Parlament de les Illes Balears
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre el canvi climàtic
El canvi climàtic constitueix una de les més greus amenaces a què s’ha
d’enfrontar la humanitat a escala global. Durant els darrers anys les evidències del
canvi climàtic s’han acumulat: temperatures cada vegada més elevades, major
incidència de fenòmens climàtics extrems, pujada del nivell de la mar, avanç de la
superfície de desgel, etc.
Existeix un ample consens de la comunitat científica internacional a l’hora de
relacionar les concentracions atmosfèriques dels anomenats gasos hivernacle i els
canvis que s’estan observant al clima del planeta. Aquests gasos hivernacle, el
principal dels quals és el diòxid de carboni, es produeixen de manera natural, però
hi ha molts pocs dubtes que l’activitat humana és responsable dels seus nivells
actuals; així ho ha establert el Pannell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic, un
grup de més de 3.000 científics patrocinat per Nacions Unides.
Els impactes potencials del canvi climàtic sobre el benestar humà són
devastadors. Les temperatures més altes, l’alteració dels patrons climàtics i la
pujada del nivell de la mar poden donar com a resultat inundacions a zones
costaneres, pèrdua de collites, desastres climàtics i temperatures insuportables. Tal
com succeeix amb tantes altres realitats, els països més empobrits i més
vulnerables en seran els més perjudicats.
A
l’àrea
mediterrània,
d’acord
amb
els
informes
del
Pannell
Intergovernamental sobre Canvi Climàtic, poden produir-se estius més llargs i
calorosos, més sequeres, pujades del nivell de la mar i una major incidència de
tempestes i pluges violentes.
Les Illes Balears resulten afectades de manera molt directa pel canvi
climàtic. D’una banda, pel greu impacte potencial sobre el nostre benestar i sobre
la nostra economia turística; d’una altra banda, pel fet de tenir un alt nivell
d’emissions de gasos hivernacle.
El Parlament de les Illes Balears no pot ser aliè a aquest problema davant del
qual la població balear està cada vegada més sensibilitzada. Aquesta cambra fa
seva la preocupació ciutadana i es compromet en la lluita contra el canvi climàtic,
tant per protegir el benestar i el futur de les Illes Balears com per solidaritat amb
un tasca que ha d’enfrontar tota la humanitat de manera conjunta.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de 30 d’octubre de 2007

