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Conferencia del canvi climatic: primeres actuacions a Barcelona. 

El Regidor Ponent de Ciutat Sostenible, Sr. PUIG, exposa que en l'onzcna 
sessió del Grup Jntergovernamental sobre el Canvi Climatic, tinguda a Roma encara 
no fa una setmana, s'aprova una valoració de síntesi de l'informació científico-técnica 
rellevant pera la interpretació de l'article 2 del Conveni-marc sobre el canvi climatic 
aprovat a Río de Janeiro, article que defineix com a objcctius de tal Conveni 
estabilitzar la concentració de gasos responsable de l'efecte hivernacle a l'atmosfera 
per assolir nivells que previnguin les interferencies antropogeniques que posen en 
perill el clima i la producció alimentaria, i permetre un desenvolupament sostenible. 

Explica que les concentracions de bióxid de carboni a l'atmosfera, 360 per 
milió, superen les existents al llarg deis últims 160.000 anys; que la temperatura 
mitjana del planeta s'ha incremental entre 0,3 i 0,6 graus i el nivell del mar ha pujat 
uns 25 cm els darrers cent anys; que tots aquests fenómens tenen per causa les 
activitats humanes i, concretament, les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
contribueixen a for9ar el canvi climatic en un 80% (un 60% correspon al dióxid de 
carboni;) que el canvi climatic comporta un estrés sobre el sistema natural i sócio
econórnic que se suma als ocasionats per la pol·lució, per la demanda creixent de 
recursos i perles practiques de gestió no sostenible vigents en bona part del planeta; i 
que estabilització de les emissions de tals gasos exigeix actuar sobre les polítiques 
vigents que han estat les causants del problema, cosa que requereix un preví 
coneixement de la realitat actual i aquest és l'objectiu de la mesura de govern que 
comentara tot seguit el Sr. Vegara 

El President de la Comissió de Medi Ambient i Serveis, Sr. VEGARA, 
informa que a Barcelona és possible dissenyar un conjunt d'actuacions que han de 
permetre reduir progressivament les emissions de dióxid de carboni i gasos 
assimilables, que són responsables de l'efecte hivernacle, perque es disposa d'un 
primer estudi , fet per un equip de la Universistat Politécnica de Catalunya, sobre les 
emissions de dióxid de carboni i meta derivades de les activitats humanes que tenen 
lloc a la Ciutat, estudi que tan bon punt surtí de la impremta sera presentat als mitjans 
de comunicació i lliurat als membres del Consistori comja ho ha cstat, dins el dossier 
repartit avui , !'informe en angles sobre les conclusions de la reunió de Roma. 

PAG. S 


