relacionats amb la mobilitat humana de caràcter 

significatiu. 

Tot i que ens centrem en els casos del delta de 

l’Ebre, el Mar Menor i el transvasament del riu 

Siurana, a l’Estat espanyol hi ha altres llocs on les 

conseqüències de la crisi ambiental global tam-

bé comencen a estar relacionades amb la mobili-

tat humana. Per exemple, a l’arxipèlag canari, un 

estudi ha identificat almenys 47 punts d’alt risc 

per l’emergència climàtica. El 2100, les famílies 

que tinguin els seus habitatges en aquestes zo-

nes hauran de ser reubicades en altres barris 

d’interior a conseqüència de les inundacions i de 

l’erosió de les costes (Grafcan, 2022).
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El delta de l’Ebre és la zona humida més gran de 

Catalunya i el tercer delta en superfície de tota 

la Mediterrània. Forma part de la desemboca-

dura del riu Ebre, el més cabalós de l’Estat es-

panyol, que neix a Cantàbria i que amb 970 km 

de longitud travessa 7 comunitats autònomes. 

El Delta ha estat designat una Zona Especial 

de Conservació (ZEC)[36] on també es troben 

pobles i municipis com Amposta, Sant Carles 

de la Ràpita, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, 

Poble Nou del Delta o Riumar, on habiten prop 

de 50.000 persones així com 360 de les 600 aus 

existents a tota Europa (Departament de Terri-

tori i Sostenibilitat, s.d., p. 2).

El delta de l’Ebre es caracteritza per la seva 

enorme biodiversitat, sobre tot per la seva gran 

varietat ornitològica. També trobem paisatges 

singulars com dunes mòbils, llacunes costane-

res, illes fluvials i bosc de ribera, que es combi-

nen amb la riquesa cultural de la seva gent (Na-

dal et al., 2019). En aquest sentit, el Parc Natural 

del Delta de l’Ebre (actualment de 7.736 ha) es 

va crear l’any 1983 amb l’objectiu de compagi-

nar aquest enorme capital ambiental i cultural. 

No obstant això, la presència de grans infraes-

tructures que ofeguen el riu i retenen els sedi-

ments, i la inacció de les autoritats competents i 

l’emergència climàtica estan convertint-lo en un 

dels ecosistemes estratègics amb més degrada-

ció ambiental de l’Estat espanyol i d’Europa. 

Un dels principals problemes que pateix el Delta 

té origen en la presència de tres grans embassa-

ments al tram final del riu Ebre: Flix (Tarragona), 

Mequinensa (Terol) i Riba-roja (Tarragona), tots 

tres gestionats per Endesa, una de les grans 

companyies del sector elèctric a l’Estat espan-

yol. Aquests tres embassaments retenen gran 

part dels sediments que necessita l’ecosistema 

6.1. El delta de 
l’Ebre
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deltaic per existir. Es tracta d’elements sòlids 

que porta el riu i que queden retinguts a les 

comportes de fons d’aquestes grans infraestruc-

tures. S’estima que la supervivència del Delta 

requereix de 2 milions de tones anuals de sedi-

ments. No obstant això, actualment arriben a la 

desembocadura de l’Ebre només cent mil tones 

anuals de sediments (Juan, 2020). Al respecte, 

Roberto González, responsable del Programa 

d’Aigues de SEO Birdlife, comenta “La Cuenca del 

Ebro es una de las más antropizadas y modificadas 

de toda Europa, con muchos grandes embalses, eso 

hace que lleve menos caudal y menos sedimentos” 

(Herrero, 2021). 

La retenció de sediments també posa en greu 

risc a la població que viu aigües avall ja que, 

en l’eventual cas d’una avinguda important de 

l’Ebre, la retenció acumulada de sediments im-

pediria maniobrar les comportes de fons per 

a gestionar l’elevat cabal i podria provocar el 

trencament de la presa de Riba-Roja (Denúncia 

penal Associació Sediments, 2022). A més, la 

inoperativitat de les comportes de fons de les 

preses i la manca d’una gestió adequada dels se-

diments genera greus perjudicis ambientals: els 

peixos no poden superar les preses per l’escassa 

quantitat d’aigua que el riu porta durant deter-

minats moments de l’any, ja que no es manté el 

cabal ecològic; per altra banda, diversos estudis 

alerten des de ja fa anys que el delta de l’Ebre 

s’ha estat enfonsant (subsidència) i retrocedint 

(regressió) progressivament durant els darrers 

50 anys, justament per la manca de sediments. 

Així, si no s’adopten mesures urgents, aquest te-

rritori pot arribar pràcticament a desaparèixer 

durants els propers 80 anys (Juan, 2020). 

El tàndem canvi climàtic i intervenció antròpica 

ha accelerat i aprofundit el grau de vulnerabili-

tat en què es troba el delta de l’Ebre i en alguns 

municipis de la seva conca augmenta el poten-

cial risc de moviments de població induïts per 

aquests motius: 

En primer lloc, existeix un risc potencial de 

desplaçament dels i les habitants dels munici-

pis que integren l’àrea d’influència de la conca 

de l’Ebre arran d’inundacions. La Confederació 

Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) alerta que “los da-

ños por inundaciones están incrementándose a lo 

largo del tiempo” [37] i segons l’informe tècnic 

del professor César González Cebollada (2021) 

en el cas de les preses de formigó com són les 

de Mequinensa i Ribaroja, el desbordament és 

la causa principal del 20% dels trencaments de 

les preses (González Cebollada, 2021). Aquests 

desbordaments afectarien a milers de persones 

i provocarien greus danys: tal i com es recull a 

la denúncia de l’Associació Sediments davant la 

Fiscalia Especialitzada en Medi Ambient l’any 

2022, el trencament de la presa també posaria 

en greu risc als habitants de les poblacions ai-

gües avall i tindria una afectació directa sobre el 

delta de l’Ebre. 

No obstant aquesta situació, segons diverses 

organitzacions ecologistes del Delta, la CHE 

no ha abordat de manera seriosa els problemes 

d’inundabilitat i vulnerabilitat en què es troba, 

per exemple, el terme municipal de Mequinen-

sa i que té el seu origen en la retenció de sedi-

ments. Des de la societat civil organitzada s’han 

impulsat assessoraments tècnics com el del pro-

fessor César González Cebollad (González Ce-

bollada, 2021), o organitzant cine-debats al llarg 

de les poblacions del Delta per debatre sobre la 

problemàtica amb organitzacions ecologistes 

però també amb la població interessada. Una de 

les més recents va ser el cine-debat “La fina línia 
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dolça” (2022) on es va parlar i debatre sobre els 

canvis en la vida vora el riu dels darrers anys. 

L’augment del nivell del mar a causa del canvi 

climàtic comportarà inundacions, i per tant un 

retrocés de la línia de costa (regressió) del delta 

de l’Ebre. Augmentarà la freqüència i potència 

dels danys a terrenys agrícoles i urbanitzacions 

veïnes. Durant els darrers anys ja s’han produït 

danys que han generat el desplaçament d’alguns 

dels habitants de la línia de costa. Un clar exem-

ple va ser el temporal Gloria que a l’any 2020 

va provocar la inundació de tres km. del Delta 

(Copernicus, 2020) fent desaparèixer platges i 

Efectes del temporal Glòria al Delta de l’Ebre. Estimació de la superfície coberta per l’aigua i/o sòls humits el dia 9 

de gener de 2020 (blau fosc) i la superfície addicional coberta per l’aigua en data 21 de gener de 2020 (en blau clar). 

Font: ICGC, 2022. 

arrossars, i afectant formacions naturals de gran 

importància com com la barra del Trabucador 

(Alonso et al., 2020).

El Pla de protecció del delta de l’Ebre fa referèn-

cia als efectes de la pujada del nivell del mar 

(d’uns 15 cm en escenaris de curt i mig termini) 

a la platja urbana de l’Arenal i a platges tipus ba-

rrera, com és la Illa de Buda o la barra del Tra-

bucador. Aquestes dues darreres illes són unes 

de les vuit zones d’especial interès natural del 

Parc natural del delta de l’Ebre establertes al 

Pla de Protecció del Delta el qual també aler-

ta sobre la reducció del període de retorn dels 
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esdeveniments extrems que, en altres paraules, 

vol dir l’augment de la freqüència d’esdeveni-

ments extrems a la zona. Altres estudis alerten 

dels efectes de les inundacions marines sobre 

l’activitat agrícola arrossaire, com per exemple 

l’enfonsament i l’oxidament dels sòls orgànics 

(Juan, 2020). 

En tercer lloc, la subsidència progressiva del 

delta de l’Ebre per manca de sediments podrà 

comportar la desaparició de pobles sencers i la 

conseqüent migració dels seus habitants (Sorri-

bes, 2020). La pèssima gestió de les comportes 

de fons de les preses genera que els sediments 

quedin retinguts i, com ja s’ha vist, suposa un 

greu risc per a la població que viu aigües avall. 

Un dels principals perjudicis ambientals ja es-

mentats és la desaparició del delta de l’Ebre, 

un ecosistema enormement fràgil i vulnerable 

al canvi climàtic justament per, en paraules de 

l’organització SEO/BirdLife “la nul·la arribada 

de sediments i per l’extrema reducció de cabals” 

(Catalunya Press, 2020), que són insuficients 

per contrarestar l’efecte de l’erosió marina. 

A més de les estratègies esmentades en línies 

anteriors, diferents organitzacions ecologistes i 

de la societat civil del Delta (i també en aliança 

amb altres organitzacions ecologistes de Cata-

lunya i Aragó) han fet un pas més en la defensa 

del Delta, el riu i els sediments. D’una banda, 

s’ha sol·licitat formal i públicament la demolició 

de la central hidroelèctrica de Flix per tal que la 

CHE controli d’ofici les comportes de fons de la 

presa. L’Associació Sediments, la Plataforma en 

Defensa de l’Ebre (PDE) i Ríos con vida, entre 

d’altres, alerten que la concessió de la presa de 

Flix gestionada per Endesa compleix 75 anys 

l’any 2023 i segons la normativa s’ha de declarar 

l’extinció (Ferràs i Marsal, 2022). 

D’altra banda, l’any 2018 es va constituir la “Tau-

la de consens pel Delta”, conformada per 7 mu-

nicipis del delta de l’Ebre i per dues comunitats 

de regants amb l’objectiu principal d’exigir la 

defensa del territori enfront de la regressió del 

delta de l’Ebre. Es tracta d’una taula d’afectats 

que té per objectiu impulsar estratègies d’inci-

dència política, com per exemple la petició rela-

tiva a l’adequada implementació del Pla per a la 

protecció del delta de l’Ebre. Finalment, durant 

l’any 2022 l’Associació Sediments ha interposat 

una denúncia penal contra Endesa (La Manyana, 

2022) per un possible delicte contra la seguretat 

col·lectiva per risc catastròfic (article 350 Codi 

penal). Un dels principals arguments jurídics de 

la denúncia és l’incompliment de la normativa 

de seguretat pel que fa al correcte funciona-

ment de la presa de Riba-Roja a Tarragona i, en 

particular, de les seves comportes de fons.
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El Mar Menor, ubicat a la Regió de Múrcia, al 

costat oriental del Camp de Cartagena, és una 

llacuna costera hipersalina, considerada la major 

llacuna salada de l’Estat i una de les més grans 

d’Europa. Malgrat que està separat del mar Me-

diterrani per una barrera sorrenca d’escassos 

centenars de metres, coneguda com La Manga 

del Mar Menor, l’intercanvi d’aigües entre amb-

dues masses és tan modest que la seva salinitat 

i temperatura és diferent. Per a les persones 

oriündes de la zona, el Mar Menor és un ecosis-

tema de gran valor que ha determinat durant se-

gles la cultura de la regió (MITERD, 2022).

Es tracta d’un ecosistema molt fràgil, el qual 

pateix actualment un gran problema d’eutro-

fització que s’ha manifestat en els darrers anys 

en episodis molt extrems, com a conseqüèn-

cia de les importants pressions antròpiques a 

què ha estat sotmès durant dècades. El primer 

d’aquests greus episodis, batejat com la “sopa 

verda”, va tenir lloc al 2016 quan l’excés de nu-

trients provinents principalment de l’activitat 

agrària va disparar la producció de fitoplàncton, 

cosa que va provocar que nou mesos més tard 

hagués desaparegut el 85% de les praderies su-

baquàtiques. Això només seria l’inici d’un procés 

de degradació més greu (MITERD, 2022). 

El 2019, es va donar la manifestació més vistosa 

de la catàstrofe. Com a conseqüència d’un esde-

veniment anòxic associat a les pluges torrencials 

de una depressió aïllada en nivells alts (DANA), 

més coneguda com “gota freda”, immenses 

quantitats de fauna marina van aparèixer mor-

tes a les platges del Mar Menor. La riada pro-

vocada per la gota freda va arrossegar tones 

d’aigua dolça i terra amb nitrats. La calma que 

va succeir el període de tempesta va impedir 

que les dues capes d’aigua de diferent salinitat 

6.2. Regió de 
Múrcia: el desastre 
del Mar Menor
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i densitat es barregessin de manera que les con-

dicions d’anòxia al fons es prolongà, provocant 

el desplaçament de la fauna amb capacitat de 

moviment cap a la capa superior, o fins i tot la 

seva mort (Ruiz et al., 2020). L’agost de 2021, va 

tornar a tenir lloc un nou episodi de mortalitat 

massiva de fauna marina (MITERD, 2022). 

Existeix un ampli consens científic sobre les cau-

ses que han motivat el procés de degradació del 

Mar Menor, que s’ha vist particularment accele-

rat en els darrers anys. En efecte, aquest procés 

està estretament lligat a l’expansió de determin-

ades activitats antròpiques (agrícoles, urbanes, 

mineres, turístiques, ramaderes, etc.), entre les 

quals és particularment problemàtica l’activitat 

agrícola intensiva a la conca de drenatge (Ruiz 

et al., 2020). Es tracta d’un procés multicausal 

derivat d’una combinació de factors que man-

tenen una relació de retroalimentació, als quals 

cal sumar els impactes del canvi climàtic (Gar-

cía-Ayllón, 2018). 

En l’episodi d’octubre de 2019, si bé l’impacte 

del fenomen climàtic de la DANA va ser el de-

tonant de la massiva mortaldat de fauna marina, 

la veritable causa, el combustible del procés 

eutròfic, va ser la gran quantitat de nutrients 

que va arrossegar l’aigua i que es van sumar als 

nutrients acumulats com a conseqüència de l’ac-

tivitat humana que es desenvolupa a la regió des 

dels anys 80. Segons l’Institut d’Oceanografia 

(IEO), uns dies després de la DANA es van ana-

litzar mostres d’aigua de la llacuna i es van tro-

bar concentracions de nitrats entorn de 13 mg/l, 

cent vegades per sobre de les considerades nor-

mals (RTVE, 2021a).

Per tant, les pluges torrencials i les altes tem-

peratures associades al canvi climàtic són sens 

dubte una gran amenaça per al Mar Menor 

(Universitat d’Aarhus, 2015), però en última ins-

tància és el procés d’eutrofització derivat de la 

concentració de matèria orgànica i nutrients el 

que ha fet del Mar Menor un ecosistema extre-

madament vulnerable als fenòmens meteorolò-

gics extrems (Ruiz et al., 2020).

La matèria orgànica i els nutrients abocats al 

Mar Menor provenen de diferents fonts o ac-

tivitats, entre les quals, com s’apuntava, té una 

major responsabilitat l’activitat agrària i agro-

pecuària del Camp de Cartagena, de la qual 

provenen el 85% dels nitrats aportats (Martí-

nez-Fernández et al., 2013). Es tracta d’una acti-

vitat que s’ha vist radicalment transformada en 

les darreres dècades. El 2011, van desaparèixer 

totalment les velles estructures, els bancals de 

secà i el cultiu de terrasses, pensat precisament 

per retenir l’aigua en una zona d’escassetat hí-

drica (Tudela i Delgado, 2019). 

Les activitats mencionades no són l’única font 

de degradació del Mar Menor. El desastre del 

Mar Menor no es pot deslligar dels impactes de 

les aigües residuals urbanes (Ruiz et al., 2020) 

o del problema de les dessaladores a la regió, 

moltes d’elles il·legals. El 1994, la Confedera-

ció Hidrogràfica del Segura, va autoritzar l’ús 

d’aqüífers salobres contaminats per pal·liar la 

pitjor sequera del segle. Les dessaladores es 

van multiplicar i, una vegada superada la seque-

ra, van continuar operant, de manera que els 

abocaments de salmorra, carregada de nitrats 

ja que procedia de la dessalació d’aigües con-

taminades, van continuar desembocant al Mar 

Menor (Tudela i Delgado, 2019). 

A banda, aquest ecosistema està greument ex-

posat a la contaminació de metalls pesants i me-
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tal·loides (arsènic, plom, zinc, etc.)  derivada dels 

residus miners (Romero, 2020), als processos 

d’urbanització i edificació d’obres costaneres 

des dels anys 60 com són els ports, dragatges, 

manteniment de platges, infraestructures cos-

taneres turístiques (Ruiz et al., 2020; García-Ay-

llón, 2018).

La catàstrofe del Mar Menor està tenint greus 

conseqüències socio-econòmiques. L’economia 

de la Manga i la zona del Mar Menor, basada 

en activitats que es nodreixen de les riqueses 

d’aquest ecosistema (no sempre de manera 

sostenible) s’ha sumit en una crisi profunda que 

afecta a diversos sectors, especialment el turís-

tic. Com a conseqüència del col·lapse ambiental 

del Mar Menor s’han perdut, de forma abrupta, 

una enorme quantitat de llocs de treball. Alguns 

sindicats han posat xifres a aquesta tendència i 

estimen que uns 37.000 llocs de treball directes 

en l’entorn de la llacuna principalment estan en 

risc de desaparició. Les repercussions laborals 

de la catàstrofe del Mar Menor també es deixen 

i es deixaran notar a municipis propers, on s’es-

tima que al voltant de 13.000 llocs de treballs in-

directes estan en risc. Els sindicats apunten que 

sectors com l’agricultura, la pesca, la hosteleria 

i altres amb una elevada presència de persones 

en règim d’autònoms seran els més afectats pel 

col·lapse ambiental (Agrodiario, 2021). Com a 

conseqüència d’aquesta crisi, la regió més pro-

pera a la llacuna està experimentant un impor-

tant èxode poblacional, fins al punt que munici-

pis com Los Nietos i Los Urrutias es troben en 

procés de total abandonament (RTVE, 2021b). 

A banda, les projeccions que s’extreuen de les 

simulacions realitzades a partir del Visor d’Es-

cenaris de Canvi Climàtic (MITERD, 2022), en 

base a les projeccions del Cinquè Informe de 

l’IPCC, no són gaire encoratjadores. Aquests 

models climàtics pronostiquen en menys d’un 

segle la desaparició de zones molt importants 

de la costa de la regió, procés que comportarà 

enormes conseqüències en la mobilitat huma-

na. En aquest sentit, si la temperatura mitjana 

del planeta augmenta 4°C, en 80 anys es preveu 

que el con volcànic de El Carmolí i la localitat de 

Los Urrutias seran una illa més del Mar Menor 

i àmplies zones habitades com la gran majoria 

de localitats riberenques del Mar Menor y gran 

part de La Manga quedaran sepultades sota les 

aigües com a conseqüència de la pujada del ni-

vell del mar. Fins i tot en el millor dels escenaris, 

aquell en el qual es complís l’Acord de Paris, la 

pujada del nivell del mar a la costa de la regió de 

Múrcia seria d’uns cinc metres, de manera que 

municipis com San Pedro del Pinatar, Santia-

go de la Ribera (San Javier), Los Alcázares o La 

Manga i Cabo de Palos es veurien seriosament 

afectats. L’entorn del Mar Menor, tant la costa 

que dóna a la llacuna com la de La Manga que 

dona al mar Mediterrani, serien les més afecta-

des, ja que es tracta de una plana litoral molts 

pocs de metres sobre el nivell de la mar (San-

chez, 2020).

La crisi del Mar Menor ha despertat una enor-

me preocupació en la ciutadania i s’ha situat 

com un front prioritari per a moltes organitza-

cions de la societat civil, no només de l’àmbit de 

l’ecologisme sinó també altres camps socials i 

culturals. L’espai principal a través del qual s’han 

vehiculat les reivindicacions ciutadanes amb 

relació al Mar Menor és la plataforma Pacto por 

el Mar Menor. 

La magnitud de la desgràcia del Mar Menor i 

els impactes que pot arribar a tenir en la mobi-

litat humana, sobretot en el sector pesquer, han 
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quedat fins i tot retratats en la gran pantalla, a 

través del documental de ficció Sofía Volverá, 

dirigit per Joaquín Lisón i estrenat el 26 de maig 

de 2022. Ubicada en la realitat del Mar Menor, 

la pel·lícula narra la història fictícia de la Sofia, la 

filla d’un pescador que es veu forçada a migrar 

al Canadà després d’un episodi de mortalitat 

de peixos i no retorna fins al 2050, en un futur 

utòpic en què la crisi ecològica ha sigut revertida 

(Cano, 2022). 

Una de les accions més ressonades que s’ha im-

pulsat des d’un grup d’activistes i persones ex-

pertes de l’àmbit jurídic i científic, amb el suport 

de un gran número d’organitzacions i de l’àmbit 

universitaria, ha estat la iniciativa legislativa po-

pular presentada al Congrés dels Diputats el 29 

de juliol de 2020, avalada per més 600000 sig-

natures, amb l’objectiu de dotar el Mar Menor 

de personalitat jurídica. Consisteix en una estra-

tègia jurídica molt innovadora en el context eu-

ropeu, que té com a finalitat, a través de la qual 

se pretén convertir al Mar Menor en subjecte 

de drets i ampliar les facultats de la ciutadania 

per exigir responsabilitats i reparació davant els 

tribunals [40] (ilpmarmenor, s.d.). La iniciativa va 

arribar a bon port el passat 30 de setembre de 

2022, data en què les Corts Generals van apro-

var la Llei 19/2022, per al reconeixement de 

personalitat jurídica a la llacuna del Mar Menor 

i la seva conca.

Abans d’aquesta llei el Parlament de la Regió de 

Múrcia havia aprovat la Llei 3/2020, de 27 de ju-

liol, de Recuperació i Protecció del Mar Menor. 

A banda d’aquestes lleis, s’han desplegat diver-

sos plans i marcs d’actuació dirigits a la recupe-

ració del Mar Menor. Actualment, està en marxa 

el Marc d’actuacions prioritàries per recuperar 

el Mar Menor adoptat pel MITERD (2022), un 

esquema de projectes e intervencions destinats 

a recuperar la integritat biològica de la llacuna 

i contribuir a reorganitzar els usos socioeconò-

mics del seu entorn, dotats amb un pressupost 

de 484,42 milions d’euros. Per a l’articulació, 

implementació i seguiment d’aquestes políti-

ques s’ha creat l’Oficina Tècnica del Mar Menor 

(MITECO, s.d.).



Injustícia ambiental, crisi climàtica, aigua i migracions. Estudi de casos. 81

Els transvasaments han estat des de sempre en 

l’epicentre de les polítiques hídriques de l’Estat 

espanyol (Felipe Pérez et al., 2021). Actualment 

hi ha al voltant d’una vintena de transvasaments 

operatius, algun d’ells molt coneguts, com el del 

Tajo-Segura i d’altres poc ressonats, com el de 

Siurana-Riudecanyes. El cas de Siurana, ens ser-

veix en aquest estudi com a mostra de què, entre 

els seus múltiples impactes socials i ambientals, 

els transvasaments poden ser motor de movi-

ments poblacionals i una de les causes principals 

de la despoblació de determinades regions.

El riu Siurana és un afluent del marge esquerre 

de l’Ebre que neix a les muntanyes de Prades, a 

la comarca de la Conca de Barberà i alimenta el 

pantà de Siurana, ubicat a la comarca del Prio-

rat. Pertany per tant a la conca intercomunitària 

de l’Ebre, gestionada pel Govern estatal, a tra-

vés de la CHE. Per la seva banda, Riudecanyes 

és la riera més important del Baix Camp i forma 

part de les conques internes de Catalunya ges-

tionades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

(Martín Barajas, 2018).

El transvasament entre el riu Siurana i Riude-

canyes consisteix en un túnel que parteix del 

Siurana, travessa 10 km. de muntanya i va a 

parar a l’embassament de Riudecanyes. L’origen 

d’aquest projecte es remunta als inicis del s. XX, 

amb la construcció de l’embassament de Riude-

canyes, per la Comunitat de Regants impulsada 

per l’Ajuntament de Reus i altres actors privats. 

A partir d’aquí es projectarien les obres de con-

ducció, les quals serien aprovades el 1930 i que-

darien finalitzades al 1950. Als anys 70 es cons-

trueix l’embassament del Siurana, aigües amunt 

de la captació, i a finals dels 80 es duu a terme el 

recreixement de l’embassament de Riudecanyes 

(Martín Barajas et al, 2018).

6.3. Siurana: 
transvasaments i 
despoblació 
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Així doncs, des de fa més de setanta anys, gaire-

bé la totalitat del riu Siurana és desviada pel tú-

nel per abastir la conurbació urbana i industrial 

del Camp de Tarragona i els camps de conreu del 

Baix Camp. Tot i que és gestionat per la comuni-

tat de regants, el cert és que la demanda d’aigua 

no es limita als mesos de producció agrícola i és 

destinada a poblacions turístiques i residencials 

amb una activitat agrícola residual). Com sosté 

Franch (2020), “el cas del riu Siurana és la ra-

diografia exacta d’un ecosistema fluvial exhau-

rit per satisfer interessos absolutament aliens 

en una comarca veïna gràcies a suposats drets 

històrics i inversions fetes al principi del segle 

XX”, molt sovint a través de bombaments, di-

pòsits i canalitzacions construïdes transgredint 

les concessions per al reg, per destinar l’aigua a 

activitats industrials, sovint amb la connivència 

o participació dels ajuntaments (Franch, 2020).

Aquest transvasament té importants impactes 

ambientals, especialment sobre el riu Siura-

na, el qual és un espai catalogat i protegit pel 

Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i 

la Xarxa Natura 2000. La desviació de la major 

part del seu cabal provoca que, en trams de di-

versos quilòmetres, el riu vagi pràcticament sec, 

la qual cosa té també conseqüències negatives 

sobre el bosc de ribera dels trams afectats i so-

bre la fauna dels ecosistemes fluvials (Martin 

Barajas et al, 2018). A l’agost de 2022, el  Grup 

d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans 

(GEPEC-EdC) va denunciar la troballa de varis 

peixos morts al riu Siurana, al seu pas per Grata-

llops (Priorat) (Info Camp de Tarragona, 2022). 

La progressiva desaparició del riu Siurana ha 

condicionat molt significativament el manteni-

ment de les activitats econòmiques de la vall i 

està estretament lligada al procés de despobla-

ció que ha experimentat la regió entre els anys 

50 i els 2000, que es xifra en una pèrdua del 45% 

de la població. En els darrers anys, però, s’ha 

aconseguit frenar aquest procés de despoblació, 

gràcies a l’impuls que s’ha donat de l’activitat vi-

nícola amb denominació d’origen Priorat, així 

com al turisme de natura i enològic que s’està 

desenvolupant en els darrers anys. Tot i així des 

de diversos grups ecologistes s’assenyala que 

el transvasament no deixa de ser un fre per un 

sòlid enlairament d’aquestes activitats (Martin 

Barajas, 2018). 

En aquest context, algunes iniciatives ciutada-

nes com la Plataforma pel riu Siurana, nascu-

da a l’any 2015, han denunciat els efectes del 

transvasament també en termes econòmics, les 

conseqüències del canvi climàtic sobre la terra 

i els conreus i la inacció de la Generalitat pel 

que fa l’adequada gestió del riu. També, a través 

d’organitzacions com GEPEC-EdC o Ecologistes 

en Acció, s’han fet propostes per tal de mante-

nir un mínim de cabal ecològic que garanteixi 

la vida del riu Siurana (Reus Digital, 2022). Així, 

per exemple, l’any 2021 es van presentar al·le-

gacions al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre 

(Gepec- Edc, 2021). 

La Taula del Siurana és un espai de confluència 

comandat per l’administració catalana en el 

qual participen la Generalitat, l’ACA, entitats 

ecologistes com GEPEC-EdC i altres agents del 

territori com ajuntaments (per exemple l’Ajun-

tament de Reus) [41] o consells comarcals. Es va 

constituir l’any 2018 per tal de resoldre temes 

relacionats amb l’ús i la gestió de l’aigua del riu 

Siurana i els problemes esmentats (Olària Gras, 

2021). Ara bé, aquesta Taula porta actualment 

més de dos anys aturada, temps durant el qual 

s’han conegut alguns desacords entre la Co-
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munitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i 

entitats ecologistes, com la Plataforma pel Riu 

Siurana, Ecologistes en Acció i GEPEC-EdC. 

Des de les entitats ecologistes es remarca so-

vint, però, que és un error reduir aquest conflic-

te a una tensió entre la preservació del riu i els 

drets de la pagesia; és a dir, que la defensa del riu 

Siurana no passa per negar a la pagesia el dret 

a regar, però sí passa per fer front a l’entramat 

d’interessos i usos il·legítims que es beneficien 

del transvasament, més enllà de l’activitat agrí-

cola Així, una de les propostes plantejades per 

aquesta organització ha estat l’ús adequat de 

l’aigua que arriba de la depuradora de Reus al 

Barranc de barenys. GEPEC-EdC calcula que 

l’aigua llançada al barranc equival a 1,5 vega-

des l’embassament de Riudecanyes i que podria 

destinar-se a rec. D’aquesta manera, consideren 

que es podria suplir en gran mesura una part 

important del transvasament de Siurana a Riu-

decanyes, garantint el manteniment d’un cabal 

adequat al riu Siurana. 

Una de les solucions que ha defensat l’ACA per 

al problema del riu Siurana ha estat augmen-

tar el cabal del riu de 20 l/seg a 37 l/seg en cas 

d’aprovar-se el nou Pla Hidrològic de l’Ebre, xi-

fra que les entitats ecologistes han considerat 

sempre insuficient pel bon funcionament del riu 

(Reus Digital, 2021). Finalment, sembla que la 

CHE en el Pla Hidrològic de l’Ebre, encara pen-

dent d’aprovació definitiva, ha optat per pujar 

els cabals ambientals del riu Siurana a una mit-

jana de 54,75 litres per segon 

Un altre punt tractat a la Taula i relacionat amb 

el cabal ecològic ha estat la inversió de 28 mi-

lions d’euros a l’estació depuradora d’aigües 

residuals de Reus a fi de reutilitzar i aprofitar 

l’aigua que surt de la depuradora per a regadiu. 

Recentment s’ha inaugurat una nova depurado-

ra al municipi de Botarell (Baix Camp), però fins 

a dia d’avui no es disposa de novetats pel que fa 

la depuradora a Reus.
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En aquest estudi, a través dels set casos abor-

dats, s’han posat de manifest les conseqüències 

cada cop més directes i generalitzades de la crisi 

ambiental global, i, més específicament, de di-

ferents formes de degradació ambiental dels 

ecosistemes hídrics (entre d’altres tipus) sobre 

la mobilitat humana arreu del món. En aquest 

sentit, hem identificat processos en curs i po-

tencials riscos de mobilitat humana forçada de 

naturaleses ben diverses, associats a diferents 

formes de degradació ambiental que interac-

tuen alhora amb altres factors. 

Hem abordat els impactes sobre la mobilitat 

humana dels efectes adversos del canvi climàtic, 

com ara la sequera, la pujada del nivell del mar, 

les inundacions i el desgel, combinats amb altres 

factors com la sobrepesca, la contaminació, la 

mala gestió dels recursos hídrics per grans in-

fraestructures i empreses privades, la incorrec-

ta planificació urbanística o la manca de control 

ambiental de les autoritats públiques. Entre les 

formes de mobilitat identificades destaquen els 

desplaçaments temporals interns, les reubica-

cions i les migracions a llarg termini. 

Com també s’extreu de l’anàlisi dels casos se-

leccionats, els impactes de la crisi ambiental 

global, i en concret pel que fa a la mobilitat hu-

mana forçada, no afecten a totes les persones 

per igual. Determinats territoris o col·lectius 

es troben més vulnerabilitzats que altres, com 

a conseqüència tant de les desigualtats socioe-

conòmiques estructurals com de formes històri-

ques d’assentar-se als territoris. En particular, 

les persones en situació de pobresa i les dones, 

especialment al Sud global, són els col·lectius 

que encaren obstacles més grans per fer front 

a aquests i altres impactes de la crisi ambien-

tal global i, alhora, aquells que pateixen majors 

7. Reflexions 
finals
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amenaces en els processos migratoris o quan no 

poden (o no volen) migrar. Els pobles indígenes 

com els Inuit o els pobles afrodescendents de 

Cartagena, així com les poblacions camperoles 

del delta del Vietnam i els pescadors de Sant 

Louis, que tenen un contacte i interacció més 

estreta i directa amb l’entorn físic, la natura i l’ai-

gua, també es veuen especialment afectats. 

No hi ha cap dubte del greu risc en què es tro-

ben avui en dia els ecosistemes aquàtics (del-

tes, rius, litoral costaner, llacunes) davant la 

degradació ambiental i la crisi climàtica actual. 

Els desplaçaments producte d’aquestes crisis 

tenen conseqüències nefastes per a la garantia 

de la supervivència física, però també cultural 

i espiritual dels pobles que es veuen forçats a 

migrar. Les pràctiques ancestrals i comunitàries, 

sovint relacionades amb l’aigua, corren el risc 

de desaparèixer. Aquests desplaçaments perju-

diquen també el dret a la lliure determinació, a 

la propietat i a l’ús del territori i recursos de les 

comunitats. Tal i com recentment ha declarat el 

Relator Especial sobre els Drets Humans a l’ai-

gua potable i al sanejament, Pedro Arrojo, “para 

los Pueblos Indígenas, el agua es el alma azul de la 

vida” (UNHRC, 2022). 

La mobilitat és una de les múltiples respostes 

que poden tenir les persones com a forma de 

supervivència davant els impactes de la crisi 

ambiental. En qualsevol cas, lluny de tractar-se 

d’una relació causal simple i directa, les migra-

cions ambientals es veuen influïdes per altres 

factors determinants, com ara el context social i 

polític, o la situació econòmica de les poblacions 

afectades. Tot i que, com hem vist en els casos 

analitzats, la majoria d’aquests desplaçaments 

tenen lloc en l’àmbit intern, dins els propis paï-

sos, la crisis ambiental global té una creixent 

influència també sobre les mobilitats forçades 

internacionals.

Al llarg de l’estudi, s’han identificat també al-

gunes de les estratègies de resistència, articu-

lades des de la població afectada per fer front 

als riscos i impactes del canvi ambiental global 

així com a les indignes condicions de vida, sovint 

associades al procés migratori. Hem registrat 

accions o respostes ben diverses com ara les 

protestes contra el governador de Saint Louis, 

al Senegal; la realització de campanyes audiovi-

suals amb impacte viral; les accions legals, entre 

les quals destaquem els litigis estratègics del 

poble Inuit; les tasques d’educació ambiental, 

d’incidència política i iniciatives de diàleg ins-

titucional a Colòmbia; o el Sindicat popular de 

Venedors Ambulants de Barcelona, de població 

majoritàriament migrada des del Senegal. En 

altres paraules, les comunitats més afectades 

també són les que en la seva gran majoria s’or-

ganitzen i impulsen estratègies d’adaptació a 

través d’iniciatives encaminades a garantir la 

supervivència dels pobles, però també del terri-

tori que han de deixar o del quan preveuen que 

hauran de marxar en un futur. 

Al llarg d’aquestes línies també s’ha posat de 

manifest que els efectes adversos del canvi am-

biental global són fruit d’un sistema d’explotació 

i espoli de determinats territoris i ecosistemes 

situats als marges dels grans centres de produc-

ció i de les grans ciutats. La majoria dels casos 

tractats en aquest informe s’ubiquen en les 

anomenades “zones de sacrifici”, és a dir, terri-

toris amb presència de grans infraestructures 

i/o empreses que contaminen els ecosistemes 

aquàtics, perjudiquen greument les activitats 

pròpies de les comunitats i, en definitiva, les 

condicions de vida i els drets humans individuals 
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i col·lectius de la població local. Casos com Saint 

Louis (Senegal), Cartagena (Colòmbia), el delta 

del Mekong (Vietnam) i el delta de l’Ebre (Cata-

lunya), en són un exemple. 

També s’ha abordat el preocupant context am-

biental en què es troben les zones deltaiques, 

un dels ecosistemes més afectats per la crisi 

climàtica al planeta. En particular, s’ha vist com 

tant a Vietnam (delta del riu Mekong) com a 

l’Estat espanyol (delta de l’Ebre) la construcció 

de preses hidroelèctriques (i la seva mala gestió) 

ha tingut un pes considerable en la degradació 

d’aquests ecosistemes. Així, en els darrers anys 

les tempestes i fenòmens com inundacions i 

intrusions salines han augmentat progressi-

vament en intensitat i freqüència, agreujant la 

degradació ambiental ja existent en aquests te-

rritoris. En aquest context, les comunitats s’han 

vist (i probablement es veuran) forçades a aban-

donar les seves llars o, si més no, a plantejar-se 

aquesta opció. La vulnerabilitat climàtica en què 

es troben els deltes i la població local que els ha-

bita també contrasta amb les seves estratègies 

d’adaptació, enfocades principalment a donar 

visibilitat als sabers locals per a fer front a la 

crisi climàtica, impulsar campanyes de conscien-

ciació sobre les causes de degradació dels eco-

sistemes i proposar solucions tècniques front 

l’existència de les preses.

Davant del context d’enorme vulnerabilitat en 

què es troben les poblacions afectades per les 

migracions ambientals forçades, pren impor-

tància l’enfocament de la justícia ambiental, 

entenent-la des de la perspectiva de l’existència 

de responsabilitats comunes però diferencia-

des davant la crisi ambiental global. Els països i 

empreses del Nord global tenen una responsa-

bilitat afegida front la degradació ambiental en 

què es troben molts dels territoris (Saint Louis, 

Cartagena, pobles Inuit, delta del Mekong) 

analitzats en aquest informe. I és que, com es 

recordava a la introducció d’aquest estudi, la 

crisis ambiental global és fruit, directa i indirec-

tament, de les activitats humanes i en particular 

d’aquells països i grans empreses transnacionals 

que han alterat el planeta Terra afectant la segu-

retat alimentària, la disponibilitat de l’aigua i la 

subsistència econòmica de milers de llars arreu 

del món. La necessitat de veure’s forçat o força-

da a fugir i traslladar-se a un altre territori per 

a poder sobreviure és una conseqüència directa 

d’aquesta crisi ambiental i climàtica global. 

Per això és indispensable que, des de les orga-

nitzacions socials i ecologistes, les institucions i 

també des de l’àmbit acadèmic es reconegui la 

importància que té el reconeixement jurídic i 

polític de les migracions ambientals, informant 

i explicant aquest fenomen que, com s’ha vist, 

afecta cada cop a més persones al planeta, i de 

forma molt més accentuada a aquelles que habi-

ten països del Sud global. 

Encara a dia d’avui no existeixen prou vies legals 

i segures per a les migracions, molt menys per 

aquelles migracions induïdes per la crisis am-

biental global. Els marcs jurídics que haurien de 

protegir a les persones protagonistes dels casos 

abordats en aquest estudi continuen sent limi-

tats. A més, a països com Senegal, Colòmbia o 

Vietnam, l’enfocament i aproximació institucio-

nal encara es limita a la gestió del risc i no tant a 

desenvolupar polítiques públiques per abordar 

aquestes realitats, i, molt menys, de qüestiona-

ment de les circumstàncies econòmiques (sovint 

vinculades amb la presència de grans infraes-

tructures) que profunditzen la vulneració de 

drets i accentuen els casos de migracions am-
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bientals. Algunes vies i aproximacions institu-

cionals i jurídiques interessants es troben en la 

ratificació i efectiva aplicació de la Convenció de 

Kampala, a l’Àfrica, o en l’Ordre executiva sobre 

la “Reconstrucció i millora dels programes per 

reallotjar les persones refugiades i la planifica-

ció per l’impacte del canvi climàtic a les migra-

cions” pel cas del poble Inuit. 

A més, cal que les vies institucionals incloguin 

una participació efectiva i la perspectiva de la 

població afectada i de la societat civil organitza-

da: és fonamental el paper actiu d’aquestes en el 

disseny i implementació de polítiques públiques 

i programes institucionals per atendre les mi-

gracions ambientals. 
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1. Per a més detalls sobre la terminologia, es 

pot consultar el glossari.
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7. Un monsó és un esdeveniment climàtic de 

vent estacional caracteritzat per fluir de re-

gions fredes a regions càlides, determinant 
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pedia, s.d.).

8. Aquest projecte està en funcionament des 

9. Notes

http://www.nonaturaldisasters.com
http://www.nonaturaldisasters.com
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de les temperatures (escalfament) de l’Oceà 

Pacífic. Amb l’escalfament global el poten-

cial destructor d’aquest fenomen meteo-

rològic ha augmentat.

15. Figura jurídica través de la qual es creen els 

comités de gestió del risc de desastres, ja si-

gui en l’àmbit departamental o distrital.

16. El país es divideix en cinc grans regions na-

turals: Andina, Carib, Pacífica, Orinoquia i 

Amazonia. Les Àrees marines i insulars: l’At-

làntic i al Pacífic.

17. La Resolució 1770 de 2013 de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de De-

sastres (UNGRD) de Colòmbia defineix el 

risc tecnològic com “danys o pèrdues po-

tencials que poden presentar-se degut a 

esdeveniments generats per l’ús i accés a la 

tecnologia, originats en sucessos antròpics, 

naturals, socio-naturals i propis de l’opera-

ció” (UNGRD, 2018, p. 13).

18. La ruptura de la infraestructura va ser 

ocasionada per dos motius: el primer, per 

l’augment sobtat del cabal d’aigua del riu 

Magdalena, degut al fenomen de “La Niña”; 

el segon, per la ja coneguda pèssima gestió 

ambiental de la conca del riu, que ha com-

portat la l’augment de sedimentació i en 

conseqüència una pèrdua de profunditat 

del riu.

19. La prestació del servei no està garantida ja 

que no existeix una cobertura total per a la 

població.

20. Fitxa completa del cas “ACUACAR/Ai-

gües de Barcelona a Cartagena” dispo-

nible a: https://alertadh.org/caso/acua-

car-aguas-de-barcelona-en-cartagena/

21. L’any 2019 el Tribunal Administratiu de Bo-

lívar va ordenar que l’empresa ACUACAR 

havia de portar a terme un procés de con-

sulta prèvia del Plan de Manejo Ambiental 

de setembre de 2018 i la data de tancament 

és el 30 de juny de 2023. El seu objectiu és 

reduir la vulnerabilitat de les poblacions als 

perills costaners al llarg de la Langue de Bar-

bàrie i enfortir la planificació de la resilièn-

cia urbana i costanera de la ciutat de Saint-

Louis. L’operació d’emergència respon a les 

necessitats de les poblacions vulnerables al 

llarg de la costa exposades a freqüents i ex-

tremes marors ciclòniques.

9. Moviment estacional de ramats i els seus 

pastors a la recerca d’aigua i pastures que 

els porta a utilitzar zones de pasturatge de 

diversos països (Schönegg, et al., 2016).

10. Les NDC són el nucli de l’Acord de París i 

de la consecució dels seus objectius a llarg 

termini. Encarnen els esforços de cada país 

per a reduir les emissions nacionals i adap-

tar-se a l’efecte del canvi climàtic. L’Acord 

de París (Article 4, paràgraf 2) requereix que 

cada Part prepari, comuniqui i mantingui les 

successives contribucions determinades a 

nivell nacional que es proposi aconseguir. 

Les Parts adoptaran mesures nacionals de 

mitigació amb la finalitat d’aconseguir els 

objectius d’aquestes contribucions (CM-

NUCC, s.d.).

11. Per exemple: France 24 (2018). Saint Louis 

un pueblo de Senegal amenazado por el 

agua. [Video]. Disponible a: www.youtube.

com/watch?v=PskZRTl64tE

12. S’entén per “territori emergit” el territori 

continental i insular.

13. Durant aquest període el territori nacional 

va reportar un total de 7.752.964 víctimes 

de desplaçament forçat (CEV, 2022).

14. Ocasiona períodes de sequera severa i for-

ma part dels esdeveniments de precipitació 

extrems relacionats amb el cicle climàtic 

anomenats “ENOS”, resultat de la variació 

https://alertadh.org/caso/acuacar-aguas-de-barcelona-en-cartagena/
https://alertadh.org/caso/acuacar-aguas-de-barcelona-en-cartagena/
http://www.youtube.com/watch?v=PskZRTl64tE
http://www.youtube.com/watch?v=PskZRTl64tE
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30. Accedir als documents del cas a la base de 

dades del Sabin Center: http://climateca-

sechart.com/case/native-village-of-kivali-

na-v-exxonmobil-corp/

31. La política de “Noves Zones Econòmiques” 

es va crear el 1976 i, a la fi d’any, el desen-

volupament d’aquestes zones s’havia esta-

blert fermament en el marc del segon pla 

nacional de desenvolupament. Aquestes zo-

nes no eren una idea nova, sinó que havien 

estat el mitjà pel qual Vietnam del Nord 

havia canalitzat a les poblacions de les ciu-

tats del nord congestionades i les províncies 

del Delta a les províncies de les terres altes 

circumdants. La política de NEZ va ser un 

element clau de la planificació vietnamita i, 

de tots els projectes agrícoles del nou go-

vern després de la unificació, el que va tenir 

major prioritat. Les noves poblacions de les 

ZNE van rebre entre 500 i 2.000 metres 

quadrats de terra. Les autoritats es van res-

ponsabilitzar de la infraestructura bàsica en 

aquestes zones i de proporcionar a la pobla-

ció eines, llavors, materials d’habitatge i ser-

veis. L’exèrcit es va encarregar de preparar 

el terreny. Una dotzena de NEZ, incloses Le 

Minh Xuan, Pham Van Hai i Ba Hom, estaven 

situades en els suburbis de la ciutat de Ho 

Chi Minh (Desbarats, 1987).

32. CARE France i l’Institut de Medi Ambient i 

Seguretat Humana de la Universitat de les 

Nacions Unides van llançar el projecte pio-

ner “Where the Rain Falls” en 2011, amb la 

finalitat de promoure un millor enteniment 

dels canvis en els patrons meteorològics, la 

seguretat alimentària i la mobilitat huma-

na en alguns dels països més vulnerables a 

aquestes modificacions (Bangladesh, l’Índia, 

Guatemala, el Perú, Ghana, Tanzània, Tailàn-

dia i Vietnam) (Khoa et al., 2012).

de la Ciénaga Juan Gómez amb aquestes 

comunitats (Álvarez, 2019).

22. A través del Decret nº 2840 de 2013 mit-

jançant el qual s’estableix el Procediment 

pel reconeixement de la Condició de Refu-

giat.

23. Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la 

política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacio-

nal de Gestión del Riesgo de Desastres y 

se dictan otras disposiciones. Disponible a: 

www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornor-

mativo/norma.php?i=47141

24. També els departaments Atlántico, César, 

Magdalena, Córdoba, Sucre, San Andrés i La 

Guajira.

25. Filial de l’empresa espanyola Sacyr Conce-

siones.

26. El permafrost és el sòl format per roca, sedi-

ments, sòl, material orgànic i gel que roman 

amb temperatures inferiors a 0°C com a mí-

nim durant dos anys consecutius. Es tracta 

d’un sòl de gran importància per a l’Àrtic, ja 

que a més de sostenir físicament els ecosiste-

mes, controla la temperatura i la humitat del 

terra, regula la hidrología subsuperficial, les 

zones de les arrels i la microtopografia, i juga 

un paper imprescindible a l’hora de sostenir 

les infraestructures (Markon et al., 2012).

27. El desgel del permafrost, comporta, a més, 

l’alliberament de grans quantitats de gasos 

d’efecte hivernacle (Schaefer et al., 2014).

28. Part d’un cordó de platja, que tanca una lla-

cuna marina, compresa entre dues goles de 

marea (Riba, 1997).

29. Com ara: James Bay and Northern Quebec 

Agreement (1975), Home Rule in Green-

land (1979), The Inuvialuit Final Agreement 

(1984), Nunavut Agreement (1993) i Labra-

dor Agreement (1993).

http://climatecasechart.com/case/native-village-of-kivalina-v-exxonmobil-corp/
http://climatecasechart.com/case/native-village-of-kivalina-v-exxonmobil-corp/
http://climatecasechart.com/case/native-village-of-kivalina-v-exxonmobil-corp/
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141
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El seu procés s’inicia amb la descomposició 

de les algues mortes per diversos microor-

ganismes, que allibera nitrats i fosfats a l’ai-

gua i fan que novament proliferin les algues, 

que més tard moren i es descomponen. El 

procés es manté a si mateix, s’autoalimenta 

i s’autoconserva. Moltes activitats humanes 

relacionades amb l’agricultura i la ramade-

ria, introdueixen un excés de nutrients als 

sistemes hídrics degut a la infiltració de fito-

sanitaris i dejeccions ramaderes, cada vega-

da en major escala, i produeixen aquest greu 

problema (Fraume, 2007).

39. Disponible a: https://pactoporelmarmenor.

blogspot.com/p/quienes-somos.html

40. ILP Mar Menor diisponible a: https://ilpmar-

menor.org/

33. D’acord amb els Principis Rectors dels Des-

plaçaments Interns (1998) “s’entén per des-

plaçats interns les persones o grups de per-

sones que s’han vist forçades o obligades a 

escapar o fugir de la seva llar o del seu lloc 

de residència habitual, en particular com a 

resultat o per a evitar els efectes d’un con-

flicte armat, de situacions de violència ge-

neralitzada, de violacions dels drets humans 

o de catàstrofes naturals o provocades per 

l’ésser humà, i que no han travessat una 

frontera estatal internacionalment recone-

guda” (article 2).

34. El Grup de Treball sobre Canvi Climàtic a 

Vietnam es va establir en 2008 i reuneix 

ONG internacionals vietnamites, agències 

de desenvolupament, institucions, profes-

sionals i altres persones interessades per a 

intercanviar idees i discutir “lliçons apreses 

i millors pràctiques” sobre com millorar el 

seu treball enfront del canvi climàtic (NGO 

Centre, s.d.).

35. Són regions en què coincideixen fortes va-

riacions en múltiples valors estadístics (mi-

tjana, variabilitat i extrems) de les variables 

climàtiques (Turco et al., 2015).

36. L’objectiu d’aquesta zona és el manteniment 

del Delta, tenint en compte que es tracta 

d’un “sistema dinàmic resultat d’un continu 

de processos estructurals i de les transfor-

macions antròpiques dels últims anys” (Ge-

neralitat de Catalunya, s.d.).

37. CHE (Gener de 2022). Revisión y actualiza-

ción del Plan de Gestión del Riesgo de Inun-

dación (PGRI 2º Ciclo), p. 22.

38. Es tracta de l’augment del nombre d’algues 

i altres plantes aquàtiques per excés de nu-

trients. L’eutrofització deteriora la qualitat 

de les aigües i fa desaparèixer les espècies 

pròpies d’aigües netes, fredes i oxigenades. 

https://pactoporelmarmenor.blogspot.com/p/quienes-somos.html
https://pactoporelmarmenor.blogspot.com/p/quienes-somos.html
https://ilpmarmenor.org/
https://ilpmarmenor.org/












A Enginyeria Sense Fronteres (ESF) creiem que la transformació social tant 

en el Nord com en el Sud és necessària i és una de les claus per aconseguir 

un desenvolupament integral. Així, la col·lecció d’estudis Esferes pretén 

oferir materials i instruments per a la reflexió i l’anàlisi crítica. L’objectiu és 

facilitar l’aprofundiment en les causes de les desigualtats del patró actual de 

desenvolupament per contribuir a millorar l’acció política i educativa en el Nord 

dels moviments socials, universitaris, ONGD i altres actors de la cooperació 

internacional.

Aquest estudi és resultat de la col·laboració entre Enginyeria Sense Fronteres i 

Ecologistes en Acció.

Amb el suport de

http://www.esf-cat.org

