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És una evidència al darrer període interglacial la Terra estava menys de 1ºC més calenta que hui en
dia quan els casquets polars es van fondre, el nivell de l'oceà pujà entre +5  i +9 metres, hi havia
supertormentes. Els forçaments del clima provocades pels humans actualment són més forts i molt
més ràpids que els forçaments que actuaven als paleoclimes , però es pot aprendre molt combinant
al mateix temps paleoclimes, modelat matemàtic de climes, i observacions actuals.

Defensem que els casquets de gel en contacte amb l'oceà són vulnerables a la desintegració no 
lineal en resposta a l'escalfament de l'oceà, postulem que la pèrdua massa als casquets de gel pot ser
aproximada per una velocitat de fusió que es dobla quan es dobla amb el temps. El doblat de la 
velocitat amb el temps durant 10, 20, o 40 anys farà augmentar el nivell de l'oceà en diversos metres
en 50, 100, o 200 anys. 

Les dades paleoclimàtiques revelen que l'escalfat de l'oceà a la superfície submergida provoca la
fusió  de  la  capa  de  gel  i  la  descarrega  d'aigua  de  desglaç.  El  nostre  model  climàtic  exposa
realimentacions  amplificadores  a  l'oceà  austral  que  frenen  la  formació  d'aigües  submergides
antàrtiques i augmenten la temperatura de l'oceà prop de la costa de gel, mentre es refreda l'oceà a la
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superfície  i  va  creixent  la  coberta  superficial  de  gel  i  l'estabilitat  de  la  columna  d'aigua.  El
refredament de la superfície de l'oceà tant a l'atlàntic nord com als oceans del sud, incrementa el
gradient de temperatura horitzontal troposfèrica i l'energia cinètica dels remolins i la inestabilitat
baroclínica que controla la potencia de les tormentes. 

Posem l'atenció al paper dels oceans australs que afecten la quantitat de CO2 atmosfèric, la qual és
al seu torn el botó que regula de forma estricta el clima mundial. Les Velocitats de fusió de la capa
de gel recents han doblat han doblat la velocitat durant els darrers 10 a 40 anys. Podem concloure
que escalfar 2ºC globalment la Terra per damunt del nivell preindustrial, que estimularia encara més
la fusió del gel és altament perillós. El desequilibri de l'energia de la Terra, que ha de ser eliminat
per estabilitzar el clima, proporciona una mesura crucial.

La humanitat està extraient ràpidament i  cremant combustibles fòssils sense tindre un coneixement
complet de les conseqüències. Els informes i avaluacions posen l'èmfasi en els efectes pràctics, com
l'augment de les extremades onades de calor, sequeres, pluges torrencials, inundacions, i la pujada
del mar (IPCC, 2014; USNCA, 2014). Aquestes avaluacions i el nostre estudi recent (Hansen et al.,
2013A) conclouen que hi ha una urgència per frenar les emissions de diòxid de carboni (CO2), a
causa  de  la  longevitat  del  carboni  en  el  sistema  climàtic  (Archer,  2005)  i  la  persistència  de
l'escalfament  induït  (Solomon  et  al.,  2010)  que  pot  donar  lloc  a   conseqüències  inevitables  i
altament indesitjables.

Malgrat aquestes advertències, les emissions globals de CO2 segueixen augmentant a mesura que
els  combustibles  fòssils  continuen  sent  la  font  d'energia  primària.  S'argumenta  que  és
econòmicament i moralment responsable de continuar usant els combustibles fòssils per elevar el
nivell de vida, amb l'expectativa que la humanitat podrà adaptar-se al canvi climàtic i trobar formes
de minimitzar els efectes a través de tecnologies avançades.

Suggerim que aquest punt de vista no té en compte la naturalesa de l'amenaça plantejada per la
inestabilitat de la capa de gel i l'augment del nivell del mar. Si l'oceà segueix acumulant calor i
continua augmentant la fusió de les plataformes de gel marí  de l'Antàrtida i Groenlàndia, s'arribarà
a un punt en què serà impossible d'evitar  a gran escala la desintegració de la capa de gel amb
l'augment del nivell del mar d'almenys diversos metres. El cost econòmic i social de la pèrdua de
funcionalitat  de  TOTES les  ciutats  de  la  costa  és  pràcticament  incalculable.  Suggerim que  un
enfocament  estratègic  per  intentar  adaptar-se a  aquestes  conseqüències  és inacceptable per  a  la
majoria de la humanitat, per la qual cosa és important entendre aquesta amenaça tan aviat com sigui
possible.

Durant el final del Eemian (  https://en.wikipedia.org/wiki/Eemian) el nivell del mar va pujar +9m
en  un  període  breu  de  <  1000  anys  caracteritzats  per  un  augment  de  la  freqüència  de  les
supertormentes molt elevada. Us podeu fer una idea d'aquestes supertormentes si mireu (Fig 1) la
mida notable de les roques al nord de Eleuthera, on nombroses roques més grans de 10 m (2300
tones) es van moure a l'illa d'Eleuthera per les tempestes durant l'Holocè. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eemian


Donada  l'evidència  geològica  d'alta  mar  i  les  tempestes  de  Bermuda i  les  Bahames,  Neumann
(2001) va suggerir  «pressions,  temperatures  i  gradients d'humitat  més elevades  al  costat  de les
càlides aigües tropicals  presumiblement podrien generar tempestes ciclòniques més grans i més
freqüents a l'atlàntic nord que les observades hui».

Les dades paleoclimàtiques revelen l'augment del nivell del mar de diversos metres en un segle
(Fairbanks, 1989;. Deschamps et al,  2012). En aquests casos es tractava de les capes de gel en
latituds més baixes, però els forçaments del clima del segle XXI són més grans i augmenten molt
més ràpidament que en temps geològics antics. 

El canvi de temperatura previst als models per als anys 2065, 2080 i 2096 per a les velocitats de
fusió del gels que es doblen cada 10 anys (fig. 9) ha de ser pensat com un resultat de l'augment del
nivell del mar quan arribe a 0,6, 1,7 i 5 m, pel fet que les dates depenen del flux inicial d'aigua de
desglaç. 



Un augment del nivell del mar de 5 m en un segle es tracta de la mesura més extrema trobada al
paleoregistre (Fairbanks, 1989;. Deschamps et al, 2012), però el forçament del clima provocat pels
humans al segle XXI  també té un més ràpid creixement que qualsevol forçament del clima natural
conegut.

Nota 1: Quan els autors diuen que la velocitat de fusió del gel es dobla cada 10 anys, estan parlant
d'una velocitat no lineal amb el temps. És a dir, si l'any 0 la velocitat de fusió del gel és de 1 kg/any,
l'any 1 la velocitat val 1,1 kg/any,  l'any 2 val 1,2 kg/any, l'any 3 val 1,3 kg/any, l'any 4 val 1,4
kg/any, l'any 5 val 1,5 kg/any, l'any 6 val 1,6 kg/any, l'any 7 val 1,7 kg/any, l'any 8 val 1,8 kg/any,
l'any 9 val 1,9 kg/any, l'any 10 val 2 kg/any, ... , l'any 20 val 4 kg/any, ... , l'any 30 val 8 kg/any, ...,
l'any 40 val 16 kg/any, ... , l'any 50 val 32 kg/any , ... , si fem alguns números amb les dades que
publica anualment la NASA sobre la fusió dels gels, apliquem la velocitat doblant-la cada 10 anys i
dibuixem una gràfica per representar la pèrdua de gel dels  primers 14 metres de gel més inestables,
pertanyent a l'Antàrtida occidental i a la conca de Wilkes i obtenim la gràfica següent on em marcat
en roig les dades calculades per Hansen i els altres autors a la figura 9.



L'aigua de desglaç (aigua de desglaç = aigua fosa + blocs de gels despresos dels casquets polars)
injectada a l'atlàntic nord té més impacte inicial, però a l'hemisferi sud la fusió de gel té un major
efecte global sobre la fusió quan la quantitat d'aigua de desglaç a l'atlàntic nord comença a declinar.
L'efecte global és molt gran abans que s'assolisca el nivell del mar de 5 m. L'aigua de desglaç
redueix  a  la  meitat  l'escalfament  global  sobre el  medi  abans  que l'augment  del  nivell  del  mar
assolisca els 1,7 m (Fig. 10a).  El refredament a causa de la fusió del gel eliminaria l'escalfament a
l'escenari A1B a grans àrees del globus. 

L'efecte de refredament degut a la fusió dels gels no disminueix molt si la velocitat de la fusió del
gels es duplica cada 5, 10, o 20 anys (Fig. 10a). En altres paraules, la fusió acumulada de la capa de
gel determina no la velocitat de fusió de la capa de gel sinó el impacte del clima per al rang de
velocitats de fusió cobertes per les taxes de doblat de la velocitat cada 5, 10, o 20 anys. Així fins i
tot si es produeix una pèrdua d'un gran capa de gel i puja l'oceà 1,7 metres, (Fig. 10a i 10b) llavors
es preveu un gran impacte sobre el clima i un gran canvi climàtic. 



Nota  2: Els escenaris del IPCC 
( https://ca.wikipedia.org/wiki/Informe_Especial_sobre_Escenaris_d%27Emissions ) expliquen la 
quantitat d'emissions de CO2 en funció de com es
comporte la humanitat: 
- L'escenari A1 descriu un món futur amb un ràpid
creixement econòmic, una població mundial que
arriba al seu valor màxim cap a mitjans del segle i
disminueix posteriorment, i una ràpida introducció
de tecnologies noves i més eficients, el subescenari
A1FI suposa que sols s'utilitzen combustibles
fòssils, el subescenari A1B suposa una utilització
equilibrada de fonts fòssils i no fòssils, el 
subescenari A1T suposa la utilització exclusiva de
fonts renovables.
- L'escenari A2 descriu un món molt heterogeni.
Les pautes de fertilitat en el conjunt de les regions
convergeixen molt lentament, amb la qual cosa s'obté una població mundial en continu creixement. 
- L'escenari B1 descriu un món convergent amb una mateixa població mundial que arriba a un 
màxim cap a mitjans del segle i descendeix posteriorment però amb ràpids canvis de les estructures 
econòmiques orientats a una economia de serveis i d'informació, acompanyats d'una utilització 
menys intensiva dels materials i de la introducció de tecnologies netes amb un aprofitament eficaç 
dels recursos on es dóna preponderància a les solucions d'ordre mundial encaminades a la 
sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, així com a una major igualtat.
- L'escenari B2 descriu un món en el qual predominen les solucions locals vers la sostenibilitat
econòmica, social i mediambiental. És un món la població del qual augmenta progressivament a un
ritme menor que a la família A2.



Es  produeix  un  refredament  major  per  la  injecció  d'aigua  de  desglaç  a  l'oceà  austral,  però  el
refredament  dura  més  temps  per  la  injecció  a  l'atlàntic  nord  (Fig.  10a).  Aquest  refredament
persistent a la part mitjana de l'hemisferi i  latituds altes, és una conseqüència de la sensibilitat,
efectes de histèresis, i llarg temps de recuperació de la AMOC (AMOC = Circulació termohalina de
calor a l'atlàntic). El canvis a l'AMOC es descriuen a continuació. 
(AMOC = https://en.wikipedia.org/wiki/Thermohaline_circulation )

Quan s'atura la injecció d'aigua dolça a l'oceà austral, la temperatura augmenta de nou el valor dos
dècades com si no hagués hagut d'addició d'aigua de desglaç (Fig. 10a).  

El refredament global degut a la fosa del gel provoca un gran augment en desequilibri de l'energia
de la Terra (Fig 10b), l'addició d'aproximadament de 2 W/m2 és més gran que el desequilibri causat
per  l'augment  del  gasos  d'efecte  hivernacle.  Així  encara  que  l'aigua  freda  de  la  capa  de  gel
desintegrat proporciona una retroalimentació negativa de la temperatura regional i mundial de la
superfície,  augmenta el  desequilibri energètic del planeta cosa que proporciona més energia per
continuar la fusió del gel.

Aquesta energia addicional es bombeja a l'oceà. L'augment del flux d'energia en la part superior de
l'atmosfera no es localitza a les regions refredades per la fusió del gel. Al contrari, aquestes regions
pateixen una reducció neta de l'energia neta entrant (Fig 11a) . La reducció de l'energia regional és
una conseqüència de l'augment de la cobertura dels nuvols (Fig 11 b) en resposta a la superfície de
l'oceà mes freda. Tanmateix, la superfície de l'oceà més freda redueix el flux radiant emès, la calor
latent i sensible, cosa que provoca un gran augment (~ 50 W/m²) de l'energia a l'Atlàntic nord i un
flux més petit a l'oceà austral (Fig 11 c).

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermohaline_circulation


La fosa del gel a l'atlàntic nord crea un increment substancial cap a una major pressió a nivell del
mar a la regió de l'atlàntic nord en totes les estacions (fig. 13). A l'estiu la pressió superficial afegida
s'enforteix i es mou cap al nord el sistema d'altes pressins de les Bermudes. La circulació al voltant
de  l'alta  pressió  crea  forts  vents  dominants  del  nord-est  a  l'atlàntic  nord  a  les  latituds  de  les
Bermudes i les Bahames. Seria útil per dur a terme estudis més detallats amb  models climàtics de
major resolució, incloent-hi el més realista possible la distribució d'aigua de desglaç.



La temperatura global té un pic a 1,2 ◦ C en la dècada 2040 pels forçaments modificats (fig. 19). El
refredament de la fusió del gel s'avança quan la fusió del gel mundial  arriba a elevar 1 m el nivell
del mar l'any 2060, provenint 1/3 de Groenlàndia i 2/3 de l'Antàrtida. Actualment l'augment del
nivell del mar podria ser inferior a 1 m, depenent de la fusió de les plataformes de gel (que té poc
efecte sobre el nivell del mar), però les contribucions de l'expansió tèrmica de l'oceà i la fusió de les
glaceres de muntanya probablement farien que l'augment del nivell mitjà del mar mundial arribe al
menys a 1 m.



El refredament a gran escala regional es produeix a l'atlàntic nord i a l'oceà austral a meitat de segle
(Fig 20) per una velocitat de doblat de la injecció d'aigua de desglaç cada 10 anys. Una velocitat de
doblat de la fusió cada 20 anys suposa un refredament semblant a final de segle,  40 anys més
prompte que les simulacions anteriors (Fig 10), ja que el factor x4 d'augment de la velocitat de fusió
a l'Antàrtida suposa un avanç de 40 anys.



La qüestió crítica és si la pèrdua de massa dels casquets de gel provocades pels humans es pot
aproximar a un procés exponencial durant les pròximes dècades. Tal comportament no lineal depèn
de les realimentacions amplificades que de fet les nostres simulacions climàtiques revelen a l'oceà
austral.

Els processos climàtics de gran escala que afecten les capes de gel s'esbossen en la figura 22.

El peu de pàgina de la fig 22 diu el següent a la nostra llengua:

Esquema d'estratificació i realimentacions amplificadores de les precipitacions. 
Estratificació: l'augment del flux d'aigua de desglaç augmenta l'estratificació vertical oceà, redueix 
la formació de AABW (AABW = aigua profunda de l'Antàrtida) , atrapa calor a la NADW (NADW 
= aigua profunda de l'Atlàntic nord), augmentant així la fusió de la plataforma de gel. 
Precipitació: l'augment del flux d'aigua de desglaç refreda la capa de mescla de l'oceà, augmenta
l'àrea de gel marí, causant augment de la precipitació que cau abans d'arribar a l'Antàrtida, afegint a
la  superfície  de  l'oceà  frescor  i  reduint  el  creixement  de  la  capa  de  gel  polar.  Una  quantitat
considerable de gel a l'Antàrtida occidental i la conca de Wilkes a l'Antàrtida oriental és vulnerable
a causa de la reducció de l'estabilitat de les lleres retrògrades.

Wunsch (2002) remarca que la circulació de l'oceà és impulsat principalment pels vents atmosfèrics
i secundàriament per l'agitació de les marees. L'energia que dirigeix les aigües profundes cap a la
superfície a l'oceà Austral (fig. 22) és proporcionada per forts vents de l'oest circumpolars. Aquest
complex de circulació termohalina global pot ser alterat per forçaments naturals fets per l'home,
incloent-hi la injecció d'aigua de desglaç de la fusió del gel, que estimula poderosos processos de
retroalimentació.

Una retroalimentació clau es refereix a l'efecte de la injecció d'aigua dolça freda a la temperatura de
l'oceà a les línies de connexió a terra de la plataforma de gel. En les nostres simulacions  «d'aigua
de desglaç pura» l'aigua de desglaç afegida a l'oceà Antàrtic actua com una barrera que redueix la
ventilació  de  la  calor  de l'oceà  a  l'atmosfera  i  a  l'espai.  L'escalfament  és  major  a  profunditats



properes a les línies de connexió a terra de la plataforma de gel, la part de la plataforma de gel que
proporciona la  major  part  de la  força de restricció que limita  la  velocitat  de descàrrega de les
glaceres a l'oceà (Fig. 14 de Jenkins i Doake, 1991). La fusió a les línies de connexió a terra de la
plataforma de gel de l'Antàrtida Occidental i la Conca Wilkes a l'Antàrtida oriental té el potencial de
donar lloc a un ràpid i no lineal augment del nivell del mar a causa d'aquestes conques tenen llits
retrògrades  (llits  inclinades  cap  a  l'interior),  una  configuració  amb  un  potencial  d'inestabilitat
gracies a la línia de contacte a terra en retrocés i el gel substancial full de desintegració (Mercer,
1978), com es discuteix més endavant. 

Valls submarins múltiples fan que gran part de la capa de gel de Groenlàndia siga vulnerable a la
energia tèrmica per escalfament dels oceans (Morlighem et al., 2014), però amb algunes excepcions
(Khan  et  al.,  2014),  les  valls  són  progrades  (llits  inclinades  cap  l'exterior)  i  per  tant  un  ràpid
creixement no lineal de la fosa del gel no és probable.

Una altra retroalimentació es produeix mitjançant la superfície i el refredament atmosfèric de la
precipitació  i  l'evaporació  sobre  l'Oceà  Austral.  En  simulacions  climàtiques  que  no  inclouen
l'augment de la injecció d'aigua de desglaç a l'oceà Austral (IPCC, 2013), es troba que les nevades a
l'Antàrtida  augmentaran  substancialment  al  segle  XXI,  proporcionant  així  una  retroalimentació
negativa al canvi del nivell del mar. Frieler i al. (2015) afirmen que 35 models climàtics globals són
consistents a demostrar que un escalfament global produirà l'augment de l'acumulació de neu a
l'interior de l'Antàrtida, però aquesta paleo "afirmació" es refereix als canvis lents del clima en
quasi-equilibri  amb les  condicions  de  contorn  de  l'oceà.  En  els  nostres  experiments  amb cada
vegada més gran de la injecció d'aigua de desglaç procedents de la coberta de gel marí en augment i
el refredament de la superfície i l'atmosfera de l'Oceà Austral causen l'augment de les precipitacions
que  es  produeixen  sobre  l'Oceà  Austral,  en  lloc  de  sobre  l'interior  de  l'Antàrtida.  Aquesta
retroalimentació no només redueix qualsevol augment de les nevades sobre l'Antàrtida, sinó que
també proporciona un gran refredament a la superfície de l'oceà Austral, magnificant així l'efecte de
refredament directe que prove de l'augment de la capa de gel fos.

Les dades paleoclimàtiques són essencials per a la comprensió de les principals retroalimentacions
del clima. Els processos d'especial importància són: (1) el paper de l'oceà austral en la mescla de les



profunditats de l'oceà, que afecta al control del CO2 i de la temperatura global, i (2) el paper de
l'escalfament oceà subsuperficial en la plataforma de gel en fusió, que afecta a la capa de gel en
desintegració i a la pujada del nivell del mar.

L'augment  de  la  inestabilitat  baroclínica  produïda  per  un  gradient  de  temperatura  més  forta
proporciona  energia  per  als  esdeveniments  climàtics  més  severs.  Moltes  de  les  tempestes  més
memorables i  devastadors en l'est  d'Amèrica  i  Europa occidental,  conegudes popularment com
supertormentes,  han  estat  les  tempestes  ciclòniques  de  l'hivern,  encara  que  de  vegades  es
produeixen a finals de tardor o principis de la primavera, quan generen vents amb força gairebé
d'huracà i, sovint grans quantitats de nevades. L'escalfament continuat dels oceans de latituds baixes
en les pròximes dècades proporcionarà més vapor d'aigua per enfortir aquestes tempestes. Si aquest
escalfament tropical es combina amb gelat un oceà nord atlàntic degut a una desacceleració de la
circulació termohalina de calor  a  l'atlàntic  (AMOC) i  un augment a les latituds  mitjanes  de la
turbulència de l'energia  (fig. 26), podem anticipar tempestes d'inestabilitat baroclínica  més greu.

Fins i tot si el antropocè va començar fa milers d'anys, una fase fonamentalment diferent, un hyper-
antropocè, es va iniciar per l'explosiu creixement al segle XX amb la utilització dels combustibles
fòssils.  Els  forçaments  climàtics  fets  pels  humans sobrepassen els  forçaments  naturals,  el  CO2
assoleix el nivell de 400 ppm l'any 2015, està fora de l'escala a la Fig 24c, el forçament climàtic del
CO2 és una aproximació raonable del que és un forçament humà, ja que el forçament dels altres
gasos  d'efecte  hivernacle  tendeix  a  compensar  forçaments  humans  negatius,  principalment  els
aerosols (IPCC, 2013). 



Fig 24 ( kyr b2k = milers d'anys abans del 2000 abans de Crist )

La major part del creixement dels forçaments han succeït a les últimes dècades, i dos terços dels 0,9
ºC de l'escalfament global (posteriors a 1850) s'han produït des de 1975.



La  nostra  anàlisi  presenta  un  panorama  diferent  al  cinquè  informe  del  IPCC  (2013)  (
https://www.ipcc.ch/report/ar5/index.shtml ) de com aquesta fase hyper-antropocè es probable que
siga si creixen les emissions de gasos d'efecte hivernacle al ritme elevat actual en que continuen
bombant  energia  a l'oceà.  Arribem a la conclusió que l'augment del  nivell  del  mar de diversos
metres  es  convertiria  pràcticament  en  inevitable.  Els  trastorns  socials  i  les  conseqüències
econòmiques de tal augment del nivell del mar podrien ser devastadores. No és difícil imaginar que
els conflictes derivats de les migracions forçades de poblacions i el col·lapse econòmic podrien fer
ingovernable el planeta, amenaçant l'essència de la civilització.

Nota 3: Han contaminat tots els països per igual ? Mireu les gràfiques següents. 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/index.shtml


Implicacions globals

La humanitat s'enfronta amb prou certesa a un eventual augment del nivell del mar de proporcions
semblants a l'Eemiense, 5,9 m, si les emissions de combustibles fòssils segueixen en el seu curs
com fins ara, per exemple, l'escenari A1B del IPCC  arriba a unes emissions de CO2 ~ 700 ppm en
2100. És poc probable que les ciutats costaneres o zones baixes com Bangladesh, les terres baixes
d'Europa, i una gran part de la costa est dels Estats Units i les planures del nord-est de la Xina
puguen estar protegits contra tan gran augment del nivell del mar.

Implicacions locals
Si suposem que es compleix l'escenari  optimista A1B, mirem la gràfica de l'altura de oceà per
aquest escenari, tindrem problemes molt seriosos als països catalans des de l'any 2070 quan la mar
mediterrània arribe al 1 metre d'altura, i si no construïm cap barrera costanera l'any 2108 la pujada
arribarà als  12,2 m i  es quedarà a  les portes de la catedral  de la  Santa Creu i  Santa Eulàlia a
Barcelona,  a  València  passaria  una cosa  semblant  doncs  per  exemple  a  partir  del  2090 l'aigua
arribaria als 3,75 metres i inundaria la «Ciutat de la Arts i les Ciències» obligant a construir una
barrera al riu i a posar bombes per traure les aigües que es filtren per baix del sol al mar.

Les preguntes que ens podem fer són:
 
1) Podem esperar sense fer res a veure si el mar puja amb aquest escenari, o cal que comencen les
administracions  a  planificar  la  descarbonització de l'economia  afavorint  la  producció  renovable
d'energia elèctrica mitjançant centrals eòliques, fotovoltaiques i solars tèrmiques amb diposit de sal
fossa de suport nocturn i l'ús de vehicles de transport amb bateries elèctriques?

2) Podrem continuar vivint del turisme una vegada que haguem hagut de construir una barrera a la
costa de més de 10 metres d'altura ?

3)  El  reial  decret  903/2010  preveu  que  l'efecte  del  canvi  climàtic  s'ha  de  tindre  en  compte  a
l'elaborar  riscos  d'inundacions  a  les  zones  costeres.  Esperaran  les  administracions  central  i
autonòmiques fins tindre la certesa absoluta de la «pujada catastròfica del nivell del mar» deguda al
canvi  climàtic  o  aplicaran  el  principi  de  precaució  i  promouran  una  moratòria  per  impedir  la
construcció d'habitatges nous per baix de la cota de 14 metres ?

Els temps en dirà la resposta, nosaltres no ho veurem, però som nosaltres els que hem de posar les
bases per canviar el nostre futur.


