
4

EDITORIAL

No ens enganyem:
de l’excés de calor, la culpa és (molt) nostra
Els dies després de sa Fira, Sineu 
i Mallorca en general varen patir 
calor de valent. Una calor que ja 
no dona treva abans de l’estiu, i 
que durarà fins a finals d’octubre o 
més. L’Agència Estatal de Meteo-
rologia (AEMET) informava que el 
Maig del 2022 havia estat el més 
calent del segle, i el segon més 
sec (amb menys pluges) des que 
n’existeixen registres. La tempe-
ratura del maig passat va estar 3 
ºC per damunt del que és normal. 
El juny també va ser valent, i 
segons l’AEMET va ser el més 
calent des que n’hi ha registres. 

I és que l’estiu s’ha allargat 6 
setmanes més que als anys 80 del 
segle passat, segons els experts. Fa 
dècades els mateixos sineuers 
estrenaven roba de mànega 
curta el dia de la fira, però ara, 
alguns anys, el dia de la fira de les 

fires ja fa setmanes que la gent va 
curta de roba. I si fa un temps, a 
principis de novembre ja feia fred, 
ara per Tots Sants potser encara 
fa un temps massa agradable i al 
cementiri hi fa calor. 

ELS SINEUERS ESTRENAVEN 
ROBA DE MÀNIGA CURTA EL 
DIA DE SA FIRA, I PER TOTS 
SANTS TORNAVEN A LA 
MÀNIGA LLARGA

ELS INFANTS QUE ARA TENEN 
3 O 4 ANYS VIURAN EN UN 
MÓN MÉS HOSTIL, AMB MÉS 
MALALTIES, ESPÈCIES TROPI-
CALS INVASORES, FALTA D’AI-
GUA, CULTIUS EN DECADÈN-
CIA…

Però, no només la calor està 
desbaratada: el fred també! El 
fred va ser el protagonista el 
passat mes d'abril i el diumenge 
dia 3 les temperatures màximes 
van enregistrar un rècord 
històric en diversos punts de 
Mallorca. Segons l’AEMET, mai 
s'havien enregistrat valors tan 
baixos a Pollença el mes d'abril, 

on no es van superar els 10 ºC de 
màxima (el rècord més baix 
abans d’aquest van ser els 12,2 
ºC assolits l'abril de 2009).

Les tempestes de terra roja 
(produïdes perquè el vent du 
arena del Sàhara africà) es fan 
habituals, i ara ja arriben fins i tot 
molt cap al nord, per exemple a 
Anglaterra. El episodis de gota 
freda, en arribar la tardor, són 
més violents que antany, i encara 
no fa quatre anys que un 
d’aquests episodis va matar 13 
persones a Sant Llorenç des 
Cardassar i municipis veïnats. 

El clima canvia. I aquest canvi 
serà catastròfic per a les genera-
cions futures. Els adults que ara 
tenen 40 o 60 anys ja en veuran 
de grosses. Els adolescents de 
16 o 17 anys ja percebran canvis 
importants en el planeta. I els 
infants que ara tenen 3 o 4 anys 
s’hauran d’adaptar a un món ja 
completament més hostil. Virus 
com el de la pigota del mico, 
només eren presents als voltants 
de les selves tropicals d’Àfrica, 
però ja n’hi ha hagut molts casos 
en el primer món –també a 
Mallorca– i això va fer saltar les 
alarmes dels governs. Que 
aquest virus arribi a aquestes 
latituds és fàcil d’entendre: dema-
nau-li a un pagès mallorquí si abans 
es veien tants esplugabous espi-
golant darrera els tractors. Els 
esplugabous són aquests ocells 
blancs que es veuen darrera els 
tractors, cercant cucs aixecats 
per les arades. Són ocells origina-
ris d’Àfrica, on lleven les paparres 
als búfals (i d’aquí el seu nom). 
Abans quasi no n’hi havia per 
aquí, i ara són com una plaga. 
Virus i esplugabous no fan res 
antinatural: es mouen cap allà on 
la temperatura els és propícia o 
familiar. Idò resulta que a Mallor-
ca la temperatura els comença a 
ser ‘familiar’, com la d’Àfrica tropi-
cal. 

Malalties que abans no eren a 
Sineu, s’hi establiran. Espècies 
animals i vegetals seran invaso-
res, i colonitzaran Mallorca i la 
Mediterrània. Com que aquestes 
espècies aquí no tendran depre-
dadors naturals, s’hi expandiran 
gloriosament i desplaçaran les 
espècies autòctones. Sense 
espècies autòctones que garan-
teixin l’equilibri ecològic, l’agricul-
tura s’ensorrarà: per entendre-ho, 
si per exemple desapareixen les 

abelles, els arbres fruiters dels 
nostres camps no seran pol·linit-
zats, i per tant no tendrem fruita 
mallorquina. Això suposarà un 
encariment de la fruita (perquè 
l’haurem d’importar tota) i la des-
feta econòmica de pagesos, 
proveïdors, botigues de fruita i, 
òbviament, dels seus treballa-
dors. 

L’increment de temperatura 
global (escalfament global, se’n 
diu) fondrà els gels del pols de 
la Terra. Això farà que d’aquí uns 
segles o mil·lennis el nivell de 
l’aigua del planeta pugi, i que 
poblacions com can Picafort, 
Alcúdia, sa Ràpita, Portocolom o 
Santa Ponça es vegin consumi-
des per la mar. Més tard, l’albufe-
ra de Muro passarà a ser la mar, i 
aquesta entrarà cap a sa Pobla i, 
després, cap al Pla de Mallorca. 
De Sineu en quedaran emergides 
la part alta del casc antic (sa 
Plaça i el carrer Major) i la barria-
da de ses Cases Noves, mentre 
que es Fossar i la resta de barria-
des baixes quedaran inundades 
per la mar Mediterrània. 

I tot això, per què? Per què ocor 
això? Per la nostra culpa. L’ésser 
humà és el principal responsable 
del canvi climàtic. El deteriora-
ment de la capa d’ozó (provocat 
per productes químics com els 
que abans eren presents en 
desodorants i insecticides), i 
l’efecte hivernacle (produït per un 
excés de CO2 d’origen antròpic) 

són els principals responsables 
de l’escalfament global al qual 
hem fet referència fins ara. 

L’únic que pot salvar el planeta és 
un canvi d’hàbits individuals i de 
polítiques col·lectives. Els sineu-
ers, els mallorquins, els euro-
peus, els terrícoles, hem de reduir 
l’ús del vehicle privat, per evitar 
cremar un excés de combusti-
bles fòssils, cosa que eleva el 
nivell de CO2 atmosfèric. Però per 
això calen polítiques valentes de 
transport públic: línies de metro, 
de tren, de bus... que facin possi-
ble que una persona usi aquest 
transport (i no un vehicle privat) 
sense haver de perdre la pacièn-
cia: algú va fer un estudi, fa uns 
anys, que concloïa que per anar 
de Cala Rajada a Palma només 
en transport públic una persona 
havia de tudar 4 o 5 hores de la 
seva vida.

En el canvi d’hàbits individual 
també s’ha d’incloure ser més 
escrupolosos en el consum de 
productes de quilòmetre zero. Si 
les ametles de Califòrnia no es 
venen a Mallorca, perquè els 
mallorquins no les compram, 
potser salvarem els ametlers 
mallorquins -que tots sabeu que 
estan en bancarrota-. Perquè per 
dur les ametles de Califòrnia cap 
a Mallorca, la quantitat de CO2 
que això exigeix en transport (la 
petjada de carboni, que en diuen) 
és altíssima. I el pagès mallorquí 
que té quarterades d’ametlers 
s’empobreix. 

Igualment cal potenciar les ener-
gies alternatives que no depen-
guin de combustibles fòssils: 
energia solar, eòlica... No es 
poden cobrir les teulades de les 
nostres cases amb plaques que 
xuclen els raigs solars, però sí 
que es poden cobrir de plaques 
edificis com Son Espases i altres 
hospitals, les facultats de la UIB, 
l’aeroport, els pàrquings dels 
centres comercials,... 

Si volem deixar un món només un 
poc fotut (no un món irreversible), 
cal aturar el procés ja, i prendre 
seriosament el canvi d’hàbits: 
individual, en el nostre quefer 
diari, i col·lectiu, exigint als polí-
tics un canvi de tendència. A 

finals de juny, una campanya del 
grup ecologista GOB (amb el 
suport de l’OCB –editora d’aques-
ta revista–, l’organització ornitolò-
gica SEO-Virot Balears –la coor-
dinadora de la qual entrevistam 
en aquest número–, el sindicat 
STEI, Greenpeace, Terraferida, 
Lobby de Dones, Assemblea 
Sobiranista, i fins a unes cent vint 
associacions i entitats) reclamava 
que qualsevol normativa nova 
hagi de passar per uns filtres que 
garanteixin el benestar de les 
generacions presents i futures. 
“Avui per demà”, el nom de la 
campanya –que va recollir unes 
12.000 signatures, i només n’ha-
via de mester 7.500– va ser un bel 

cap als polítics per exigir-los que 
tenguin en compte les genera-
cions futures, i també les 
presents, quan prenen decisions. 

Per acabar, cal dir que només 
hem parlat de canvi climàtic. No 
d’altres problemes ambientals. Si 
ens posam a parlar de plàstics, 
residus, circularitat, pèrdua de 
biodiversitat, contaminació 
d’aigües, contaminació acústica, 
pol·lució atmosfèrica, no acaba-
rem ni si ocupam totes les pàgi-
nes d’aquesta revista. Però tots 
aquests altres problemes són 
igualment importants pel futur i el 
present. 
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nostres camps no seran pol·linit-
zats, i per tant no tendrem fruita 
mallorquina. Això suposarà un 
encariment de la fruita (perquè 
l’haurem d’importar tota) i la des-
feta econòmica de pagesos, 
proveïdors, botigues de fruita i, 
òbviament, dels seus treballa-
dors. 

L’increment de temperatura 
global (escalfament global, se’n 
diu) fondrà els gels del pols de 
la Terra. Això farà que d’aquí uns 
segles o mil·lennis el nivell de 
l’aigua del planeta pugi, i que 
poblacions com can Picafort, 
Alcúdia, sa Ràpita, Portocolom o 
Santa Ponça es vegin consumi-
des per la mar. Més tard, l’albufe-
ra de Muro passarà a ser la mar, i 
aquesta entrarà cap a sa Pobla i, 
després, cap al Pla de Mallorca. 
De Sineu en quedaran emergides 
la part alta del casc antic (sa 
Plaça i el carrer Major) i la barria-
da de ses Cases Noves, mentre 
que es Fossar i la resta de barria-
des baixes quedaran inundades 
per la mar Mediterrània. 

I tot això, per què? Per què ocor 
això? Per la nostra culpa. L’ésser 
humà és el principal responsable 
del canvi climàtic. El deteriora-
ment de la capa d’ozó (provocat 
per productes químics com els 
que abans eren presents en 
desodorants i insecticides), i 
l’efecte hivernacle (produït per un 
excés de CO2 d’origen antròpic) 

són els principals responsables 
de l’escalfament global al qual 
hem fet referència fins ara. 

L’únic que pot salvar el planeta és 
un canvi d’hàbits individuals i de 
polítiques col·lectives. Els sineu-
ers, els mallorquins, els euro-
peus, els terrícoles, hem de reduir 
l’ús del vehicle privat, per evitar 
cremar un excés de combusti-
bles fòssils, cosa que eleva el 
nivell de CO2 atmosfèric. Però per 
això calen polítiques valentes de 
transport públic: línies de metro, 
de tren, de bus... que facin possi-
ble que una persona usi aquest 
transport (i no un vehicle privat) 
sense haver de perdre la pacièn-
cia: algú va fer un estudi, fa uns 
anys, que concloïa que per anar 
de Cala Rajada a Palma només 
en transport públic una persona 
havia de tudar 4 o 5 hores de la 
seva vida.

En el canvi d’hàbits individual 
també s’ha d’incloure ser més 
escrupolosos en el consum de 
productes de quilòmetre zero. Si 
les ametles de Califòrnia no es 
venen a Mallorca, perquè els 
mallorquins no les compram, 
potser salvarem els ametlers 
mallorquins -que tots sabeu que 
estan en bancarrota-. Perquè per 
dur les ametles de Califòrnia cap 
a Mallorca, la quantitat de CO2 
que això exigeix en transport (la 
petjada de carboni, que en diuen) 
és altíssima. I el pagès mallorquí 
que té quarterades d’ametlers 
s’empobreix. 
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Igualment cal potenciar les ener-
gies alternatives que no depen-
guin de combustibles fòssils: 
energia solar, eòlica... No es 
poden cobrir les teulades de les 
nostres cases amb plaques que 
xuclen els raigs solars, però sí 
que es poden cobrir de plaques 
edificis com Son Espases i altres 
hospitals, les facultats de la UIB, 
l’aeroport, els pàrquings dels 
centres comercials,... 

Si volem deixar un món només un 
poc fotut (no un món irreversible), 
cal aturar el procés ja, i prendre 
seriosament el canvi d’hàbits: 
individual, en el nostre quefer 
diari, i col·lectiu, exigint als polí-
tics un canvi de tendència. A 

finals de juny, una campanya del 
grup ecologista GOB (amb el 
suport de l’OCB –editora d’aques-
ta revista–, l’organització ornitolò-
gica SEO-Virot Balears –la coor-
dinadora de la qual entrevistam 
en aquest número–, el sindicat 
STEI, Greenpeace, Terraferida, 
Lobby de Dones, Assemblea 
Sobiranista, i fins a unes cent vint 
associacions i entitats) reclamava 
que qualsevol normativa nova 
hagi de passar per uns filtres que 
garanteixin el benestar de les 
generacions presents i futures. 
“Avui per demà”, el nom de la 
campanya –que va recollir unes 
12.000 signatures, i només n’ha-
via de mester 7.500– va ser un bel 

cap als polítics per exigir-los que 
tenguin en compte les genera-
cions futures, i també les 
presents, quan prenen decisions. 

Per acabar, cal dir que només 
hem parlat de canvi climàtic. No 
d’altres problemes ambientals. Si 
ens posam a parlar de plàstics, 
residus, circularitat, pèrdua de 
biodiversitat, contaminació 
d’aigües, contaminació acústica, 
pol·lució atmosfèrica, no acaba-
rem ni si ocupam totes les pàgi-
nes d’aquesta revista. Però tots 
aquests altres problemes són 
igualment importants pel futur i el 
present. 

  


