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COMUNICAT DE PREMSA
ASSUMPTE: 22 ABRIL - DIA DE LA TERRA 2022
En un dia dedicat a tot el món a les reivindicacions dels ciutadans
preocupats per la inacció per part dels governs per fer front al caos
climàtic, Amics de la Terra reclama accions concretes per part de
les administracions locals.
Fa un par d’any, tots els ajuntaments van declarar l’emergència climàtica però no hem vist cap
mesura per portar-nos cap un horitzó a emissions zero.
Per altra part, hem vist que 3 dels 5 ajuntaments de l’illa s’han adherit al Pacte de les alcaldies pel
Clima i l'Energia: Eivissa, Sant Josep i Sant Antoni. Aquest pacte és el principal moviment europeu en
què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís de reduir les emissions de
CO2 comparteixen informació i accions per superar els objectius de la Unió Europea de reduir en un
55% les emissions de gasos d'efecte hivernacle l'any 2030 en comparació amb els nivells de
1990.
Aquest és també el compromís de la UE, en virtut de l'Acord de París, amb la Secretaria de la
Convenció de l'ONU sobre el Canvi Climàtic. A més, l'objectiu de la UE és convertir-se en el primer
continent climàticament neutre l'any 2050.
El pacte d’alcaldes implica el compromís per:
•
•
•

•

Desenvolupar estructures administratives adequades, incloent l'assignació de recursos humans suficients
per a emprendre les accions necessàries;
Elaborar un inventari d'emissions de Referència;
Presentar un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible en el termini d'un any a partir de la data oficial
d'adhesió a el Pacte dels Alcaldes en què hauran d'exposar les mesures concretes que van a adoptar per
tal de reduir les emissions de CO2.
Presentar un informe de seguiment, al menys, cada dos anys a partir de la presentació de el Pla d'Acció
per a l'Energia Sostenible a efectes d'avaluació, seguiment i verificació.

També tenim una llei de Canvi Climàtic Balear que ens marca i ens hauria de dirigir a una reducció de la
dependència energètica exterior, l’avanç cap un escenari amb un màxim d’autosuficiència i una
progressiva descarbonització de l’economia, així com la implantació progressiva de les energies
renovables i la reducció de les emissions.
Aquestes lleis i compromisos han de materialitzar-se imperiosament en accions que s’apliquin
amb la promptitud què imposa la realitat de l’emergència climàtica.
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la Terra Espanya i de Friends of the Earth International.
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Per una altra banda, la directiva de la UE sobre energies renovables (REDII), ha reconegut el paper de la
ciutadania com protagonista en la transició energètica a través de las comunitats energètiques, i per
tant, la seua participació en accions que afavoreixen la descentralització i democratització del sector
energètic.
Amics de la Terra acaba d’iniciar un nou projecte que té aquests objectius: la descentralització i
democratització del sector energètic.: les comunitats energètiques com a eina clau per enfrontarse a la crisi climàtica, la dependència energètica i als preus excessius a la factura de la llum.
És hora d’actuar sense més dilació per portar-nos cap un horitzó a emissions zero!

Més informació:
Laura San Miguel, responsable del projecte COMUNITATS ENERGÈTIQUES d’Amics de la Terra
Eivissa. 633 965 551
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