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Títol de la iniciativa :
REIVINDICACIÓ DEL DIA DEL MEDI AMBIENT 5 DE JUNY 2020 SOBRE LA BIODIVERSITAT.
Contingut de la iniciativa :
La biodiversitat és la variabilitat dels éssers vius sobre la Terra. Abarca aproximadament vuit
milions d'espècies en el planeta, des de plantes, animals, fins fongs i bacteris, els ecosistemes
que els acullen i la diversitat genètica que es troba en ells.
Els ecosistemes saludables, rics en biodiversitat, són fonamentals per a l'existència humana. La
sostenen de moltes maneres: netegen l'aire, purifiquen l'aigua, asseguren la disponibilitat
d'aliments i matèries primeres.
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L'aparició de la COVID-19 ha posat de manifest que quan destruïm la biodiversitat destruïm el
sistema que sustenta la vida humana. Quan més biodivers és un ecosistema, més difícil és que un
patogen es propagui ràpidament. La pèrdua de biodiversitat brinda l'oportunitat que els patògens
passin entre els animals i les persones. Els estudis recents posen de manifest que el 75% de totes
les malalties infeccioses emergents en humans són zoonòtiques, el que significa que es
transmeten d'animals a persones.
Actualment, un milió d'espècies de plantes i animals estan en risc d'extinció, una gran part a
causa de l'acció humana. Els cinc principals impulsors de la pèrdua de biodiversitat identificats
estan relacionats amb l'activitat humana: sobreexplotació de plantes i animals, especies
invasores, emergència climàtica i contaminació.

Hem de posar més en valor la varietat dels aliments que menjam, l'aire que respiram, l'aigua que
bevem i el clima que fa possible la nostra vida en el planeta. Amb la pandèmia de la COVID-19
vivim un moment excepcional en el que hem de repensar la nostra relació amb la natura. Ha
arribat l'hora de reconstruir i ho hem de fer millor, per les persones i pel planeta.
El passat dia 5 de juny va ser el Dia Mundial del Medi Ambient. És una data escollida per les
Nacions Unides per a fomentar l'acció ambiental. Aquest any el tema és la BIODIVERSITAT.
Esdeveniments com els incendis forestals sense precedents a Austràlia o la pandèmia de la
COVID-19 demostren la relació entre els humans i l'entorn on vivim. La deforestació, la invasió
d'hàbitats de vida silvestre, l'acceleració del canvi climàtic, entre altres, ha alterat l'equilibri de la
natura. Hem canviat el sistema que naturalment ens protegia i hem creat condicions que permeten
la propagació de patògens, inclòs el coronavirus.
L'Agenda Balear 2030 té com a objectiu aprofundir en construir el futur de la nostra comunitat des
d'una perspectiva més sostenible des dels punts de vista social, ambiental i econòmic a través del
desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Atès l’anterior, i a la vista de l’exposat, els grups parlamentaris sotasignants presenten la segu¨ent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears reivindica el Dia Mundial del Medi Ambient per seguir inspirant i
impulsant accions per transformar la forma en la que consumim, per desenvolupar models més
ecològics, per a potenciar fabricacions i produccions més sostenibles, per contribuir a la
salvaguarda dels espais naturals i la biodiversitat i per potenciar l'educació ambiental, inspirada en
que viure amb harmonia amb la Terra és la millor manera de viure.

Mª PILAR CARBONERO I
SÁNCHEZ

Maria Esperança SANS I REGIS

Josep FERRÀ I TERRASSA
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Sílvia TUR I RIBAS

Josep CASTELLS I BARÓ
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