Les Generacions Sense Futur exigim justícia davant l’Emergència Climàtica.
Segons l'últim informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic ens queden
només 11 anys per mitigar en freqüència i intensitat els efectes d’un canvi ja irreversible,
així com per a adaptar-nos a ell.
A l’arxipèlag Balear:
 Entre 1990 i 2008 les emissions de Gasos d’Efecte hivernacle han augmentat un







70%.
Des de 1975 la temperatura ha augmentant 0’4ºC cada dècada. D’aquí a 2100, la
temperatura augmentarà, si seguim igual, entre 3ºC i 5ºC.
Els cultius requeriran més aigua, però tanmateix minvarà la seva disponibilitat i, en
conseqüència, la producció agrícola. Això limitarà els principis de sobirania
alimentària de la població.
L’augment de les temperatures també pot provocar l’extinció de la posidònia, i amb
ella tots els serveis ecosistèmics que proveeix, com la depuració i oxigenació de les
aigües.
Més de 110 espècies es troben en perill al Mediterrani, el mar “més sobreexplotat”
segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i la Agricultura
(FAO).

Ens trobem, per tant, en una situació d'emergència mundial i autonòmica en la qual les
elits econòmiques i governamentals no estan disposades a dur a terme les accions
necessàries per pal·liar els efectes de la crisi ecològica existent i segueixen defensant
els interessos econòmics de les grans corporacions.
Les Illes Balears, com a zona especialment vulnerable, necessitem actuar ja a un nivell
més pròxim a la ciutadania, als nostres pobles i ciutats. Apostar per sistemes ecològics
que garanteixin la sostenibilitat dels recursos i el seu ús, assenyalant especialment la
insostenibilitat del model turístic imperant. Si les balears turístiques fossin el Planeta,
necessitaríem 5,7 planetes per mantenir el seu nivell de vida en ple estiu.
Durant els últims mesos, joves de tot el món han alçat les seves veus davant tal amenaça,
i nosaltres, des de Balears, també ens unim a aquest 15 de març. Sortim als carrers per
exigir el dret de tots els éssers vius a una vida digna perquè, quin sentit té formar-nos
acadèmicament si no tenim futur?
Per evitar arribar a un punt de no retorn, el qual l'ONU preveu per a l'any 2030, els i les
estudiants ens sumem a la mobilització global impulsada per Fridays For Future, a la
vegada que proposem i exigim la presa immediata de les següents mesures:
 Aplicar les mesures necessàries per satisfer els compromisos signats a l’Acord de

París.
 Implantar assignatures d’educació ambiental en tots els nivells educatius per

incentivar l’evolució de les noves generacions cap a una ciutadania responsable i
sostenible.
 Ampliar i electrificar el sistema de transport públic perquè sigui més accessible i

sostenible amb l’objectiu d’apostar per un pla de mobilitat en el qual la màxima
circulació de persones suposi la mínima despesa energètica.

 Executar la Llei de Transició Energètica aprovada, aconseguir els objectius

d’autosuficiència definits i acabar amb la pobresa energètica.
 Limitar la circulació de vehicles de combustió, especialment a dins i al voltant dels

nuclis urbans, apostant per la mobilitat no motoritzada (a peu i en bici) i, en última
instància, compartida.
 Reduir el pes de la indústria turística en el nostre model econòmic. Això implica minvar

el turisme, tant per via aèria com marítima, pel greu impacte que generen les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres problemes mediambientals derivats
de l’ús dels combustibles fòssils.
 Gestionar els espais forestals contemplant la seva recuperació i manteniment,

revertint la pèrdua de cobertura vegetal.
 Crear bancs públics de llavors locals i donar suport a aquells ja existents, amb la

finalitat de preservar la resiliència ecològica i social de les Illes, indispensable per fer
front als monopolis que es lucren del monocultiu i la pèrdua de biodiversitat.
 Exigir a les indústries més contaminants, incloent l’agricultura i la ramaderia industrial,

cenyir-se a les polítiques mediambientals. Apostant, a la vegada, per promoure un
model ecològic, local, just i equitatiu d’aquestes.
 Garantir el compliment de la Llei de Residus segons els terminis establerts i fins i tot

anticipar-nos, així com fomentar la venda a granel com a mesura essencial perquè
la cultura de "usar i llençar" quedi per fi obsoleta.
 Establir mesures imminents per evitar la contaminació dels nostres aqüífers naturals

per part de filtracions d’aigües residuals i revertir l’explotació d’aqüífers que estiguin
en perill de sofrir infiltracions d’aigua de la mar.
 La total remodelació, i construcció si cal, de les instal·lacions que purifiquen les aigües

pluvials i residuals a les Illes Balears. Reclamem que aquestes aigües no s'hi
barregin, l'aplicació de tractaments terciaris i cessar el vessament reincident
d’aquestes aigües a la mar i als ports, on repercuteixen negativament sobre la
biodiversitat marina.
 Control exhaustiu de zones aïllades o en obres per evitar l'abandonament de runa que

pot facilitar incendis així com la pròpia contaminació de les àrees rurals.
 Evitar acords petrolífers i promoure la investigació científica en vies alternatives per

l'obtenció/aprofitament de l’energia.
 Aturar el creixement urbanístic i territorial i especialment els macroprojectes, com el

Palma Springs, els quals atempten contra zones naturals d’alt valor ecològic.
Potser aquestes exigències semblen complicades de dur a terme, però això no pot
servir com excusa, ja que l'emergència és real i hem d’actuar ARA O MAI.

