NOTA DE PREMSA
La Conselleria de Medi Ambient celebra la II Jornada d’Acció Local Contra el
Canvi Climàtic
Aprofitant aquesta iniciativa, el conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt,
demanarà la col·laboració de tots els ajuntaments de les Illes per tal de reduir l’ús de les
bosses de plàstic
La Conselleria de Medi Ambient celebra la II Jornada d’Acció Local Contra el Canvi Climàtic.
Aquesta iniciativa, impulsada des de la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació
Ambiental, pretén esdevenir una eina de formació i informació per tècnics i polítics
municipals. La Jornada està realitzada per ponents de prestigi i exemples d’actuacions
locals realitzades a l’àmbit de les Illes Balears de cada una de les àrees temàtiques
principals en què centra el seu treball la Xarxa Balear de Pobles pel Clima.
Alhora, la Conselleria de Medi Ambient té previst iniciar una campanya per a la reducció de
l’ús de les bosses de plàstic. Així, el conseller Grimalt demanarà a tots els ajuntaments de
les Illes Balears la seva col·laboració per tal de conscienciar als ciutadans en la reducció de
l’ús del plàstic.
El conseller Grimalt ha volgut destacar molt especialment el pla pilot que s’ha fet a l’illa de
Formentera on institucions i comerços s’han adherit a aquesta iniciativa, substituint les
bosses de plàstic d’un sol ús per senalles i bosses biodegradables de fècula de patata. Així
mateix, la directora general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental, ha fet arribar a tots els
assistents que la Conselleria de Medi Ambient posarà a la seva disposició l’assessorament
tècnic i la imatge de la campanya que desitgin per tal que els Ajuntaments puguin posar en
marxa també iniciatives en aquest sentit.
La Xarxa Balear de Pobles pel Clima, com a eina de la Direcció General de Canvi Climàtic i
Educació Ambiental, està dirigida ala promoció de les polítiques locals de desenvolupament
sostenible i de lluita contra el canvi climàtic per contribuir a la reducció d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, i ajudar a complir els objectius signats per l’estat
espanyol al Protocol de Kyoto. Les Illes Balears han volgut posar el seu granet d’arena en
aquesta causa a través de la creació de l’Estratègia Balear de Lluita contra el Canvi Climàtic.
La Xarxa Balear es presenta com una de les actuacions incloses dins del Pla d'Acció per a la
Lluita contra el Canvi Climàtic a les illes Balears i neix amb la intenció d'esdevenir el punt de
trobada entre els municipis de les illes Balears en matèria de canvi climàtic.
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Al mateix temps, aquesta xarxa pretén dotar a tots els municipis de les illes Balears dels
instruments necessaris per poder formar part de la “Red española de ciudades por el
clima”.
Els objectius de la Xarxa Balear de Pobles pel Clima són:
1. Impulsar l’estratègia balear contra el canvi climàtic a les entitats locals
2. Intercanviar informació i experiències sobre actuacions contra el canvi climàtic entre els
membres de la Xarxa
3. Assessorament tècnic als municipis que vulguin implementar actuacions i que desitgin
formar part de la Red Española de Pobles pel Clima i que necessitin recolzament tècnic per
fer-ho
4. Fer l’anàlisi i seguiment mitjançant indicadors de les mesures i iniciatives adoptades pels
membres de la Xarxa (Observatori Balear de Canvi Climàtic)
5. Obtenir finançament i distribuir ajuts
6. Promoure la investigació i la implantació d’experiències pilot als municipis

Al mateix temps, un equip tècnic s’encarrega d'impulsar l'Observatori Municipal del Canvi
Climàtic que analitza i publica periòdicament els resultats dels objectius de la Xarxa Balear
de Pobles pel Clima i dels seus membres a través d'un sistema d'indicadors de control
d'emissions de CO2 i d'activitats que han contribuït a assimilar aquestes emissions.
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