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 Medi 

Reunió sobre el canvi climàtic

a París
El dia 2 de febrer de 2007 es va realitzar a París 
una  reunió important per tractar el problema del 
canvi  climàtic.  Van  participar  els  investigadors  i 
científics  que havien elaborat  un nou informe de 
Nacions Unides, concretament la part dedicada a la 
física  del  clima,  del  Quart  Informe  del  Panell 
Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC).

- Els científics que es van reunir a París per trobar 
una solució contra el canvi climàtic van concloure 
la reunió el dia 2 de febrer de 2007, i van afirmar 
que segons les estadístiques que havien recollit en 
els últims 150 anys han sigut molt dolents pel medi 
ambient.

- Amb aquests anys que han passat la temperatura 
ha  pujat  de  forma  dràstica,  l’escalfament  global 
farà  que  els  deserts  guanyin  territori,  els  cicles 
biològics  canviaran,  el  nivell  del  mar  seguirà 
augmentant a causa del descongelament dels pols, i 
això pot causar la desaparició de petites illes.

- Els principals contaminants del planeta terra són: 
Estats Units( 27% ), Europa( 24% ), Àsia( 15% ), Est 
d’Àsia( 11% ).

-  Els  científics  encara  no  saben  ben  be  com 
progressaran els canvis al planeta Terra si seguim 
contaminant així el nostre entorn. El que està clar 
és que el futur del planeta està a les nostres mans.

A un altre punt que van arribar els científics es que 
cada any neva menys i això provoca que cada any 
hi hagi menys aigua potable al planeta.

Acords als que s'han arribat:
Els  països  participants  en  l'11a  conferència  del 
Conveni sobre el canvi Climàtic de l'ONU, celebrada 
a  Mont-real,  van  adoptar  un pla  de col·laboració 
sobre l'escalfament global més enllà de l'any 2012, 
data en què expiraran els objectius del Protocol de 
Kyoto i van arribar a un acord internacional amb els 
seguents punts:

➢ Han  ajornat  dos  anys  més  la  revisió  del 
Protocol de Kyoto.

➢ S'ha alertat del perill del canvi climàtic per 
a l'economia mundial.

➢ Han  assenyalat  l'acció  de  l’home  com  a 
causant  de  l'augment  de  les  altes 
temperatures al planeta.

➢ Posaran  un  límit  d'aigua  per  gastar  dels 
pantans, llacs, rius...  per evitar-ne el seu 
desecament.

➢ Han  acordat  reduir  un  vint  per  cent 
l'emissió de gasos abans del 2020 .

➢ 46  països  han  promogut  la  creació  d'una 
agència  de  les  Nacions  Unides 
especialitzada en el medi ambient.

➢ Han fet la proposta simbòlica de estar cinc 
minuts sense llum a tot el món per alertar 
dels problemes del canvi climàtic.


