
Ante o estado de crise climática que tantos gobernantes non queren ver, queremos apoiar á xuventude 
que reclama o dereito a herdar un planeta habitable.  

O quecemento global inducido polo home alcanzou aproximadamente 1°C sobre o nivel preindustrial e está 
actualmente aumentando a un ritmo de 0.2°C por década debido ás emisións de gases de efecto invernadoiro. 

O cambio climático xa está aquí, é patente nos fenómenos meteorolóxicos extremos cada vez máis habituais e 
virulentos, nas olas de calor e secas que alimentan incendios crecentes a cada ano,... nos mortos e desprazados 
e nos estragos agrícolas e económicos provocados por eles.  No ascenso do nivel do mar, que nos últimos 70 
anos foi de 18 cm e que aumenta 3 mm ao ano. Tamén no quecemento e acidificación do mar que afecta ás 
especies que nel viven (do que en gran medida depende a economía galega e do Salnés, non o esquezamos); 
Está constatado que  dende 1950 a temperatura do mar nas nosas costas aumentou un grao, o que provoca que 
cada vez aparezan nela máis especies de orixe tropical. Esta mudanza climática está favorecendo a aparición de 
especies invasoras tamén en terra. 

Máis lonxe de nós, o cambio climático é patente nos furacáns máis frecuentes e intensos, no desxeo do Ártico 
(que neste setembro acadou máximos históricos) e no desxeo de Groenlandia, moito máis acelerado do que os 
científicos pensaban; con miles de refuxiados climáticos debido ás secas ou á subida do nivel do mar. Pero o 
planeta é un só, sen repostos, e formado por complexas interconexións, e todo nos afecta, o de cerca e o de lonxe.  

O informe especial que o IPCC, grupo de científicos da ONU, publicou en outubro de 2018, insta a tomar 
medidas urxentes para limitar o quentamento global a un aumento de 1,5 ºC. Isto requerirá cambios rápidos, 
de grande alcance e sen precedentes en todos os aspectos da sociedade, segundo mencionou o IPCC . 

Máis alá dun aumento de 2ºC, considerado o punto de non retorno, as consecuencias serán moito máis 
imprevisibles, catastróficas e irreversibles, empezando por millóns de persoas mortas ou refuxiadas polos 
fenómenos meteorolóxicos extremos, a subida do nivel do mar, a falta de auga ou alimento. E seguindo pola 
desaparición total dalgúns ecosistemas como os arrecifes de coral, a transformación da Amazonía nunha sabana 
e a extinción de máis de 1 millón de especies. 

Máis preto de nós, de non ficar o incremento da temperatura por baixo dos 1,5 ºC, o crecemento do nivel do mar 
fará que parte das cidades de A Coruña, Vigo, Ferrol e Pontevedra fiquen inundadas pola auga do mar. Outro 
tanto vai suceder coa maioría das vilas (Betanzos, Cambados, Vilagarcía de Arousa, Cangas, ...) situadas no litoral 
galego.  

Segundo científicos do CSIC, de seguir coa tendencia actual, as Rías Baixas vanse ver seriamente afectadas 
pola subida do nivel do mar debido á perda de praias e zonas marisqueiras. Ademáis, a acidificación crecente dos 
océanos, froito do exceso de CO2, provocará dificultades nos moluscos para fabricar a súa cuncha, polo que a 
produción de mexillón verase seriamente afectada. Tamén a subida da temperatura da auga provocará o 
asentamento de novas especies invasoras. Todo esto afectará directamente non só aos ecosistemas da nosa ría, 
senon tamén á nosa economía, tan dependente dos recursos do mar e do turismo. 

Cómpre tamén sinalar que a nosa sociedade occidental pertence ao 20% da humanidade que consume o 80 % 
dos recursos do planeta. Este consumo desmedido e irracional tradúcese nunha forte insolidariedade norte-sur 
que ten como consecuencia a emigración masiva por motivos climáticos, alimenticios e da extrema violencia que 
provocan, tanto as consecuencias derivadas do cambio climático, que estes países non xeneraron, como as 
prácticas insostibles de esquilmación global dos seus recursos. 

O informe do IPCC expón que limitar o quecemento global a 1,5°C requerirá transicións "rápidas e de gran calado" 
na terra, na enerxía, a industria, os edificios, o transporte e as cidades. As emisións netas mundiais de dióxido 
de carbono (CO2)  de orixe humana terían que reducirse nun 45% para 2030 con respecto aos niveis de 
2010, e seguir diminuíndo ata acadar o "cero neto" aproximadamente en 2050. 

Son medidas que se puideron tomar dende hai 30 anos, pero a inacción e falta de compromiso dos 
gobernos, lévannos a esta situación de emerxencia na que hai que actuar xa. Polo tanto é hora de sumarse 



de xeito inmediato a un cambio global de modelo e de paradigma; asumindo que non é posible o crecemento 
continuo nun planeta de recursos limitados como non o é permanecer impasibles diante da emerxencia 
climática e ecolóxica na que se atopa sumido o noso planeta. 

As consecuencias da crise climática tamén teñen un sesgo de xénero. Así, ata o 80% das persoas desprazadas 
por causas climáticas son mulleres. As consecuencias do cambio climático tamén incrementan as desigualdades 
por razón de xénero, así como a violencia asociada a situacións extremas. Polo tanto faise imprescindible que na 
pilotaxe para o cambio de sistema e de paradigma para frear a mudanza climática estean presentes mulleres e se 
tomen medidas con perspectiva de xénero.  

Hoxe estamos aquí para chamar a atención sobre esta crise, para tela presente a diario e aprender novas 
prácticas que no día a día, nos permitan a cada unha de nós contribuir a esa necesaria redución das emisións 
de CO2 nun 40% de cara a 2030.  

Pero tamén sabemos que sen medidas firmes e drásticas por parte dos nosos gobernantes, a transición 
enerxética tan rápida non será posible. Por iso tamén lles queremos recordar as súas obrigas co planeta. 

Recordámoslles ao Goberno Central, e ao da Xunta, que, dentro das súas competencias, deberán: 

1º- Asumir e difundir as verdades científicas sobre a crise climática, e tratala como un problema de primeira 
orde para o conxunto da sociedade, da biodiversidade e o mantemento da vida. Negar ou ignorar o problema non 
fará que desapareza. 

2º-Declarar a emerxencia climática, como xa  fixeron outros estados e CCAA, e elaborar a correspondente lei 
coa participación activa de ONGs e sociedade civil.  

3º- Tomar medidas reais e efectivas de eliminación de emisións de CO2 e de promoción das enerxías limpas para 
que as distintas administracións sexan un exemplo para o conxunto da sociedade.   

 4º- Tomar acordos e medidas amparadas coas súas correspondentes partidas orzamentarias para lograr a 
diminución das emisións de CO2 nun 40% no ano 2030. Dende eliminar a produción eléctrica a partir de carbón e 
substituir o petróleo en transportes e industrias, ata mudar os acordos mundiais sobre o libre comercio, que 
favorecen as exportacións frente ao consumo local, e son a principal causa do aumento de emisións nos últimos 
anos. 

5º- Cambiar a política forestal como medida para previr os incendios que serán máis graves polo cambio climático, 
e para repoboar masivamente con especies autóctonas, xa que os bosques son grandes sumidoiros de CO2. 

6º- Tomar medidas para unha maior eficiencia no uso da auga, que será máis escasa cando máis necesaria é 
(secas).  

7º- Facer unha política agraria que favoreza a soberanía alimentaria con base a produtos de proximidade e 
sustentables, particularmente vexetais e de horta, reducindo ademáis a excesiva produción de carne, 
especialmente vacuna, gran xeneradora de enormes cantidades de gases de efecto invernadoiro. 

8º- Promover a construción e rehabilitación de vivendas con criterios bioclimáticos e de consumo nulo para 
adaptación no só ao cambio climático senón tamén á escaseza de enerxía.  

9º- Facer educación ambiental e sensibilización da sociedade a través dos colectivos sociais activos e máis 
concienciados favorecendo a autonomía, capacidade de decisión e co-responsabilidade de cada sociedade.  

 



Algunhas medidas que deberían tomar os concellos do Salnés, incluido o de Cambados, son: 
 

-Declarar o estado de emerxencia climática, para comprometerse co problema e telo como tema prioritario nas 
súas axendas. 

-Favorecer o camiñar e o uso da bicicleta fronte ao uso do coche no casco urbano con peonizacións e carrís bici. 

-Crear zonas verdes con árbores autóctonas no casco urbano, e conservar e poñer en valor as zonas naturais 
protexidas. 

-Promover o transporte público e en bicicleta  entre os concellos da comarca e instalar estacións de recarga de 
vehículos eléctricos alimentadas con paneis solares. 

-Planificar o urbanismo de forma ordeada de maneira que se aforre enerxía nos servizos de abastecemento de 
auga e luz, de recollida de lixo, de asfaltado de pistas... construir vivendas e infraestruturas só con criterios de 
necesidade real e non de especulación urbanística.  

-Instalar alumeado público só cando sexa necesario, empregando luces led e sensores de presenza en certas 
zonas ou ben apagado a partir de certas horas para non estragar a enerxía. 

-Fomentar os 3 R´s por este orde: reducir, reutilizar e reciclar. Deste xeito evitarase a produción de tanto lixo, que 
ademáis de contaminar mar, terra e aire, xenera enormes gastos enerxéticos e económicos. 

-Promover e procurar o autoabastecemento do concello a través das enerxías limpas como a solar. 

-Facer máis educación ambiental para nenos e adultos, para que tod@s nos fagamos máis conscientes e 
actuemos para frear esta grave crise. 

 

Rematamos xa cunha reflexión: Sempre dicimos que faríamos o que fose polos fillos e fillas, pois é o 
momento de facelo. Non lles sigamos roubando o seu futuro. Actuemos xa contra a crise climática! 

Moitas grazas. 

 


