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01  
SOBRE AQUESTA GUIA…

Aquesta guia vol ser una crida a l’acció, que 
serveixi per conscienciar totes les persones, 

i en especial les persones joves, de la necessitat 
d’actuar. El canvi climàtic ens afecta a totes 
i a tots, sense excepció. Per què, doncs, una 
guia adreçada als joves? Si bé cadascun de 
nosaltres, petits i grans, tenim molt a fer —i hem 
de fer-ho!— per reduir les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle i aturar la tendència del 
planeta a escalfar-se cada cop més, les persones 
joves sou, en definitiva, els qui en patireu més 
les conseqüències, però també els qui teniu 
l’empenta, l’entusiasme i la perseverança per 
capgirar el món i reinventar el sistema. Cal una 
revolució que posi de cap per avall la manera 
que tenim de consumir i de produir i, en 
definitiva, de viure.

Els joves teniu la capacitat de veure, d’una 
manera que molts adults no tenen, un món  

que canvia ràpidament fins a fer-se  
irreconeixible: el paisatge es 

transforma dràsticament i a marxes 
forçades, com a conseqüència 
d’incendis, d’inundacions, de 
la sequera que amenaça el 
planeta i d’un llarg etcètera. La 

vostra mirada és essencial per 

ajudar a veure a qui no vol o no sap fer-ho i 
per demanar més implicació a les empreses 
i a les administracions en la lluita contra el 
canvi climàtic, en l’àmbit local, regional i 
global. Perquè només si sumem esforços i ens 
impliquem en tots els nivells aconseguirem 
invertir aquesta situació, o si més no frenar-la, 
perquè les conseqüències no empitjorin.

Figura 1. Transformació del paisatge

Font: Piyaset / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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També coneixereu com ens afecta aquí i ara i com 
pot afectar-nos a curt, a mitjà i a llarg termini. 
Veureu quines són les conseqüències principals de 
no actuar i què pot passar si no fem res per frenar 
aquest increment de les temperatures. I, finalment, 
descobrireu què podem fer tots i cadascun de 
nosaltres perquè puguem seguir habitant el planeta 
durant molts i molts anys més i no comprometre el 
futur de les persones que vindran.

MISSATGES CLAU PER ENTENDRE 
EL CANVI CLIMÀTIC 

Us convidem a llegir aquest manual de 
principi a final. No obstant això, si ara per ara 
no et crida l’atenció o no tens gaire temps, 
queda’t amb els missatges clau que trobaràs 
a continuació i ves directament a l’apartat 
Reinventa el sistema, que trobaràs al final 
d’aquest document.

• El canvi climàtic és una realitat fefaent, 
de la qual la comunitat científica no té cap 
dubte.

• Es tracta d’un dels reptes més importants 
als quals ens enfrontem com a humanitat, 
amb conseqüències ambientals, 
econòmiques i socials. 

• La temperatura mitjana global del planeta el 
2015 ja era 1 °C superior a la que hi havia en 
l’època preindustrial. 

• La concentració de diòxid de carboni (CO2) a 
l’atmosfera el 2020 va arribar a les 418 ppm: es 
tracta amb molta probabilitat de la xifra més 
elevada dels últims 14 milions d’anys. Abans de 
la Revolució Industrial, les concentracions 
de CO2 es mantenien estables al voltant de 
les 280 ppm.

• Sequera, inundacions, tempestes virulentes 
i altres fenòmens meteorològics extrems, 
desbordaments de rieres i de rius, disminució 
de les collites i pèrdua del rendiment dels 
sòls, dificultats per a accedir a l’aigua 
potable, incendis forestals, refugiats 
climàtics, onades de calor, augment de 
la mortalitat, pèrdua de biodiversitat i 

En aquesta guia hi trobareu informació que us ajudarà a comprendre què és el canvi 
climàtic, què en diuen els experts i quina és la situació actual.
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risc més alt de pandèmies, increment de 
determinades malalties, augment del nivell 
del mar, destrosses en les infraestructures 
i danys materials són algunes de les 
conseqüències del canvi climàtic que ja 
s’estan donant en l’àmbit global, però també 
regional i local. També a casa nostra.

• Ningú està exempt dels efectes del canvi 
climàtic, a curt, mitjà o llarg termini.

• A causa de la inèrcia del sistema, la 
temperatura del planeta haurà pujat entre 
1 °C i 4 °C a finals de segle, cosa que suposa 
un increment d’entre 2 °C i 6 °C respecte 
al període preindustrial. Això canviarà la 
fesomia de la Terra tal com la coneixem.

• Un augment de 5 °C podria comportar que 
la major part de la Terra fos inhabitable.

• Que la temperatura augmenti més o menys 
depèn del que fem aquí i ara. El temps se’ns 
acaba. 

• Els deu anys vinents són determinants! 
Les accions que emprenguem, o no 
emprenguem, durant la propera dècada 
condicionaran la nostra vida en un futur no 
gaire llunyà, la nostra capacitat d’adaptació 
als canvis i l’esdevenidor de l’espècie.

• Cal una transformació profunda del 
sistema socioeconòmic, que avui en dia 
depèn pràcticament del tot de la crema de 
combustibles fòssils, i canvis urgents en la 
manera que tenim de produir i de consumir. 

• Cal que ens reinventem i que reinventem el 
sistema!

• Accions senzilles com ara reduir els plàstics 
d’un sol ús, ser més eficients en l’ús de 
l’energia, no malbaratar aliments, apostar 
pel local i pels aliments de temporada, reduir 
els desplaçaments innecessaris i moure’ns a 
peu o en bicicleta sempre que sigui possible 
són propostes que ens ajudaran a frenar 
l’augment de la temperatura.

• Encara hi som a temps, si actuem des d’ara i 
sumem esforços pel bé del planeta, que és, 
en definitiva, el bé de totes i tots.

Aquesta guia és per a tu si…
Et preocupa el teu futur i el de les persones que vindran.
T’interessa saber què és el canvi climàtic i com ens afecta.
Vols saber què pots fer tu per contribuir a mitigar aquesta situació.
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El temps se’ns acaba… però encara hi 
som a temps?

Es tracta d’una pregunta difícil de respondre. 
És impossible predir exactament el temps que 

ens queda; el que sí que és clar és que del que 
fem aquí i ara en dependrà el nostre futur com 
a espècie, i això condicionarà enormement la 
resposta a aquesta pregunta que dona nom al 
títol de la guia.

Sens dubte, el canvi climàtic és un dels reptes 
més importants i complexos als quals ens 
enfrontem com a humanitat. Ho és, perquè ens 
hi va la vida! La situació és crítica i per això ens hi 
referim amb el terme emergència climàtica.

Ens trobem davant d’un repte majúscul que ens 
convida a replantejar-nos la nostra manera de 
viure i de relacionar-nos amb els ecosistemes 
dels quals depenem i formem part. I és que, com 
descobrireu al llarg d’aquest document, l’únic 
que cal són accions senzilles —però, això sí, 
contundents, immediates i constants—, que ens 
recordin el valor de viure en concordança amb 

la nostra pròpia natura i sense sobrepassar els 
límits del planeta.

Segons els últims informes del Grup 
Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic (IPCC, per les sigles en anglès), si no 
es produeixen canvis dràstics i es redueixen les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), 
la temperatura mitjana superficial del planeta 
podria superar a finals de segle els 5 °C en relació 

Figura 2. Emissió de gasos amb 
efecte d’hivernacle

Font: Patrick Hendry / Unsplash

https://unsplash.com/
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amb els valors preindustrials. Les conseqüències 
d’aquest increment de temperatura poden ser 
devastadores, alhora que imprevisibles.

El canvi climàtic és un fenomen del qual ja no hi 
ha cap mena de dubte. Ho demostren les dades 
de què disposem actualment i ho afirma amb 
rotunditat la comunitat científica mundial, que 
també coincideix a afirmar que els canvis —i el 
temps que tenim per fer-hi front— seran més 
dràstics, imprevisibles i irreversibles com més 
augmenti la temperatura. 

Per aquest motiu, cal que emprenguem mesures 
de mitigació, per reduir les emissions al màxim i 
frenar la tendència del sistema a escalfar-se, però 
també d’adaptació, anticipant-nos als canvis que 
vindran. Això significa replantejar profundament 
el nostre model de produir, de consumir i, en 
definitiva, de viure. I això afecta tots els sectors 
de la població, sense excepció.

Dels divuit anys més càlids des que es tenen 
registres instrumentals fiables (1850), disset 
han estat posteriors a l’any 2000, i per primera 
vegada a la història, l’any 2015 la temperatura 
mitjana global de l’aire (mesurada a 1,5 cm de la 
superfície terrestre i marina) va superar en 1 °C la 
que hi havia en l’època preindustrial. També, per 

primera vegada des de feia centenars de milers o 
fins i tot milions d’anys, la concentració de diòxid 
de carboni (CO2) a l’atmosfera va sobrepassar les 
400 parts per milió1 (el 1990, quan es va publicar 
el primer informe de l’IPCC, era de 350 ppm; 
durant l’era preindustrial es mantenia estable al 
voltant de les 280 ppm, i el 2020 vam arribar a 
les 418 ppm). Alguns consideren que podrien ser 
amb molta probabilitat els valors més elevats 
dels últims 14 milions d’anys!

El període comprès entre el 2015 i el 2019 han 
estat els cinc anys més càlids enregistrats fins ara 
de tota la història.2 

Segons les dades de l’Organització Meteorològica 
Mundial, el 2018 les concentracions dels principals 
gasos amb efecte d’hivernacle van superar amb 
escreix els nivells preindustrials (abans del 1850).

1 Generalitat de Catalunya i Institut d’Estudis Catalans, 2017.
2 Organización Meteorológica Mundial (OMM).
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El mapa mostra la temperatura global mitjana 
de la Terra entre el 2013 i el 2017 en comparació 
amb la temperatura global mitjana de base 
del 1951 al 1980. Els grocs, taronges i vermells 
mostren regions amb un clima més càlid en 
comparació amb aquest període.

Figura 3. Mapa de temperatura global

El planeta s’escalfa a marxes forçades. 
I això té una sèrie de conseqüències 
ambientals, econòmiques i socials. Hi 
aprofundirem al llarg d’aquest document.

Font: NASA GISS

https://www.giss.nasa.gov/


10

03  
ALGUNS CONCEPTES PER 

A TENIR EN COMPTE

3.1. Temps i clima

No és el mateix temps que clima, encara que 
són termes que utilitzem sovint indistintament. 

El temps fa referència a la meteorologia (les 
pluges, la temperatura, el vent, la humitat…), és 
inestable i pot variar ràpidament. El clima podríem 
dir que són els valors mitjans de les condicions 
meteorològiques per a una zona o regió al llarg 
d’un període determinat, que acostuma a ser d’uns 
quants anys. Vindria a ser, de manera resumida i 
simplificada, el temps al llarg del temps.

3.2. Canvi climàtic i escalfament 
global

També val la pena diferenciar canvi climàtic i 
escalfament global. Per canvi climàtic s’entén 

la modificació de les condicions climàtiques 
generals de la Terra, considerades en el seu 
conjunt i al llarg de molts anys. Aquests canvis 
poden estar causats per alteracions en l’activitat 
solar, per modificacions en la composició de 
l’atmosfera o, també, per l’activitat humana. En 
els dos darrers mil·lennis no hi ha hagut cap 
canvi climàtic profund i això ha permès que 
ens poguéssim estendre per tot el planeta. 
Actualment estem assistint al començament d’un 
canvi climàtic singular, diferent de qualsevol dels 
que han tingut lloc fins ara, perquè està causat 
per l’activitat humana, sobretot per la crema de 
combustibles fòssils.

Escalfament global fa referència a l’increment de 
la temperatura mitjana global de la Terra, que pot 
produir un canvi climàtic.
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DE CANVIS CLIMÀTICS N’HI HA HAGUT 

MOLTS AL LLARG DE LA HISTÒRIA, PER QUÈ 
ARA ÉS DIFERENT?

G ràcies a la informació proporcionada pels 
registres fòssils, per les bombolles d’aire 

capturades a les glaceres, per les marques als 
anells dels arbres o dels coralls i, també, pels 
documents històrics escrits, podem fer-nos una 
idea de com ha anat variant el clima de la Terra 
amb els anys.

Avui en dia sabem que, al llarg de la història, 
la Terra ha passat per glaciacions prolongades, 
interrompudes per èpoques càlides més breus. 
Els períodes càlids o interglacials han tingut 
lloc aproximadament cada 100.000 anys i han 
durat uns 10.000 anys.

Aquests canvis, que han succeït de manera 
natural durant milions i milions d’anys, han 
condicionat enormement les diferents formes 
de vida existents al planeta. De fet, les grans 
extincions i les aparicions de noves formes 
de vida han estat propiciades per canvis en el 

clima. Fa uns 250 milions d’anys va tenir lloc 
l’extinció més gran de la història de la Terra, van 
desaparèixer:

el 90 %
de les totes les 

espècies marines

el 70 %
de les espècies 

terrestres

Les causes no són clares: la col·lisió d’un meteorit, 
el vulcanisme o l’acidificació dels oceans. Sigui com 
sigui, l’atmosfera es va saturar de gasos amb efecte 
d’hivernacle i això va provocar sequeres extremes i 
canvis bruscos de temperatura, als quals la majoria 
d’espècies no van poder sobreviure.
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Figura 4. Evolució del clima a la Terra

Les primeres eres glacials van tenir lloc fa 2.000 
milions d’anys, però també n’hi ha hagut d’altres 
de més recents. Aquestes últimes s’anomenen 
glaciacions del Quaternari, i s’emmarquen dins del 
període de refredament que va iniciar la Terra fa 
2,5 milions d’anys i en el qual encara estem. Dins 

d’aquest gran espai temporal amb una marcada 
tendència cap a les temperatures més baixes 
es va donant una alternança entre glaciacions 
i períodes interglacials, i ara ens trobem en un 
període interglacial, concretament en l’Holocè. Es 
va iniciar fa 11.700 anys, quan ja hi havia humans 

3 Scotese, 2011. 

Si vols fer-te una idea gràfica de l’evolució del clima a la Terra, observa la figura següent.3

http://www.scotese.com/
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que poblaven la Terra. De fet, l’expansió de l’Homo 
sapiens estava en ple apogeu i va haver de fer 
front a les rigoroses condicions del clima glacial. 
Per això la pell i les coves…

Els canvis climàtics no són un fenomen nou. 
El clima de la Terra ha canviat amb el temps, 
però fins ara ho havia fet com a conseqüència 
de fenòmens naturals. En la majoria d’aquests 
casos, els cicles d’escalfament i refredament es 
desenvolupaven a poc a poc, al llarg de mil·lennis. 
L’augment de la calor durant el màxim tèrmic 
del Paleocè-Eocè, fa 56 milions d’anys, va tenir 
lloc al llarg d’uns 200.000 anys i va ser causat 
per una emissió massiva de gasos amb efecte 
d’hivernacle a l’atmosfera. S’estima que això va 

fer pujar la temperatura global entre 5 °C i 9 °C. 
Tot aquest temps, però, va ser suficient perquè 
plantes i animals poguessin mirar d’adaptar-se a 
les noves circumstàncies, desplaçant-se a zones 
més favorables.

D’ençà que els humans poblem el planeta també 
s’han produït alguns canvis climàtics, com la Petita 
Edat de Gel al segle xvii o l’any sense estiu que 
va tenir lloc el 1816, com a conseqüència d’una 
erupció volcànica a Indonèsia el 1815 (les cendres 
del volcà Tambora van col·lapsar l’atmosfera i 
van impedir que hi penetrés la radiació solar). Fa 
74.000 anys un volcà situat també al que avui és 
Indonèsia, el Toba, va entrar en la que es considera 
l’erupció més potent dels últims dos milions 

Figura 5. Retrat d’Homo sapiens

Font: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Figura 6. Volcà en erupció

Font: Marc Szeglat / Unsplash

https://www.shutterstock.com/
https://unsplash.com/
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d’anys. Tant és així que pràcticament posa fi a 
la nostra història. Els materials emesos pel volcà 
van col·lapsar l’atmosfera i van impedir que el sol 
arribés a la Terra durant pràcticament deu anys a 
gran part del planeta. Alguns d’aquests fragments 
van arribar fins a la costa de Sud-àfrica, a gairebé 
9.000 km de distància.

Sense llum solar, les plantes es morien, el menjar 
escassejava i els animals també morien. Sigui com 
sigui, és clar que grups de caçadors recol·lectors, 
dels quals descendim, van ser capaços d’adaptar-
se i sobreviure a aquest episodi. 

Actualment, però, ens trobem en una situació 
diferent, totalment nova. Mai fins ara el CO2 
havia augmentat tan ràpidament. Nosaltres 
no tindrem 200.000 anys per adaptar-nos-hi! 
Les alteracions ocasionades pel canvi climàtic 
d’origen antropogènic ja s’estan produint. La 
temperatura es pot incrementar, segons els 
escenaris més pessimistes, 5 °C a finals de segle. 
Ni els ecosistemes naturals ni tampoc nosaltres 
tenim temps substancial per a fer-hi front.

El clima està canviant més de pressa que 
mai, i les persones en som les responsables, 
amb les activitats que duem a terme. 
L’augment de l’efecte d’hivernacle exerceix 
una influència sobre el nostre clima més de 
deu vegades superior a les fluctuacions de les 
emissions solars.

Sense cap mena de dubte, podem afirmar que tot 
l’escalfament global des del 1950 és atribuïble a 
les persones, principalment a causa del CO2 emès 
per la crema de combustibles fòssils.
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04 DE CANVIS CLIMÀTICS N’HI HA HAGUT MOLTS AL LLARG DE LA HISTÒRIA, PER QUÈ ARA ÉS DIFERENT? 

CONEIXES EL CONCEPTE ESCALA GEOLÒGICA?

L’escala de temps geològic és el marc de referència per representar els esdeveniments que han tingut lloc al llarg 
de la història de la Terra ordenats cronològicament. La Terra té 4.600 milions d’anys i l’espècie humana fa poc 
més de 300.000 anys que hi habita.

Si comprimíssim la història de l’univers (des del big-bang) en un únic any, en el que s’anomena calendari còsmic, 
que representa cada dia com si fossin 40 milions d’anys, obtindríem el següent:

1 de gener: big-bang (creació de l’univers)

15 de març: formació de la Via Làctia

31 d’agost: naixement del Sol

14 de setembre: formació de la Terra

21 de setembre: apareixen els primers microorganismes a la Terra

5 de desembre: apareix la primera forma de vida multicel·lular

19 de desembre: apareixen els peixos

23 de desembre: apareixen els rèptils

26 de desembre: apareixen els mamífers

29 de desembre: primers primats

30 de desembre: primers homínids

31 de desembre a les 22.30 h: primers humans

Això ens fa veure que som un capítol molt recent i encara molt breu de la història de l’univers i de la Terra. Però 
som també conseqüència de milions d’anys d’evolució i també el resultat de diversos canvis climàtics que han 
tingut lloc al llarg del temps.
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05  
COM PODEM CONÈIXER EL CLIMA 

DEL PASSAT?

E ls primers registres fiables de les condicions 
atmosfèriques mitjançant instruments daten 

del segle xviii. A Espanya, les primeres sèries 
d’observacions es van iniciar a Madrid el 1737, 
i a mitjans d’aquell mateix segle a Barcelona i 

a Cadis. Recollien dades bàsiques, sobretot 
de pressió i de temperatura, però de manera 
poc constant i interrompuda. A mitjans del 
segle xix els registres van començar a ser més 
constants i fiables i es van estendre a molts altres 
indrets del territori espanyol. A partir del 1865 ja 
hi havia estacions meteorològiques completes, 
que recopilaven informació sobre la pressió, la 
temperatura, el vent, la humitat i les precipitacions, 
a gairebé totes les capitals de província.

A la resta del món va 
passar si fa no fa el mateix. 
Tot i que el baròmetre i 
el termòmetre ja estaven 
inventats des del segle xvii, 
gràcies a Torricelli i Galileu, 
les anàlisis meteorològiques 
comencen a estendre’s 
durant el segle xviii, alhora 
que es van unificant els 
criteris d’observació perquè 
puguin tenir una validesa global.4

4 Brasero, 2017.

Figura 7. Exemple d’estació meteorològica

Font: Suwin / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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El 1850 és l’any que es pren com a partida dels 
registres moderns de temperatura amb validesa 
universal. Des d’aleshores és relativament 
fàcil seguir l’evolució climàtica, a partir de 
les dades de temperatura, pressió, humitat o 
precipitacions, proporcionades per les estacions 
situades arreu del món. En l’actualitat, 
l’Organització Meteorològica Mundial utilitza el 
conjunt de dades dels registres climatològics 
dels sistemes globals d’observació i d’agències 
meteorològiques d’arreu del món, per elaborar 
una anàlisi completa de l’atmosfera i estimar 
les temperatures en qualsevol moment i a 
qualsevol indret del món, fins i tot en àrees amb 
escassetat de dades, com ara les regions polars.

5.1. Però com podem conèixer el clima 
del passat, abans que disposéssim 
d’instruments de mesura?

E ls climatòlegs tenen a l’abast diferents eines 
per aconseguir-ho. Per exemple, el registre de 

documents històrics escrits, encara que només 
permeti fer-nos una idea del clima que hi ha 
hagut en els últims 4.000 anys. Ens proporciona 
informació sobre l’inici i el final de la verema, 
sequeres, inundacions, gelades o grans nevades. Els 
arxius parroquials també són una font molt valuosa 
d’aquest tipus d’informació, ja que hi quedaven 

registrades moltes dades demogràfiques, 
històriques i també climatològiques.

Però més enllà de la informació escrita heretada 
dels nostres avantpassats, tenim la que ens 
proporcionen elements naturals com ara les capes 
de creixement de les estalagmites o els anells dels 
arbres. Tant en un cas com en l’altre, cada any 
formen una capa que es diferencia de l’anterior. En 
el cas de les estalagmites, els científics analitzen els 
canvis en la composició química de cadascuna de 
les capes, i poden reconstruir així la temperatura 
o l’índex d’humitat de la cova. Pel que fa al tronc 
dels arbres, cada anell correspon a un any: els 
anells estrets indiquen anys freds i secs en els quals 
l’arbre va créixer poc; contràriament, els anells més 
amples indiquen anys plujosos i estius càlids.

Figura 8. Exemple d’anells en un tronc d’arbre

Font: captureandcompose / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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Una altra font excel·lent d’informació són 
els registres fòssils. Amb ells podem arribar 
a esbrinar la quantitat de diòxid de carboni 
que hi havia a l’atmosfera en un passat remot, 
mitjançant diferents mètodes, com ara el que 
s’anomena datació radioactiva. De l’estudi 
d’això se n’encarreguen principalment els 
paleoclimatòlegs.

I, finalment, gràcies als avenços de la ciència, 
també podem disposar de restes d’aigua i d’aire 

de fa milers de milions d’anys. Hi ha bombolles 
al gel de les glaceres que contenen aire que 
s’ha mantingut en les mateixes condicions que 
quan va quedar atrapat fa milers i milions d’anys. 
Analitzant-ne la composició, es poden obtenir 
dades precises de les concentracions de diòxid de 
carboni o de metà existents en aquells moments.

Tota aquesta informació ha permès elaborar 
gràfics com els següents. Extreu-ne les teves 
pròpies conclusions:
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Figura 9. Gràfics sobre el clima

Font: Viquipèdia (esquerra); National Geographic (dreta)

https://ca.wikipedia.org/
https://www.nationalgeographic.com.es/
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06  
QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES 

DEL CANVI CLIMÀTIC?

E ls efectes de l’escalfament són nombrosos i 
diversos, ens afecten localment i globalment 

i condicionen d’una manera clara el nostre futur 
individual i col·lectiu.

Glaceres que es fonen, augment de les onades 
de calor, sequera, incendis forestals, inundacions i 
altres situacions adverses causades per fenòmens 
meteorològics extrems, augment del nivell del mar i 
desplaçaments i canvis en les àrees de distribució de 
moltes espècies animals i vegetals són només alguns 
dels exemples del que ja està passant.

La temperatura superficial mitjana del planeta 
ha augmentat 1,1 °C respecte a la que hi havia 
a l’època preindustrial (1850-1900) i ho ha fet 
en paral·lel a l’increment de les concentracions 
de CO2. Aquesta pujada de les temperatures no 
ha estat homogènia arreu del planeta, sinó que 
hi ha zones en les quals aquest increment ha 
estat molt superior. Groenlàndia, per exemple, 
ha experimentat un escalfament d’uns 4 °C des 
del 1991, molt per sobre de la resta del món. La 
zona del casquet polar on es formen a l’estiu els 
llacs d’aigua de fusió procedent de la neu o del 
glaç, i que anys enrere constituïa una estreta 
franja al llarg de la costa, ha anat avançant terra 
endins un 13 % cada any. El gel permanent de 
l’Àrtic ha disminuït en tan sols un any, d’estiu a 
estiu, un 23 %.

Els models computacionals predictius indiquen 
diferents escenaris possibles, en funció de quin 
sigui l’augment de la temperatura a finals de 
segle. La situació més favorable, si actuem des 
d’ara mateix i reduïm les emissions al màxim, 
suposarà un augment d’1,5 °C, en relació amb 
els valors preindustrials, el 2100. Els menys 
favorables, si no fem res i continuem al ritme 
actual o superior, pronostiquen augments de més 
de 5 °C.

Figura 10. Llac glacial a Islàndia

Font: Greg Garnhart / Unsplash

https://unsplash.com/
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PREDICCIONS I PROJECCIONS CLIMÀTIQUES

Les projeccions climàtiques, a diferència de les prediccions climàtiques, depenen de l’escenari 
d’emissions/concentracions emprat. Aquestes escenaris es basen en uns supòsits de futur que poden 
succeir o no...

Entre altres utilitats, els models climàtics s’utilitzen per estudiar la dinàmica del sistema climàtic i fer projeccions 
del clima futur. El Laboratori de Dinàmica de Fluids Geofísics de l’Oficina Nacional d’Administració Oceànica i 
Atmosfèrica (NOAA) dels Estats Units ha creat diferents models que preveuen l’evolució dels gasos amb efecte 
d’hivernacle seguint diverses projeccions de la població, l’economia i l’ús de l’energia, i com poden afectar el 
planeta. Aquests models ofereixen quatre escenaris d’emissions, que descriuen quatre futurs climàtics segons 
les quantitats de gasos amb efecte d’hivernacle que s’emetin a l’atmosfera al llarg del segle. Aquests escenaris, 
encapçalats amb les sigles RCP (trajectòries de concentracions representatives, en anglès representative 
concentration pathways), són RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 i RCP8.5, el nom dels quals té a veure amb el possible rang 
de valors de forçament radiatiu assolit l’any 2100 (2,6; 4,5; 6,0 i 8,5 W/m2, respectivament):

• RCP8.5: no preveu cap reducció dels GEH. El resultat és un augment de la temperatura de 4,3 °C 
aproximadament per al 2100, en relació amb les temperatures preindustrials.

• RCP6.0: considera una reducció de les emissions cap a finals de segle.

• RCP4.5: considera una reducció efectiva de les emissions a mitjan segle. Aquest seria l’escenari per seguir 
si l’Acord de París del 2015 es compleix. L’Acord de París va fixar l’objectiu de limitar l’increment de la 
temperatura mitjana del planeta a finals de segle en un màxim de 2 °C (i preferiblement d’1,5 °C) respecte a 
l’era preindustrial (1850-1900).

• RCP2.6: preveu una reducció d’emissions des d’un bon principi, tal com proposava el Protocol de Kyoto 
del 1992.
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Figura 11. Evolució de les concentracions de 
gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera 

segons els escenaris RCP
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Figura 12. Evolució de les concentracions de 
gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera 

segons els escenaris RCP

El planeta s’escalfa i es continuarà escalfant, per inèrcia, a finals de segle. Quant? Dependrà de les 
accions que emprenguem o deixem d’emprendre. Des d’1 grau addicional fins a 4, fet que suposa entre 
2 i 6 graus respecte al període preindustrial!

https://www.meteo.cat/
https://www.realclimate.org/
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De manera resumida, aquestes són les conseqüències principals del canvi climàtic, en funció de 
l’augment de temperatura:

Augment de les precipitacions a les regions tropicals humides i en latituds altes, que es manifesten en forma de pluges intenses, amb 
més risc d’inundacions.

En latituds mitjanes i baixes, sequera i disminució de les reserves d’aigua dolça 
a conseqüència de la disminució del cabal dels rius i de la desaparició de neus permanents (glaceres).

Canvis en la distribució de malalties tropicals com ara la malària o el dengue.

Acidificació dels oceans.

Pèrdua de biodiversitat.

Augment de la productivitat dels cultius en latituds mitjanes i altes.

Menor rendiment dels cultius en latituds baixes.

Disminució de la productivitat marina mundial i canvis en les cadenes tròfiques.

Augment de la intensitat dels esdeveniments meteorològics extrems (tempestes, incendis forestals, inundacions, sequera, onades de 
calor, etc.).

Augment de la mortalitat com a conseqüència de la desnutrició, de l’increment de les malalties i dels fenòmens meteorològics extrems.

Canvis profunds en els ecosistemes.

Pèrdues en el sector turístic i en l’economia en general.

Inici de la fusió irreversible de la capa de gel de Groenlàndia.

Amb augments de 2 °C, entre un 15 % i un 40 % de les espècies es trobaran amenaçades d’extinció.

Mort generalitzada dels esculls coral·lins.

Inundació de les zones costaneres, com el delta de l’Ebre o petites illes del Carib i el Pacífic, per l’augment del nivell del mar, cosa que 
afectarà milions de persones.

L’augment del nivell del mar castigarà grans ciutats d’arreu del món, com Londres, Shanghai, Nova York, Tòquio o Hong Kong.

Risc més alt de canvis abruptes i a gran escala en el sistema climàtic (per exemple, col·lapse en la circulació termohalina de l’Atlàntic).

La producció alimentària mundial es veurà greument afectada.

Conseqüències imprevisibles a escala mundial.

A partir de...
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Figura 13. Conseqüències del canvi climàtic
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COM SERÀ EL FUTUR EN UN PLANETA 

MÉS CÀLID?

Coneguem quines són les 
conseqüències de l’escalfament 
global amb més detall.

E l canvi climàtic no afectarà tothom igual. 
Inicialment seran les regions més pobres i les 

persones més vulnerables les que en patiran més 
les conseqüències. I no em refereixo només als 
països pobres, o del Tercer Món, sinó també als 
infants, les persones grans o amb patologies i les 
persones en risc de pobresa d’arreu del món.

A la llarga, però, totes i tots en patirem les 
conseqüències, si no fem res per evitar que les 
concentracions de diòxid de carboni s’estabilitzin.

També has de tenir present que els efectes 
del canvi climàtic seran més intensos, 
devastadors i virulents, i també més 
imprevisibles, a mesura que augmenti la 
temperatura. Per això, és tan important que 
frenem el ritme d’emissions des d’ARA!

7.1. Onades de calor

Les temperatures extremes (onades de calor i de 
fred) seran cada cop més freqüents i intenses. Els 

cops de calor es produeixen quan el cos humà és 
incapaç de regular la seva pròpia temperatura i es 
col·lapsa, fet que provoca, en alguns casos, la mort.

Aquests episodis comporten un augment de la 
mortalitat, sobretot en persones vulnerables com 
ara ancians, infants i gent pobra.

Europa en els últims anys ha patit els sis estius més 
calorosos dels darrers 500 anys! L’onada de calor 
del 2003 va ser la pitjor i va provocar la mort de 
més de 70.000 persones.

Figura 14. Rècord de temperatura als 
Països Baixos el juliol del 2019

Font: Dafinchi / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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7.2. Sequera i desertització

La desertització dels sòls suposa una amenaça 
per al clima i per a la salut de tothom. I és que 

sòls pobres signifiquen persones pobres.

La sequera serà, amb els anys, més intensa i 
generalitzada. Cada cop més regions del planeta 
quedaran desèrtiques, a causa dels incendis, 
l’absència de pluges i la desforestació. El desert 
avançarà ràpidament en països d’Àfrica, el 
continent més castigat pel canvi climàtic, amb 
una gran part del territori que ja és desèrtic 
o semidesèrtic, però al darrere hi anirem tota 
la resta. La disminució dels boscos, reservoris 
de CO2 i grans aliats en la lluita contra el canvi 
climàtic, agreujarà encara més aquesta situació. 

El mal ús del sòl, els incendis, els conreus 
intensius insostenibles, la desforestació i la 
sobreexplotació de recursos hídrics fan que els 
terrenys que eren fèrtils es converteixin en àrids 
o semiàrids.

Dos terços del planeta ja són desèrtics o estan en 
procés de desertització.5 Això afecta més de 2.000 
milions de persones, quasi un terç de la població 
mundial, que viuen en regions extremament 
àrides.6 Àfrica, el sud-est asiàtic, Austràlia, 
l’Amèrica del Sud i el Carib seran les regions més 
afectades pel fenomen.

5 Tickell i Harrell Tickell, 2020.
6 Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005.

Figura 15. Sequera

Font: Marion / Pixabay

https://pixabay.com/
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7.3. Disminució de la disponibilitat 
d’aigua

L’augment de les temperatures i la disminució de 
les precipitacions reduiran el subministrament 

hídric i hi haurà restriccions en l’accés a l’aigua. 
Això amenaçarà un percentatge molt elevat de la 
població mundial, una gran part de la qual ja té 
dificultats per a accedir a l’aigua potable.

Les previsions indiquen que, el 2050, 5.000 milions 
de persones d’arreu del món patiran escassetat 
d’aigua potable (ara ja en són més de 3.000 milions, 
aproximadament un 40 % de la població mundial).

7.4. Incendis forestals i disminució 
en la fertilitat del sòl

El risc d’incendis forestals creixerà 
a causa de l’increment de les 
temperatures i la falta d’aigua.

Per cada grau de temperatura, disminuirà en 
un 6 % o 7 % la fertilitat natural del carboni 

orgànic. L’erosió del sòl augmentarà i l’escassetat 
d’aigua estressarà els arbres. Si el dèficit hídric 
és extrem, algunes àrees perdran arbres a 

favor d’espècies que requereixin menys aigua, 
un fenomen que, de fet, ja s’està observant en 
algunes regions.

Figura 16. Incendi forestal al Canadà

Font: Landon Parenteau / Unsplash

https://unsplash.com/
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7.5. Desglaç i fusió dels gels polars

E ls informes del Grup Intergovernamental 
d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) 

adverteixen que el permafrost, és a dir, la 
capa superficial congelada permanentment 
del sòl de les regions àrtiques, podria fondre’s 
completament abans del 2040. Aquest desglaç 
posarà en perill la cultura mil·lenària dels inuits, 
així com espècies que depenen d’aquest hàbitat, 
com l’os polar o el caribú. Però hi haurà altres 
conseqüències: com que el permafrost és 

una capa de terra gelada molt rica en matèria 
orgànica, el desglaç alliberarà grans quantitats de 
metà i de diòxid de carboni a l’atmosfera, fet que 
agreujarà encara més l’efecte d’hivernacle.

Els conflictes per la possessió d’aquest espai 
i dels recursos naturals, com ara el petroli i el 
gas, que se’n podran extreure, si el glaç es fon 
del tot, ja han començat.

Figura 17. Gel a l’oceà Àrtic

Font: Kevin Xu Photography / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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L’Antàrtida conté aproximadament el 70 % de 
l’aigua dolça del planeta i el 90 % del gel mundial. 
La fosa d’aquesta immensa massa d’aigua gelada 
provocarà un ascens d’uns quants metres del 
nivell del mar arreu del món i importants trastorns 
climàtics locals a les terres australs del planeta.

Com a l’Àrtic, la fosa d’una petita part d’aquest 
gel ja s’ha produït. Però de moment es tracta 
d’un percentatge petit del gel antàrtic total, i per 
aquest motiu la pujada del nivell del mar ha estat 
petita, encara que significativa.

Si vols veure com ha evolucionat la cobertura de gel 
de l’oceà Àrtic, observa la següent figura:

7 National Snow and Ice Data Center.
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Figura 18. Extensió del gel de l’oceà Àrtic 
(juliol 1979 - juliol 2020)

Si s’arribessin a fondre els 24 milions de km3 de gel 
continental de l’Antàrtida i altres regions com ara 
Groenlàndia, el nivell del mar podria pujar fins a 
6 metres! Aquest seria l’escenari més pessimista. Tot 
i així, una pujada de només 1 metre en les properes 
dècades, cosa que és molt probable que passi, ja 
tindrà repercussions fatals per a milers de persones.

No obstant això, en contra del que moltes persones 
creuen, el desglaç de l’Àrtic no farà augmentar el nivell 
del mar, perquè ja és al mar. Per això, si el gel marítim 
flotant es fon, el nivell de l’aigua no augmentarà. En 
canvi, si el gel que està als continents, a la terra, es fon 
i acaba al mar, sí que en farà augmentar el nivell. I molt! 
Les reserves principals de gel continental es troben a 
Groenlàndia (al pol Nord), al continent antàrtic (al pol 
Sud) i a les muntanyes en forma de glaceres.

L’extensió de gel dels mesos de juliol des del 1979 
fins al 2020 mostra una disminució del 7,48 % per 
dècada. L’extensió àrtica a finals d’estiu s’ha reduït 
pràcticament a la meitat des del 1950.7

https://nsidc.org/
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7.6. Retrocés de les glaceres

Relacionat amb tot això que acabem 
de comentar, hi ha el retrocés de les 
glaceres, que va a un ritme cada cop 
més ràpid.

A ixò afecta la disponibilitat d’aigua fresca per 
al reg i per a l’ús domèstic, i posa en perill la 

vida d’animals i plantes que depenen d’aquest 
ecosistema per sobreviure. Les glaceres dels Alps 
han perdut dues terceres parts de la seva superfície 
en els últims 150 anys. En el cas de l’Himàlaia, 
anomenat «el tercer pol» per la quantitat de gel 
que acull, hi ha unes 6.500 glaceres amb una 
superfície total de 33.000 km2.

En els últims anys han desaparegut anualment 
8.000 milions de tones d’aigua, cosa que equival a 
3,2 milions de piscines olímpiques.

Aquestes reserves de gel desenvolupen un paper 
molt important en el subministrament d’aigua 
a moltes regions del món, especialment àrides, 
com ara Mongòlia, algunes àrees de la Xina, el 
Pakistan o l’Afganistan. L’Himàlaia alimenta set 
dels principals rius del continent asiàtic, com ara 
el Ganges, el Mekong o el Iangtsè. La reducció del 
gel suposa un perill molt greu per a milions de 
xinesos, indis, bengalís o nepalesos, que depenen 
de l’aigua dolça que els arriba del desglaç. 

Però no només això: la desaparició de les 
glaceres pot tenir conseqüències ecològiques 
i humanes molt greus. I és que una gran part 
de l’aigua dolça del planeta que consumim les 
persones està emmagatzemada en forma de gel, 
majoritàriament a les àrees muntanyoses. Aquest 
gel nodreix els rius a l’estiu i durant les èpoques 
seques. Si les glaceres desapareixen, minvarà el 
cabal dels rius i també el potencial de generació 
hidroelèctrica, entre altres conseqüències. Els 
conreus irrigats també patiran. Tot això, a mitjà 
termini. De manera immediata, més de 200 llacs 
d’origen glacial de l’Himàlaia poden sobreeixir i 
endur-se les cases de 40.000 persones.

Figura 19. Glacera Perito Moreno (Argentina)

Font: Rachel Jarboe / Unsplash

https://unsplash.com/
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7.7. Risc d’inundacions i augment 
dels fenòmens meteorològics extrems

La fusió de les glaceres, així com l’augment 
d’episodis de pluges torrencials, augmentarà 

el perill d’inundacions. També s’intensificaran 
altres fenòmens meteorològics extrems, com 
ara els huracans i tornados, amb efectes 
devastadors. Aquests episodis seran cada cop 
més freqüents en un futur.

7.8. Col·lapse en la circulació 
termohalina

Si la temperatura del planeta 
continua augmentant, hi pot 
haver un col·lapse de la circulació 
termohalina.

La rotació terrestre, els vents i les diferències de 
densitat lligades a la salinitat i a la temperatura 

fan que les aigües oceàniques siguin un joc 
d’immensos corrents.

Els corrents marins viatgen en fondària per 
l’Atlàntic fins al cap de Bona Esperança, on 
giren i emergeixen a les aigües més càlides dels 
oceans Índic i Pacífic, aquí ja com a corrents 
temperats; aquests, en el seu retorn superficial, 
generen el corrent del Golf, que es dirigeix de 
nou cap a l’hemisferi nord i a l’Àrtic, on torna a 
començar el cicle. Com que el gel marí conté 
menys sal que l’aigua del mar, quan es forma gel 
als mars polars s’allibera sal a l’aigua. L’aigua 
més salada és més densa i s’enfonsa. Això crea 
corrents subterranis freds i corrents superficials 
càlids. Aquest flux que afecta el conjunt de les 
masses d’aigua oceàniques és el que s’anomena 
circulació termohalina, i és molt important per 
la seva gran participació en el flux net de calor 
que es genera des de les regions tropicals cap a 
les polars, que contribueix enormement al clima 
de la Terra.

Figura 20. Inundació al Regne Unit

Font: Chris Gallagher / Unsplash

https://unsplash.com/
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Si es dissol aigua dolça per la fusió dels gels 
com a conseqüència del canvi climàtic, tindrem 
aigües menys denses als pols. A més, si creix 
l’evaporació s’incrementarà el transport 
atmosfèric de vapor d’aigua, que en precipitar 
farà baixar, encara més, la salinitat de l’aigua 

polar. Tot això podria col·lapsar i aturar la 
circulació termohalina, alhora que comportaria 
una difícil reorganització de la circulació 
oceànica, fet que significaria un refredament 
extrem del planeta i altres conseqüències difícils 
de predir.

Figura 21. Circulació termohalina

Font: Nicolas Primola / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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7.9. Augment del nivell del mar

E l nivell del mar ha augmentat uns 15 cm durant 
el segle xx. Actualment, s’incrementa més del 

doble de ràpid (3,6 mm per any), un creixement 
que cada cop s’accelera més. Segons els models 
predictius, en el millor dels escenaris, la pujada 
seria de 30 cm a finals de segle; en el pitjor, d’1,1 m.8

L’augment del nivell del mar farà que cada any hi 
hagi centenars de milers de persones afectades 
per les inundacions. Moltes illes i regions 
costaneres ja estan amenaçades per aquest fet. 
Un augment significatiu del nivell del mar podria 
enfonsar illes senceres que a penes se situen entre 
els 3-4 m d’altitud (com les Bahames, Kiribati, 
les illes Maldives o les illes Marshall). També 
esdevenen especialment vulnerables totes les 
regions i països amb ciutats arran de l’aigua, 
com la Xina, Bangladesh, el Vietnam o l’Índia, 
però també moltes poblacions mediterrànies  
i països rics.

Més de 600 milions de persones (un 10 % de la 
població mundial) estan amenaçades per la pujada 
del nivell del mar. Segons un informe del Center for 
International Earth Science Information Network, hi 
ha deu grans països en situació de perill, incloent-hi 
els Estats Units.

A Europa, l’elevació del nivell del mar afectarà 
àrees densament poblades. Tenim 140.000 km2 
que amb prou feines sobrepassen el metre 
d’altitud! Si el nivell del mar puja «únicament» 
un metre, cosa que és molt probable si la 
temperatura augmenta 3 °C, més de 20 milions 
d’europeus es veuran directament afectats.

8 IPCC, 2019.

Figura 22. Possible augment del nivell 
del mar en un futur

Font: ValentinaKru / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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La pèrdua de platges, la salinització dels aqüífers 
o ecosistemes d’aigua dolça per l’entrada 
d’aigua salada i els danys provocats en diverses 
infraestructures posaran en perill la viabilitat de 
l’activitat turística d’aquestes zones, de la qual 
molts cops depenen econòmicament.

7.10. Augment de la fam 
i la desnutrició

Com a conseqüència de la reducció en el 
rendiment de les collites, especialment a l’Àfrica, 

centenars de milions de persones podrien quedar-
se sense capacitat per a produir o adquirir aliments 
suficients. Tot i que és possible que en latituds 
mitjanes i altes el rendiment dels cultius s’incrementi 
amb augments moderats de la temperatura, 
globalment la producció alimentària es veurà 
reduïda i greument compromesa. L’escassetat 
d’aigua i la disminució en el règim de pluges, 
juntament amb l’aridesa cada cop més gran dels 
terrenys per la pèrdua de rendiment i nutrients 
dels sòls a causa de la sequera i de les pràctiques 
intensives insostenibles, expliquen aquesta situació, 
que ja és palpable a molts indrets del món.

A l’Àfrica subsahariana, una de les regions més 
afectades per la fam i la desnutrició, el canvi 
climàtic podria destruir l’agricultura de països 
sencers, com ara el Txad, Níger o Zàmbia, abans 
que s’acabi el segle.

La pobresa, la fam i la malnutrició 
augmentaran arreu del món.

Figura 23. Fam a les ciutats

Font: Sigmund / Unsplash

https://unsplash.com/
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7.11. Disminució de les collites

La sequera, l’escassetat d’aigua i la reducció en 
la productivitat i en el rendiment dels sòls i dels 

ecosistemes en general, tant terrestres com aquàtics, 
disminuiran la disponibilitat d’aliments arreu del món.

El 75 % de la superfície cultivable arreu del 
món està dedicada als monocultius intensius 
insostenibles (canya de sucre, palma per a obtenir 
oli, soja per a alimentar el bestiar, blat, blat de moro, 
cotó, etc.). Això erosiona els sòls, en fa disminuir la 
productivitat i augmenta el risc de plagues.

La productivitat dels conreus depèn dels nutrients 
del sòl, del règim de temperatures i de la pluviositat. 
És possible que l’augment de les temperatures 

beneficiï algunes regions més fredes situades 
en latituds altes o mitjanes i que això els dugui 
noves oportunitats en l’àmbit de l’agricultura, però 
globalment el canvi climàtic produirà descensos del 
rendiment agrícola en les altres latituds.

OMEGA-3 I CANVI CLIMÀTIC

El canvi climàtic disminueix els nutrients de molts aliments. És el cas de l’omega-3, un àcid gras 
poliinsaturat que no podem sintetitzar directament i que, per tant, hem d’obtenir de la dieta. Al regne 
animal, una de les principals fonts d’omega-3 és el peix blau. Estudis recents alerten, però, que l’escalfament 
global afecta el greix i la salut del peix blau, i en condiciona la capacitat reproductiva. Això s’explica per una 
pèrdua de quantitat i de qualitat del plàncton (cada cop més pobre en omega-3, minerals i vitamines que conté 
naturalment), del qual s’alimenten anxoves i sardines, a causa de l’increment de les temperatures i també com a 
conseqüència dels canvis als nutrients que arriben al mar procedents dels rius, per la contaminació i la sobrepesca.

El peix blau petit constitueix, al seu torn, la base alimentària de molts altres peixos. La seva mala condició pot 
comprometre la salut d’altres espècies que es troben en nivells superiors de la cadena tròfica i de les quals les 
persones també ens alimentem, com ara el lluç.

Figura 24. Camps d’arròs sec

Font: ssbooklet / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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En l’actualitat, 800 milions de persones 
pateixen fam i malnutrició. Un augment de la 
temperatura planetària de 2 °C incrementarà 
el nombre de persones en situació de risc 
en 200 milions, i en 550 milions si s’arriben a 
superar els 3 °C d’increment. 

7.12. Refugiats climàtics

El nombre de desplaçats per motius 
climàtics va en augment i continuarà 
creixent a mesura que ho facin les 
temperatures.

La sequera, l’escassetat d’aigua i d’aliments, els 
fenòmens meteorològics extrems o la pujada 

del nivell del mar forçaran milions de persones a 
emigrar dins o fora del seu país a la recerca de 
millors condicions de vida.

I és que cada vegada hi ha més persones que 
es veuen forçades a deixar casa seva per motius 
ambientals. De fet, el nombre de persones 
desplaçades com a conseqüència de la crisi 
climàtica ja dobla els que marxen per conflictes 
bèl·lics. Només en la primera meitat del 2019 
més de 7 milions de persones d’arreu del món es 
van veure obligades a abandonar casa seva per 
desastres ambientals d’índole diversa. Segons 
l’ACNUR, a mitjans de segle, 250 milions de 
persones hauran de desplaçar-se pels efectes del 
canvi climàtic.

Aquestes migracions poden comportar 
conflictes de gran magnitud, sobretot als països 
en via de desenvolupament.

Alguns hi guanyaran…

Encara que es tracta de beneficis limitats, 
globalment marginals i probablement 
puntuals, comparats amb els inconvenients 
del canvi climàtic, alguns països podrien 
beneficiar-se, si més no en un primer moment, 
d’aquesta situació. 

Els països septentrionals del nord d’Europa 
podrien emergir com a destinacions turístiques 
de sol i platja, fet propiciat per un augment 
moderat de la temperatura i una modificació 
en el règim pluviomètric. A més, un canvi en 
les condicions ambientals permetria introduir-
hi conreus com ara cereals o vinya, més propis 
de climes temperats o càlids. De fet, ja hi 
ha regions del sud d’Anglaterra que estan 
apostant pel cultiu de la vinya, gràcies a unes 
temperatures cada cop més moderades i un 
risc inferior de gelades.
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7.13. Pèrdua de biodiversitat

E l canvi climàtic afectarà els ecosistemes, tant 
terrestres com aquàtics. De fet, un dels greus 

problemes associats al canvi climàtic és la pèrdua 
de biodiversitat.

Es calcula que cada dia desapareixen arreu 
del món entre 150 i 200 espècies animals i 
vegetals, ja sigui per la pèrdua d’hàbitat, els 
canvis en les cadenes tròfiques (disminució de 
la població de les preses de què s’alimenten, 
etc.), l’augment de paràsits o d’espècies 
invasores que les afecten, o simplement perquè 
l’increment accelerat de la temperatura fa que 
moltes no puguin adaptar-se a aquests canvis. 
Un augment de la temperatura de 2 °C farà 
que entre el 15 % i el 40 % de les espècies es 
trobin en perill d’extinció.

L’escalfament global produirà canvis en les 
pautes de comportament de determinats animals, 
que es veuran obligats a avançar o endarrerir, 
per exemple, les migracions o l’època de la 
reproducció. I això afecta tot el sistema!

Hi haurà extincions massives arreu del món, a més 
de la mort generalitzada del corall. Es produiran 
canvis en la zona de distribució de moltes 
espècies i augmentarà el risc per a la fauna.

AMFIBIS I CANVI CLIMÀTIC

Els amfibis són també uns dels grans afectats per la 
pressió humana sobre el medi. Després de més de 
360 milions d’anys d’existència, entre una tercera part 
i la meitat de les 6.000 espècies d’amfibis d’arreu del 
món podrien extingir-se durant la nostra època.

Les causes són diverses i de natura antròpica: 
la destrucció del seu hàbitat, el canvi climàtic, la 
contaminació i els pesticides, les noves espècies 
introduïdes i l’excés de recollida d’aliments i animals 
de companyia. Malgrat que la destrucció del seu 
hàbitat és l’amenaça principal, la més immediata 
és un fong paràsit anomenat Batrachochytrium 
dendrobatidis, que dona lloc a una malaltia que és 
mortal per a centenars d’espècies d’amfibis i que, 
durant els darrers 30 o 40 anys, s’ha estès ràpidament 
des d’Àfrica arreu del planeta. El canvi climàtic 
mundial empitjora aquesta situació, que ja és crítica.

Segons el darrer Informe sobre biodiversitat i 
serveis dels ecosistemes (IPBES, 2019), el nombre 
d’espècies està disminuint a un ritme accelerat, 
alarmant i sense precedents.

Avui dia, al voltant del 
40 % de les espècies 
d’amfibis estan en 
perill d’extinció.
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Una pèrdua de biodiversitat tan gran té 
conseqüències en tot el sistema, del qual formem 
part els éssers humans. I és que la varietat 
d’éssers vius que hi ha a la Terra i les interaccions 
que estableixen són fruit de milions d’anys 
d’evolució. En aquest equilibri se sustenta tota 
la vida, tal com la coneixem, perquè regula els 
fluxos d’energia i de matèria.

Cada cop que es perd una espècie, més 
vulnerables ens tornem per fer front als canvis!

Quan aquest equilibri es trenca, les 
pandèmies com la de la covid-19 es poden 
tornar cada cop més habituals. I és que la 
preservació de la natura i de la biodiversitat 
és el nostre millor antiviral!

La natura presta uns serveis invisibles que només 
veiem quan deixa de prestar-los: la pol·linització, 
el control de les espècies invasores o la 
regeneració natural de les aigües.

El canvi climàtic també està provocant canvis en 
els patrons de migració de moltes espècies, com 
ara les orenetes, que cada cop arriben abans a 
casa nostra, però també en marxen abans (de 
l’estudi de la relació entre els factors climàtics i 
els cicles dels éssers vius se n’ocupa la fenologia). 
Si els ocells que s’alimenten d’insectes no arriben 
quan n’hi ha la màxima abundància, tenen 
problemes per alimentar els polls i, per tant, la 
seva descendència és inferior. A llarg termini 
aquest procés fa que les poblacions d’aquests 
ocells disminueixin de manera clara.9

9 Sostenible, 2020.

Figura 25. Espècies en perill d’extinció

Font: middlesofka / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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LA SISENA EXTINCIÓ

Ens trobem a l’Antropocè, un nom proposat recentment per a definir una nova era geològica dominada pels 
interessos i necessitats humans. El terme fou inventat l’any 2000 pel premi Nobel Paul Crutzen. No es tractaria 
d’un període geològic en sentit propi, sinó de l’època en què l’activitat humana ha començat a generar 
efectes massius a escala mundial i ha ocasionat la destrucció massiva per causes no naturals més gran que ha 
experimentat la natura. L’agricultura i la urbanització han transformat el 75 % de la superfície terrestre, cosa que 
ha portat a una crisi de biodiversitat que ha fet que ja se la consideri la sisena gran extinció dels éssers vius.

Segons el registre fòssil i els coneixements actuals, estem vivint una extinció massiva al planeta, causada per 
nosaltres. 

Des de fa milers d’anys, els humans hem provocat l’extinció de nombroses espècies, i l’escalfament global no n’era 
el responsable. Des dels mamuts fins a altres grans mamífers, que constituïen o bé un aliment relativament fàcil 
de capturar, o bé una amenaça directa. El registre fòssil mostra una gran sincronia entre l’arribada dels humans a 
diferents continents i l’extinció d’aquells animals.

Però les persones hem anat molt més enllà: hem eliminat i modificat dràsticament els ecosistemes, marins i 
terrestres, en benefici propi (per construir-hi habitatges o infraestructures, per als conreus, etc.); hem abocat 
substàncies tòxiques a l’aire, al sòl i a l’aigua, que han provocat la mort de nombroses espècies, i hem facilitat la 
presència d’espècies invasores i la dispersió de malalties. 

Al llarg de la història del planeta, s’han extingit i han aparegut noves espècies contínuament; la diferència amb la 
situació actual rau en què ara la taxa és de cent a mil vegades superior.

La contaminació, el canvi climàtic i la pèrdua d’hàbitat amenacen la biodiversitat arreu del planeta. Cada dia 
desapareixen entre 150 i 200 espècies animals i vegetals. Amb cada pèrdua ens tornem més vulnerables per a fer 
front a tots els canvis que vindran. 

El juny del 2016 es va certificar la desaparició de l’únic mamífer endèmic de la Gran Barrera de Corall. Es 
tractava d’un petit rosegador que es va convertir en la primera extinció d’un mamífer atribuïble al canvi climàtic 
antropogènic, a causa de la pujada del nivell del mar i de la pèrdua consegüent del seu hàbitat. Malauradament, 



38

07 COM SERÀ EL FUTUR EN UN PLANETA MÉS CÀLID? 

7.14. Aparició de noves malalties  
i problemes de salut

El canvi climàtic alterarà el mapa  
de les malalties.

La malnutrició; les onades de calor; els desastres 
naturals; la contaminació de les aigües, de 

l’aire i del sòl; l’augment de l’ozó troposfèric; etc., 
afectaran la salut de milions de persones d’arreu 
del món.

És probable que apareguin malalties noves i que 
en ressorgeixin d’altres que ja s’havien erradicat o 
que són característiques d’altres latituds, com ara 
la malària i el dengue, transmeses pels mosquits, o 
l’encefalitis, si no es compta amb mesures adients 
de control. L’augment de la temperatura afavoreix 
que els mosquits i altres insectes que són vectors 
transmissors de malalties es reprodueixin més 

i, alhora, colonitzin latituds més altes. Amb 
l’escalfament del planeta, els mosquits s’estan 
enfilant a latituds superiors i estan colonitzant 
noves regions. Les àrees urbanes, a causa de la 
calor i de la concentració de persones, són les més 
vulnerables. Ciutats com Shanghai o Singapur, per 
la seva banda, ja han patit epidèmies de dengue.

RELACIÓ ENTRE LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT 
I COVID-19

La pèrdua de biodiversitat afavoreix la transmissió i 
la propagació de patògens oportunistes procedents 
d’espècies animals, com és el cas del coronavirus 
SARS-CoV-2, causant de la covid-19. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que 
més del 70 % de les patologies infeccioses que han 
afectat els éssers humans en els últims quaranta 
anys han estat transmeses per animals salvatges. 
La xifra va en augment.

10 Escrivà, 2017.

aquest cas no és l’únic: una de cada sis espècies està directament amenaçada pel canvi climàtic. Cada cop són 
més freqüents migracions d’animals i també de plantes, que es desplacen a altres indrets a la recerca de millors 
condicions de vida. Els canvis en les rutes de les aus són un bon indicador d’aquest fet. A Espanya ja s’han detectat 
unes quantes espècies, com ara el falciot cuablanc africà, que han fet el salt d’Àfrica a la península Ibèrica.10
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Com menys diversitat hi hagi, més gran és la 
capacitat del sistema per a propagar patògens, que 
es filtren entre les escletxes que presenta aquest 
sistema. Quan modifiquem la biodiversitat, destruïm 
boscos i selves, contaminem mars i rius i alterem les 
complexes cadenes de relacions que existeixen entre 
les espècies que mantenen aquests virus i patògens 
controlats, la nostra salut se’n veu ressentida. 

La salut del planeta i la nostra estan íntimament 
relacionades. No podem estar sans en un planeta 
que no ho està.

Segons Fernando Valladares, investigador del CSIC: 
«El coronavirus i les conseqüències mundials que 
ha tingut seran tan sols el pròleg del que ens ve a 
sobre si no canviem substancialment la manera que 
tenim de relacionar-nos amb la natura». 

Segons Jane Goodall, primatòloga i missatgera de 
la pau de l’ONU: «La pandèmia del coronavirus és 
conseqüència de com estem relacionant-nos amb la 
natura i del maltractament que infligim als animals». Si 
destruïm la natura i alterem l’equilibri dels ecosistemes, 
estem creant les condicions ideals perquè els virus i 
bacteris es propaguin. «Si no comencem a respectar 
la natura, a prioritzar la protecció del medi ambient en 
comptes dels diners i el desenvolupament econòmic, 
pandèmies com aquesta continuaran produint-se.»

Figura 26. Relació entre la nostra salut 
i la salut del planeta

Curiositats…
Algunes organitzacions de caràcter internacional com ara Great Ape Project (Projecte Gran Simi, disponible a https://www.projetogap.org.br/es/), de la qual formen part antropòlegs, primatòlegs i altres persones, defensen els drets dels grans simis no humans. 

Un riu de Nova Zelanda va esdevenir el primer a ser reconegut com a «persona jurídica». La llei va ser aprovada el 2017, després que els maoris reivindiquessin durant més de cent anys el reconeixement del riu com a entitat viva.
Font: Viquipèdia

https://www.projetogap.org.br/es/
https://www.projetogap.org.br/es/
https://ca.wikipedia.org/
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7.15. Pèrdues en l’economia

E l canvi climàtic sacsejarà greument l’economia 
de molts països: afectarà el sector primari 

(producció de recursos naturals i activitats com 
ara l’agricultura, la ramaderia o la pesca), però 
també el secundari (indústria, sector energètic, 
etc.) i el terciari (en especial, el turisme).

Afrontar la reducció necessària de les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle costaria un 
1 % del PIB mundial anual, enfront del 20 % que 
podria costar no fer-ho. Tenim, doncs, sobre la 
taula una amenaça global, la solució de la qual 
demana un canvi en el model social que posa en 
joc múltiples interessos i la implicació de tots i 
cadascun dels sectors de la població.

7.16. Conflictes bèl·lics

Les conseqüències del canvi climàtic solen 
plantejar-se en termes ambientals o pel que fa a 

les conseqüències per a les persones, però també 
poden tenir impactes negatius en l’àmbit geopolític, 
alguns dels quals ja s’estan donant en l’actualitat.

A mesura que augmenti la temperatura del planeta, 
viure-hi serà cada cop més difícil. Amb un augment 
de 5 °C podria ser inhabitable a la seva major part. 
Les capes de gel que encara resten s’hauran fos del 
tot, a tots dos pols. Les selves tropicals s’hauran 
cremat i no en quedarà ni rastre. L’augment del 

nivell del mar haurà provocat la inundació de les 
ciutats costaneres, i l’aigua haurà començat a 
penetrar terra endins, a l’interior continental. Els 
humans quedaran aïllats en zones habitables cada 
vegades més petites per culpa de la sequera, de 
les inundacions i de les temperatures extremes. La 
majoria d’aqüífers subterranis s’assecaran, cosa que 
limitarà greument la disponibilitat d’aigua.

L’escalfament progressiu del planeta provocarà 
un desplaçament de les persones a llocs que 
siguin habitables, on hi hagi disponibilitat 
d’aigua i d’aliments i on les temperatures no 
siguin extremes. Els conflictes per l’aigua i pels 
recursos seran cada cop més freqüents.

Segons l’ONU, 5.300 milions de persones podrien 
estar afectades per una situació d’estrès hídric 
(escassetat d’aigua) a mitjans d’aquest segle.

Figura 27. 
Relació entre 
l’augment de 
la població i 
l’estrès hídric

Font: Drawii / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/


41

07 COM SERÀ EL FUTUR EN UN PLANETA MÉS CÀLID? 

Com a conseqüència d’aquesta lluita per la 
supervivència i per les terres, els conflictes 
bèl·lics racials o socials i les guerres civils seran 
cada cop més freqüents. En general, la història 
ens ha ensenyat que els humans no ens quedem 
asseguts morint-nos de gana quan les coses 
van mal dades. Agafem les armes, marxem cap 
a regions riques en recursos i fem esclatar la 
guerra en contra dels grups indígenes i de les 
comunitats locals que viuen en aquella regió, per 
espoliar-los allò que és seu. I és que la línia que 
separa l’explotació de la natura i l’explotació de 
les persones és molt fina.

D’altra banda, les disputes territorials per l’Àrtic 
ja han començat. Diverses potències, com ara 
Rússia, el Canadà, els Estats Units, Dinamarca 
o Noruega, se’n disputen la pertinença, per 
l’extracció dels recursos i per les noves rutes 

marítimes comercials que s’obririen amb la fusió 
del gel polar. Es calcula que sota la banquisa 
àrtica hi hauria entre un 10 % i un 30 % dels 
dipòsits de petroli i de gas natural que resten per 
explotar, els últims reductes d’aquests recursos 
que quedarien al planeta.

Es tracta de situacions que, malauradament, no són 
noves i que es donen en molts indrets del món, com 
ara Somàlia, el Sudan i Burundi, on els conflictes 
per les terres i pels aliments són la causa de guerres 
tribals persistents i de l’enfonsament del país. Les 
guerres per l’aigua també es troben al centre dels 
conflictes entre Palestina i Israel. Egipte i Etiòpia, per 
la seva banda, ja fa una dècada que s’enfronten per la 
construcció d’una presa etíop que altera el curs del 
Nil, del qual depèn el subministrament hídric d’Egipte.

Figura 28. L’Àrtic

Font: Pixabay / Pexels

https://www.pexels.com/
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ALS OCEANS?

Des de l’inici de la Revolució 
Industrial, fa aproximadament  
200 anys, la concentració de CO2 a 
l’atmosfera s’ha incrementat a causa 
de les activitats humanes.

E ls mars i els oceans d’arreu del món, els 
hàbitats més extensos de tot el planeta, 

absorbeixen entre el 30 % i el 50 % del diòxid 
de carboni que s’allibera a l’atmosfera. A 
mesura que els nivells de CO2 augmenten com a 
conseqüència de la crema de combustibles fòssils 
o pels canvis en l’ús de la terra (per exemple, per 
la desforestació), la quantitat de CO2 absorbit 
pels oceans també augmenta, cosa que redueix 
l’escalfament global.

Però tot això té un elevat cost ecològic: 
l’acidificació dels oceans.

Durant els darrers 200 anys, el pH de les aigües 
superficials oceàniques ha disminuït un 0,1: ha 
passat d’un valor mitjà de pràcticament 8,2 a 8,1 en 
aquest temps. Si continua aquesta tendència, es 

preveu que a finals de segle (2100) es produeixi un 
descens de 0,3 a 0,5 (que suposaria un pH de 7,7), 
un fet totalment nou i excepcional, ja que els valors 
del pH oceànic s’han mantingut constants durant 
com a mínim 25 milions d’anys i no han baixat mai 
a un ritme com l’actual.

Això pot semblar insignificant en aparença, però 
una disminució del pH d’aquesta magnitud  
—tan sols de 0,1!— té efectes a tot el planeta. Això 
passa perquè l’escala del pH és logarítmica, de 
manera que aquest canvi aparentment minúscul 
representa aproximadament una pujada del 30 % 
en l’acidesa dels oceans.11

8.1. Què passa quan els oceans 
s’acidifiquen?

Quan l’aigua de mar absorbeix CO2, es produeixen 
una sèrie de reaccions químiques que generen 

una concentració més elevada d’ions hidrogen. 
Aquest procés, que es coneix amb el nom 

11 National Oceanic and Atmospheric Administration, 2020.
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d’acidificació dels oceans, té àmplies conseqüències 
sobre l’oceà i les criatures que hi viuen.

Quan el diòxid de carboni, que es troba 
naturalment a l’atmosfera, es dissol en aigua es 
converteix en àcid carbònic (H2CO3), un àcid 
feble molt inestable, que es descompon en ions 
hidrogen (H+) i ions bicarbonats (HCO3

−).

CO2 + H2O ⇌ H2CO3 ⇌ HCO3
− + H+ ⇌ CO3

2− + 2H+

L’augment d’ions hidrogen lliures fa disminuir 
el pH i acidifica el medi marí. Això afecta 

moltes espècies oceàniques, especialment els 
organismes calcaris que necessiten carbonat de 
calci (CaCO3) per construir els seus esquelets, 
closques o altres estructures. És el cas dels 
coralls, dels equinoderms, dels crustacis o 
dels mol·luscs, però també d’organismes 
fitoplanctònics. Quan el pH baixa i el medi es 
torna més àcid, disminueix la concentració 
d’aquest compost (perquè els ions carbonats 
disponibles s’uneixen amb l’excés d’hidrogen) 
i, en conseqüència, es produeix una pèrdua de 
calcificació d’aquests éssers marins, dels quals 
depèn la cadena tròfica.

Contaminació
dels sòls

Contaminació
del litoral

Acidificació
dels oceans

Font: Visual Generation / Shutterstock.com

Figura 29. Procés d’acidificació dels oceans

https://www.shutterstock.com/
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Aprofundim-hi, en això,  
una mica més!

L’acidificació dels oceans afecta una de les 
formes de vida més essencials del planeta i que 
constitueix la base de la cadena alimentària 
oceànica: el plàncton. Els organismes que 
formen el fitoplàncton (altrament anomenat 
plàncton fotosintètic, perquè és capaç de fer la 
fotosíntesi) són potser el recurs vegetal més 
important de la Terra. Inclouen com a mínim 
la meitat de tota la producció primària de la 
biosfera, equivalent a totes les plantes terrestres 
juntes. A vegades formen floracions tan extenses 
que tenyeixen de verd la superfície de l’oceà i  
es poden veure des de l’espai! 

Totes les espècies superiors, des del verat fins a 
les balenes, depenen en última instància d’aquests 
organismes majoritàriament microscòpics. Alguns 
d’ells, però, tenen una estructura de carbonat de 
calci que fa que siguin especialment vulnerables 
a l’acidificació dels oceans, pels mecanismes 
que ara ja coneixes. Alguns científics van simular 
els oceans del futur amb nivells de pH com els 
que anuncien els models predictius, i el que van 
veure, després de bombar quantitats elevades 
de CO2 en algunes parts d’un fiord noruec, és 
que les estructures del fitoplàncton es corroïen i 
s’acabaven desintegrant.

L’acidificació també afectarà directament altres 
criatures de l’oceà. Els crancs i les garotes, 
per exemple, necessiten les seves closques 
per sobreviure, i les brànquies dels peixos són 
extremadament sensibles a la química de l’oceà 
—tal com ho són els nostres pulmons a l’aire. 
Els aliments del mar, crucials com a recursos 
econòmics i com a part dels ecosistemes 
costaners d’arreu del món, es podrien veure molt 
disminuïts cap a finals de segle.12

12 Lynas, 2012.
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Un altre dels efectes de l’escalfament i de 
l’acidificació dels oceans, que potser et sonarà, 
és l’emblanquiment dels coralls, que ja estan 
en una situació crítica, per culpa també de la 
contaminació. Els coralls deuen els seus colors a la 
infinitat d’algues microscòpiques que viuen a sobre 
d’ells. Es tracta d’una relació simbiòtica: els coralls 
ofereixen protecció a les algues i aquestes, a canvi, 
els proporcionen oxigen. Quan la temperatura de 
l’aigua supera els 29 °C, els coralls pateixen estrès 
tèrmic i reaccionen expulsant les algues. Això fa 
que acabin morint per falta d’oxigen.

La mort dels coralls significaria un cop molt fort per 
a la biodiversitat planetària, ja que aquests «boscos» 
marins acullen centenars de milers d’espècies 
diferents i són un dels ecosistemes biològicament 
més rics i diversos de la Terra. Això deixaria, a més, 
moltes costes tropicals exposades a la violència 
oceànica, perquè els esculls fan de barrera entre 
la platja i el mar. I això sense esmentar l’impacte 
econòmic que pot tenir, ja que els esculls de corall 
generen més de 25.000 milions d’euros d’ingressos 
anuals a la indústria pesquera i al turisme.13

Addicionalment, l’acidificació dels oceans també 
afecta nombrosos processos metabòlics que hi 
tenen lloc, des de l’alimentació i la respiració de 
molts organismes aquàtics fins a la reproducció. 
Tot això condueix a una disminució en la 
diversitat i, per tant, en la productivitat i en el 
rendiment dels ecosistemes marins, així com en 
la seva capacitat de resiliència.

Els oceans absorbeixen avui en dia l’equivalent  
a una tona de CO2 per persona i any. S’estima, a  
més, que han absorbit la meitat de tot el CO2 
emès per les activitats humanes des del 1800. Si 
contaminem els oceans, perdrem una de les eines 
més eficaces en la lluita contra el canvi climàtic!14

13 Folch i Guillèn et al., 2008.
14 Viquipèdia.

Figura 30. Mort dels coralls al Japó

Font: buttchi 3 Sha Life / Shutterstock.com

https://ca.wikipedia.org/
https://www.shutterstock.com/
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Com ja has pogut veure, el canvi climàtic no és 
únicament una qüestió ambiental. És, també, 
una qüestió econòmica i social, profundament 
injusta, que té a veure amb les desigualtats 
entre països i regions, però també entre 
generacions, entre gèneres i entre espècies.

E ls països i les persones més pobres del món són 
els que menys contribueixen a l’escalfament 

global i, en canvi, els que més en pateixen —i 
en patiran— les conseqüències. El 10 % més 
ric del planeta és responsable del 50 % de les 
emissions de CO2 associades al consum. I una 
altra dada igualment rellevant: només cinc països 
emeten gairebé el 60 % dels gasos amb efecte 
d’hivernacle al món. D’altra banda, només vint 
empreses multinacionals n’emeten el 35 %.

El canvi climàtic constitueix, de fet, una greu 
amenaça per al món sencer i un important 
obstacle per a la reducció de la pobresa en les 
seves múltiples dimensions, cosa que agreujarà 
les desigualtats entre els països rics, del Nord, i els 
pobres, del Sud. El canvi climàtic no és únicament 
un problema ambiental, sinó també ètic, econòmic 

i polític que augmenta la pobresa i les desigualtats i 
que suposa una greu amenaça per als drets humans. 
Per això, el terme de justícia climàtica.

Figura 31. Manifestació contra el canvi 

climàtic a Alemanya

Font: Markus Spiske / Unsplash

https://unsplash.com/
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En primer lloc, des d’un punt de vista geogràfic, les 
regions en via de desenvolupament estan en clar 
desavantatge, ja que, en general, són més càlides 
que les regions desenvolupades, a més de patir 
més variabilitat en les pautes de precipitacions. En 
segon lloc, els països en via de desenvolupament 
—i, sobretot, els més pobres— depenen, en gran 
part, de l’agricultura (el sector econòmic més 
directament afectat pel clima), al marge del 
fet que no tenen un sistema de salut adequat 
i disposen de serveis públics de baixa qualitat. 
En tercer lloc, els seus baixos ingressos i la seva 

vulnerabilitat dificultaran força que s’adaptin al 
canvi climàtic.

Val a dir, però, que encara que aquestes regions 
siguin les més afectades, el canvi climàtic ens 
afectarà a tots en qualsevol grau, més aviat o 
més tard. Perquè vivim en un sistema en què 
tots estem connectats, no tan sols amb la resta 
de persones, sinó també amb tot el que passa al 
planeta i amb totes les espècies que hi viuen. Per 
aquest motiu, les conseqüències de l’escalfament 
global les patirem totes i tots.

La lluita pels drets ambientals i humans s’estén 
arreu del planeta. Tot i que l’activisme en 
aquest àmbit no és nou, cada cop són més les 
persones que reivindiquen la justícia climàtica 
i exigeixen als governants emprendre mesures 
a favor del medi ambient i la preservació dels 
béns i els recursos naturals. Tristament, i en 
paral·lel, també creix el nombre d’amenaces i els 
crims contra els activistes que defensen la terra. 
El 2019 l’associació Front Line Defenders va 
comptabilitzar:

122
persones 

assassinades per 
motius ambientals

40 %
dels assassinats registrats 
per aquesta organització 

a tot el món
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Potser tot això que hem estat comentant fins 
ara pugui semblar-te distant i que a tu no et 

toca, o que no t’afectarà. Que són coses del futur, 
més o menys llunyà. Però deixa’m que et mostri 
uns quants exemples propers, que posen de 
manifest que el canvi climàtic ja és aquí i que es 
fa sentir de múltiples maneres. Sí, també a casa 
nostra, a Catalunya. De fet, la conca mediterrània, 
on s’assenta Catalunya, és una de les zones més 
vulnerables al canvi climàtic.

Segons les últimes dades presentades pel Servei 
Meteorològic de Catalunya sobre els resultats de 
la projecció climàtica fins al 2050, l’escalfament 
s’intensifica a escala regional i global i una 
Catalunya molt més càlida i seca arribarà abans 
del que estava previst.

15 MedECC, 2019.

El Mediterrani s’escalfa molt de pressa. L’augment 
de temperatura de la regió mediterrània ja ha arribat 
als 1,5 °C respecte als nivells preindustrials, la qual 
cosa vol dir que l’escalfament en aquesta conca és 
un 20 % més ràpid que la mitjana del planeta.15

Tot això forma part del teu món, aquí i ara. 

Encara que no t’ho sembli, pot afectar-te 

directament, a tu o als teus amics o familiars.

POBRESA 
ENERGÈTICA

RESTRICCIONS 
HÍDRIQUES

PANDÈMIES

COPS DE 
CALOR

TEMPESTES 
VIRULENTES

INUNDACIONS
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10.1. Augment de la temperatura

La temperatura mitjana a Catalunya ha augmentat 
1,55 °C des del 1950, i al voltant de 2 °C des del 

1900. Encara més que la mitjana mundial, que és 
d’1,1 °C! Això ja ha suposat, entre molts altres efectes:

Increment del nivell 
del mar i, com a 

conseqüència, una 
regressió de les platges

Augment de les onades 
de calor, dels períodes de 

sequera i dels incendis

Canvi en les espècies 
marines de pesca i en  
els patrons migratoris

Desaparició de les últimes 
glaceres (a Catalunya ja no 
en queda cap i a Espanya 
l’única que sobreviu, però 
que també està a punt de 
desaparèixer, és la del 
Mont Perdut, a Osca)

Increment de les 
pluges torrencials 
i les inundacions

Canvi de dates 
en la floració i la 
fructificació dels 
cultius

Retrocés a la muntanya de 
les espècies forestals més 
típiques d’ambients freds
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Segons les previsions fetes pel Servei Meteorològic 
de Catalunya, la temperatura haurà pujat gairebé 
3 °C el 2050 respecte al període 1971-2000. Un 
increment de la temperatura mitjana anual que ens 
durà cap a uns valors similars als d’Andalusia. Dels 
16 °C de temperatura mitjana anual a Barcelona 
d’ara, saltarem als 19 °C que actualment tenen 
ciutats com ara Màlaga, Almeria i Cadis. Tant en 
l’escenari optimista com en el pessimista, on més 
pujarà la temperatura serà a les comarques de 
Lleida, sobretot al Pirineu.16

El nombre de dies de calor amb temperatura 
de 30 °C o més augmentarà en 28 respecte a 
l’actual, a mitjans d’aquest segle. També pujarà el 
nombre de dies tòrrids amb valors superiors als 
35 °C. L’augment de les onades de calor tindrà un 
efecte indubtable sobre la salut entre els nens, la 
gent gran, les persones amb patologies prèvies i 
aquelles amb menys recursos econòmics, com ja 
s’ha observat amb motiu de les onades de calor 
del 2003 i el 2015.17

De les 300 persones que 
moren anualment per crisis 
derivades directament de la 
calor, generalment per malalties 
cardiovasculars i respiratòries, es 
podria passar a 6.000 el 2050.

Durant l’onada de calor europea del 2003 es van 
comptabilitzar més de 43.000 morts per aquest 
motiu, dels quals 6.500 van correspondre a Espanya. 
A Catalunya va ser l’estiu més càlid dels últims cent 
anys, amb anomalies de temperatura mitjana de l’aire 
superiors als 4 °C respecte a la mitjana climàtica del 
període 1961-1990. A l’Europa occidental i central es 
va valorar l’estiu del 2003 com el més càlid des de 
l’any 1500!

16 Sostenible, 2020.
17 Madridejos, 2017.

Figura 32. Augment de la temperatura
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Les nits tropicals (aquelles en què la 
temperatura mínima durant la nit és 
superior als 20 °C) augmentaran.

A Barcelona el nombre mitjà de nits tropicals ja 
supera les 90 a l’any. A mitjans d’aquest segle 
s’estima que tindrem encara 10 nits tropicals més 
de mitjana, sobretot a les regions litorals. Això 
incrementa la mortalitat i la morbiditat de persones 
amb malalties cròniques o preexistents, d’edat 
avançada o en situació de pobresa energètica.

A la conca mediterrània l’increment de la 
temperatura podria ser superior a finals de segle 
a la mitjana del planeta. Aquest augment no serà 
uniforme ni en el temps ni en l’espai: es podrien 
produir increments més acusats de la temperatura 
a l’estiu que a l’hivern i més importants a l’interior 
que a la costa. Els increments de temperatura a 
l’interior de la península Ibèrica oscil·laran entre 
els 3 °C i els 8 °C a l’estiu, respecte al període 
preindustrial, i 1 °C i 4 °C a l’hivern.

Un altre efecte, que segurament ja hauràs 
experimentat, és el desdibuixament de les estacions, 
perquè s’observa una tendència a la desaparició de 
les estacions intermèdies (primavera i tardor).

La roba d’entretemps desapareixerà dels 
armaris!

Si vols saber com ha evolucionat el clima de Barcelona 
des del 1780, observa el gràfic de la figura següent.

La temperatura mitjana anual a Barcelona s’ha 
incrementat a un ritme de 0,08 °C / decenni des 
del 1780, és a dir, un augment global d’1,9 °C. L’any 
més càlid de la sèrie és el 2015, amb una anomalia 
de +1,1 °C, mentre que el més fred és el 1816, amb 
una anomalia de –3,0 °C (vegeu la gràfica anual de 
l’anomalia de temperatura). L’any 2019 fou el tercer 
més càlid de la sèrie, juntament amb el 2014.18

18 Servei Meteorològic de Catalunya, 2021.
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10.2. Escassetat d’aigua

E l principal efecte negatiu del canvi climàtic 
a Catalunya serà probablement l’escassetat 

d’aigua, perquè bona part del territori ja està al 
límit pel que fa a l’explotació de recursos. Plourà 
menys, però ho farà més intensament, fet que 
propiciarà temporals amb un caràcter més extrem.

S’espera una reducció de les precipitacions 
durant les pròximes dècades, sobretot durant 
l’estiu i la tardor. En el cas de l’estiu, en el pitjor 
dels escenaris pot caure fins a un 40 % menys de  
pluja que avui en dia.19 L’evapotranspiració 
més gran derivada de la calor i els canvis en la 
distribució temporal (menys dies de precipitació 
però amb més intensitat) ocasionaran una 
disminució notable d’aigua, a la qual cosa s’haurà 
de sumar més demanda per part dels regadius  
i dels boscos, cada cop més secs.

L’aridització ens amenaça de 
manera clara. El paisatge es tornarà 
més sec (de fet, ja s’hi ha tornat en 
els últims anys), amb una vegetació 
cada cop més seca i inflamable.

Els boscos experimentaran una regressió i les 
collites se’n ressentiran. Conreus que ara són 
factibles, d’aquí a trenta anys no ho seran. Algunes 
espècies boscoses disminuiran o desapareixeran, i 
d’altres, com ara el pi i les alzines característiques 
del bosc mediterrani, podrien guanyar cota, 
muntanya amunt, a la meitat septentrional del 
país. L’aridesa incrementarà el risc d’erosió dels 
sòls i la salinització als llocs on ja es donen avui en 
dia aquests processos, i farà disminuir la matèria 
orgànica i, per tant, el rendiment i la productivitat 
dels sòls. Són moltes les coses que depenen de 
l’aigua: l’agricultura, la ramaderia, els boscos, el 
paisatge tal com el coneixem ara… I la nostra salut! 

19 Sostenible, 2020.
20 Agència Catalana de l’Aigua.

SAPS D’ON PROVÉ L’AIGUA QUE BEVEM I UTILITZEM EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC A CATALUNYA?

L’aigua que fem servir i que arriba als domicilis prové bàsicament de dues fonts: superficials (rius, rieres 
i embassaments), que representen un 80 %, i subterrànies (aqüífers), que són la resta. En el cas dels 

aqüífers costaners, si n’extraiem massa aigua dolça, l’aigua de mar avança i hi ha perill que se salinitzi l’aqüífer, 
cosa que en fa inviable l’ús.20
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Necessitem aigua per a sobreviure! Sense aigua, 
no sobreviuríem més de tres o cinc dies, ni 
tampoc tindríem aliments de cap mena.

Tot això, en paral·lel, i propiciat també per 
l’abandonament de les zones rurals, farà 
augmentar el risc d’incendis forestals, encara 
que un canvi en la gestió (més aprofitament 
forestal) podria evitar el pitjor escenari. El 2019 
hi va haver 545 incendis, la majoria durant l’estiu. 
Es van cremar més de 5.000 hectàrees, de 
les quals el 90 % van correspondre a l’incendi 
forestal declarat el 26 de juny a la Torre de 
l’Espanyol (Ribera d’Ebre), que es va convertir en 
un dels pitjors incendis de la zona en els últims 
vint anys. Tot i que afortunadament no es van 
haver de lamentar danys personals, l’incendi va 
afectar masies, granges i explotacions agrícoles, 
i va perjudicar moltes famílies, que van veure 
com el foc destruïa terres, animals i, en alguns 
casos, casa seva. L’àrea va ser declarada zona 
catastròfica i l’incendi va suposar una gran pèrdua 
econòmica, que trigarà anys a poder-se recuperar.

21 Viquipèdia.

LES GLACERES DEL PIRINEU TENEN ELS DIES COMPTATS!

Totes les glaceres del Pirineu estan en recessió des de fa dos segles. Es calcula que el 1830 la 
superfície glacial dels dos vessants del Pirineu era d’unes 2.000 hectàrees (20 km2), i avui ha quedat 
reduïda a una quarta part. Les causes per les quals les glaceres pirinenques s’estan fonent es deuen 
fonamentalment a l’escalfament progressiu de la superfície de la Terra des del final de la Petita Edat de Gel. En les 
últimes dècades la velocitat de fusió ha augmentat i es preveu que l’any 2070 no quedin glaceres als Pirineus.21

Figura 34. Aridització a Namíbia

Font: hinterdemhorizont / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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10.3. Pujada del nivell del mar

La previsible pujada del nivell del 
mar pot afectar la vida de cinc 
milions de catalans.

Les zones més vulnerables són els deltes, 
els aiguamolls i els marjals, però també les 

platges i les poblacions que viuen a prop del 
mar. El nivell del mar a la costa catalana ha pujat 

10 cm en els darrers trenta anys, 7 dels quals 
en els darrers deu anys. Segons un estudi dut 
a terme per l’Institut Espanyol d’Oceanografia, 
l’any 2050 el mar haurà pujat entre 15 i 50 cm 
al litoral mediterrani ibèric; amb això, el delta 
de l’Ebre desapareixeria. Els aqüífers litorals se 
salinitzaran encara més i moltes infraestructures 
costaneres quedaran afectades o fora de servei 
(vies fèrries, carreteres, col·lectors, desguassos de 
depuradores, canalitzacions de rieres, etc.).

Font: MarcoPachiega / Shutterstock.com

Figura 35. Pujada del nivell del mar a Catalunya pel temporal Glòria

https://www.shutterstock.com/
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10.4. Fenòmens climatològics extrems

I un altre fenomen recent amb efectes 
devastadors, que va tenir lloc entre el 20 i el 

23 de gener del 2020.

Potser ja has endevinat quin és! Sí, 
em refereixo al temporal Glòria, 
que va afectar la península Ibèrica i 
especialment els Països Catalans

El temporal va causar el desbordament de 
diversos rius i rieres, cosa que va fer que 
s’haguessin de desallotjar diversos habitatges i 
va provocar el confinament dels ciutadans del 
baix Ter. Al delta de l’Ebre, on l’aigua del mar va 
arribar a penetrar fins a tres quilòmetres endins, 
es van negar fins a 3.000 hectàrees de camps 
d’arròs, va desaparèixer la barra del Trabucador, 
nombroses plataformes muscleres van quedar 
destruïdes i la sortida dels vaixells de pesca del 
port fluvial de Deltebre va quedar bloquejada pel 
moviment de les sorres. A la desembocadura de 
la Tordera es van inundar 807 hectàrees, afectant 
Blanes, Tordera, Malgrat de Mar i Palafolls.

El litoral i moltes platges de la Costa Brava, 
el Maresme, la Costa Daurada, la Costa dels 
Tarongers, la Costa Blanca i la Costa de Llevant 
de Mallorca també en van patir les conseqüències. 
Algunes platges van desaparèixer, es van 
inundar passejos marítims i es van malmetre 
moltes infraestructures, com ara la xarxa de 

Rodalies de Catalunya. Hi va haver esllavissades; 
talls de carretera; ponts que es van esfondrar 
i que el temporal es va endur riu avall, i talls 
d’aigua, d’electricitat i de telefonia. El temporal 
va comportar pèrdues econòmiques i danys 
materials i immaterials irrecuperables, que van 
afectar milers de persones de manera directa, i 
indirectament a tothom.

El paisatge canvia i ho farà encara més!

Figura 36. Desbordament de la Tordera 
a Hostalric pel temporal Glòria

Font: Albert Garcia / elpais.com
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10.5. Efectes en la biodiversitat

S i ens centrem en la biodiversitat, l’augment 
de les temperatures està influint en la floració 

de les plantes i la migració dels ocells. Un estudi 
elaborat a la Serra d’Almos (Ribera d’Ebre), entre 
els anys 1971 i 2018, confirma l’avançament de 
la floració de plantes (19 dies per a l’olivera), 
l’avançament de la maduració del fruit (37 
dies per a la perera i 28 per a l’albercoquer), el 

retard en la caiguda de les fulles (23 dies per a 
la pomera) i l’avançament de l’arribada i de la 
migració de les aus (l’oreneta vulgar arriba uns 
24 dies abans i marxa uns 22 dies abans). Al 
seu torn, les abelles han avançat la seva època 
d’eclosió i ja hi ha estudis que demostren que 
està canviant la fragància de les flors, un aspecte 
vinculat a l’activitat de fongs i bacteris, cosa que 
podria modificar encara més els patrons biològics 
d’aquests i d’altres insectes.

ABELLES I CANVI CLIMÀTIC

Les abelles, i altres insectes pol·linitzadors, són uns dels grans afectats pel canvi climàtic. El seu paper 
és clau en els ecosistemes i en la producció d’aliments a escala mundial. 

Segons les dades aportades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un 70 % dels cultius són efectius 
gràcies a la pol·linització, de la qual depenen 71 de cada 100 aliments bàsics a Espanya. Així mateix, l’Organització 
de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) calcula que el 90 % de l’alimentació mundial depèn 
de la pol·linització de les abelles i que un bon nombre de fruites seques, llavors i fruites poden veure disminuïda la 
seva producció fins a un 90 % sense la presència d’aquests insectes. 

Sense insectes no hi hauria plantes; sense plantes, no hi hauria animals herbívors, i sense herbívors, tampoc 
carnívors. I, per tant, no hi hauria aliments de cap tipus per a l’espècie humana. 

Els pol·linitzadors, però, es troben sota la creixent amenaça de múltiples pressions antropogèniques: la 
fragmentació de l’hàbitat, els canvis en l’ús del sòl, les pràctiques d’agricultura intensiva que redueixen 
dràsticament la diversitat de plantes, l’ús d’insecticides i plaguicides, les invasions de plantes i animals no natius 
(com la vespa asiàtica, depredadora natural de les abelles, o l’àcar Varroa destructor), la urbanització que suposa 
la pèrdua de paradisos ecològics, la contaminació i el canvi climàtic. 
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A Europa, el 9 % de les espècies d’abelles i de papallones estan amenaçades, i les poblacions del 37 % de les 
espècies d’abelles i del 31 % de les de papallones estan minvant. En les pròximes dècades poden desaparèixer el 
40 % de les espècies mundials d’insectes. Si això passa, tindrem un greu problema!

El canvi climàtic provoca canvis en els patrons de floració de les plantes, cosa que afecta el cicle biològic de les 
abelles, perquè provoca desajustos espacials i temporals entre pol·linitzadors i plantes pol·linitzades. Si les flors 
apareixen abans que els insectes, o més tard, no poden ser pol·linitzades. A aquest fet s’hi han de sumar els 
canvis en la distribució i la virulència dels patògens, la mortalitat local pels esdeveniments climàtics extrems i les 
condicions més favorables per a l’expansió d’espècies invasores. 

Figura 37. Abella en una flor de lavanda

Font: Jenna Lee / Unsplash

PAPALLONES I CANVI CLIMÀTIC

La població de papallones a Catalunya, on poden trobar-se més de 200 espècies, ha disminuït un 25 % aquests 
últims anys. Aquesta disminució té a veure amb l’augment dels períodes de sequera. Si t’interessa aquest tema, 
pots consultar el web de Catalan Butterfly Monitoring Scheme (http://www.catalanbms.org/ca/especies/), un 
projecte de seguiment de les poblacions de papallones de Catalunya.

https://unsplash.com/
http://www.catalanbms.org/ca/especies/
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10.6. Efectes sobre la salut

E l canvi climàtic afectarà la salut de moltes 
catalanes i catalans, de manera directa (cops 

de calor o mortalitat lligada a les riuades, per 
exemple), però també de manera indirecta 
(afeccions respiratòries relacionades amb 
l’increment de les partícules en suspensió 
que proliferen més i romanen més temps en 
l’aire, en funció de determinades condicions 
atmosfèriques que propicia el canvi climàtic). 

Els canvis en la flora i l’augment de l’ozó 
troposfèric, així com de la contaminació, poden 
comportar la proliferació de plantes al·lèrgenes i 
d’altres substàncies que poden resultar tòxiques 
(com ara la pols sahariana o les emissions de les 
combustions dels vehicles), que es concentren 
quan les temperatures són altes. Això farà 
que afeccions respiratòries, com ara l’asma, i 
determinats càncers i problemes cardiovasculars 
siguin cada cop més freqüents, sobretot en la 
població de més risc (infants i gent gran). 

Apareixeran noves malalties i augmentaran 
les infeccions, perquè el sistema tindrà menys 
capacitat de fer-hi front (també per l’increment de 
la resistència als antibiòtics) i perquè la salut de 
les persones estarà més afeblida pels factors que 
ja hem comentat.

A més, augmentaran els mosquits. Aquests 
insectes no tan sols són molestos sinó que, 

tot i que la majoria són inofensius fins ara a 
casa nostra, alguns poden arribar a transmetre 
malalties greus, ja que actuen com a vectors de 
paràsits. El dengue, la malària i la febre groga, 
transmesos per mosquits i fins ara propis d’altres 
països, podrien arribar fins a casa nostra, com a 
conseqüència de les noves condicions climàtiques. 
La presència del mosquit tigre, que podria arribar 
a transmetre malalties com ara el dengue, pot 
incrementar-se i allargar la seva temporada.

Figura 38. Augment dels mosquits

Font: MIA Studio / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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10.7. Disminució de les collites 
i efectes en la disponibilitat 
d’aliments

La disponibilitat i la qualitat dels aliments es 
veurà reduïda, per un empobriment dels 

sòls i per una disponibilitat inferior d’aigua 
i de nutrients. L’augment tèrmic afectarà la 
productivitat de les collites i del bestiar. Les 
captures de pesca costanera s’hauran reduït en  
un 20 % el 2050. També s’observaran canvis 
en la qualitat organolèptica i nutricional de 
determinades espècies, vegetals i animals, que 
formen part de la nostra alimentació.

Un exemple, que ja ha estat 
comentat, és la disminució dels 
omega-3 en el peix blau del 
Mediterrani. 

10.8. Efectes socioeconòmics

Però, a banda de tot això, tots aquests 
canvis que acabem de descriure colpejaran 

greument l’economia i l’oci. El turisme se’n 
ressentirà molt. Catalunya és un país que acull 
turisme de sol i platja, però també de neu. Si les 
platges desapareixen, aquesta font d’ingressos 
també ho farà. El mateix passarà amb les 
estacions d’esquí. Per la seva banda, els boscos 
són fonts de lleure i d’altres serveis ecosistèmics: 
hi ha molts serveis productius relacionats 

amb les estructures forestals (extracció de 
fusta; recol·lecció de pinyons, bolets i herbes 
medicinals; etc.). La regressió dels boscos 
tindrà repercussions econòmiques en molts 
nivells. L’agricultura i la ramaderia també se’n 
ressentiran, principalment per la manca d’aigua 
i l’empobriment dels sòls, fet que afectarà més 
les persones que viuen i depenen del medi, 
com ara la pagesia, un sector en davallada 
tradicionalment molt important al nostre país. 
Tot això per no parlar dels costos sociosanitaris 
derivats de tota aquesta situació.

Figura 39. Turisme a Barcelona

Font: Takashi Images / Shutterstock.com

https://www.shutterstock.com/
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Aquests esdeveniments, fins ara esporàdics i 
excepcionals, cada cop aniran a més, i seran 
més intensos i freqüents com més elevat sigui 
l’increment en les temperatures. Així ho indiquen 
les dades de què disposem i amb les quals 
treballem des de fa anys.

Conèixer com funciona el sistema ens dona 
més informació per poder-nos anticipar a tots 

ELS SERVEIS ECOSISTÈMICS

Des del punt de vista antròpic, diem que la natura és generadora de serveis ecosistèmics, perquè 
els ecosistemes terrestres i marítims són sistemes proveïdors de múltiples béns i serveis: productius, 
ambientals i socials. En la seva funció productiva, subministren béns naturals renovables, com ara aliments, 
medecines, productes de fusta i d’altres (pastures, suro, pinyes, caça, bolets, etc.). Entre les funcions ambientals 
i ecològiques, destaquen el manteniment de la biodiversitat, la regulació de la composició atmosfèrica i del 
clima, la regulació dels cicles biogeoquímics, la protecció del sòl contra l’erosió, la regulació hidrològica i 
l’emmagatzematge de carboni. Entre les funcions socials, les més rellevants són els usos recreatius, educatius i 
de lleure; les oportunitats per a la recerca; els seus valors tradicionals culturals i emocionals, així com el paisatge 
agradable, que impulsen activitats econòmiques importants, com ara el turisme i l’excursionisme. A més, cal tenir 
en compte els beneficis físics i psíquics que la natura desenvolupa en les persones.

aquests canvis que vindran i emprendre mesures 
d’adaptació que ens ajudin a minimitzar els riscos 
i a mitigar-ne les conseqüències. No obstant això, 
el que està passant ara és totalment nou per al 
planeta: les concentracions de CO2 no havien 
augmentat mai tan ràpidament com ho han fet 
en els últims anys. Com més ens allunyem dels 2 °C 
d’increment de temperatura en relació amb el 
període preindustrial, més impredictible es torna 
el sistema. Per això, cal que actuem ARA! Sense 
demorar-nos més.

Els models predictius posen de manifest que 
els deu anys vinents són crucials! Del que fem 
en aquest temps en dependrà el nostre futur 
individual, però sobretot col·lectiu, i els canvis 
més o menys reversibles o irreversibles que 
s’esdevindran al llarg d’aquest segle.

Potser no vas ser un dels afectats directes pel 
temporal Glòria, ni els incendis, les riuades o els 
temporals han malmès casa teva o han afectat 
directament el poble on vius o el mitjà de 
subsistència de la teva família. Però qui et diu 
que no et tocarà en la propera ocasió? Ningú està 
exempt dels efectes del canvi climàtic!
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S i has arribat fins aquí, és probable que et 
preguntis què podem fer per frenar o invertir 

aquesta situació, que posa en risc la nostra vida. 

Per respondre a aquesta pregunta, 
primer cal que comprenguem què és 
el que està causant l’escalfament i el 
canvi climàtic.

Per a això ens hem de remuntar uns quants anys 
enrere. En concret, a mitjans del segle xviii, quan 
va iniciar-se el que es coneix com a Revolució 
Industrial. Va ser aleshores quan va començar 
la crema de combustibles fòssils, per produir 
energia i tota mena de productes i de materials. 
Tot això va comportar un gran increment de les 
emissions de CO2, que en poc més d’un segle van 
passar de 280 ppm, en els nivells preindustrials, a 
les 418 ppm registrades el 2020. Des d’aleshores 
la producció de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH) a escala mundial no ha parat d’augmentar.

Aquesta situació es va agreujar en el darrer 
mig segle: des del 1970, el total de GEH enviats 
a l’atmosfera per les activitats humanes ha 
augmentat en un 80 %, i en el darrer decenni 

ha crescut més ràpidament que en els quatre 
decennis anteriors. Això ha comportat que l’any 
2015, per primer cop en 14 milions d’anys, la 
concentració de CO2 a l’atmosfera sobrepassés 
les 400 ppm. Si no es pren cap mesura i es 
manté aquest ritme, l’any 2100 la temperatura 
mitjana podria augmentar en 5 °C per sobre dels 
nivells preindustrials. Les conseqüències d’aquest 
increment poden ser devastadores.

Figura 40. Crema de combustibles fòssils

Font: PDPhotos / Pixabay

https://pixabay.com/


62

11 QUINES EN SÓN LES CAUSES? 

11.1. Quins són els GEH?

11.1.1. El diòxid de carboni (CO2)

E l CO2 és un gas que té una inèrcia a l’atmosfera 
molt llarga: això vol dir que hi roman durant 

molt de temps després de la seva emissió. De fet, 
s’estima que el 40 % de les emissions produïdes 
avui romandran a l’atmosfera durant cent anys i que 
d’aquí a mil anys en romandran encara un 20 %. 

El CO2 és el GEH que emetem en més quantitat, 
quan cremem combustibles fòssils (carbó, petroli i 
gas natural), quan destruïm boscos per construir-hi 
edificis o fer-hi plantacions, i també s’emet en els 
incendis forestals. És també el que més contribueix 
al canvi climàtic: se li atribueixen més de la meitat 
de les emissions degudes a les activitats humanes.

Les concentracions atmosfèriques de CO2 han 
variat al llarg de la història de la Terra. Durant 
el període Cambrià, fa 500 milions d’anys, van 
arribar a nivells de 4.000 ppm; el seu mínim va 
tenir lloc durant les glaciacions del Plistocè i 
de l’Holocè, quan van baixar fins a les 180 ppm, 
i es van estabilitzar al voltant de les 280 ppm 
en els períodes interglacials. Aquests valors es 
van mantenir fins a la Revolució Industrial. Des 
d’aleshores no han parat d’augmentar, fins a 
assolir les 418 ppm en l’actualitat.

Elements infogràfics:
Flat Design

Metà

Òxid nitrós

Ozó
Vapor d’aigua

Clorofluorocarboni

95 % Activitat industrial

80 % Incendis forestals

41 % Agricultura i ramaderia

79 % Mineria de carbó 23 % Aires condicionats 63 % Combustibles

58 % Bosses de plàstic15 % Frigorífics77 % Automòbils

Diòxid de carboni

Efecte d’hivernacle i escalfament global

Figura 41. Efecte d’hivernacle  

i escalfament global

Font: 632imagine / Shutterstock.com

Figura 42. Emissió de CO2

Font: Marek Piwnicki / Unsplash

https://www.shutterstock.com/
https://unsplash.com/
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11.1.2. El metà (CH4)

Però el diòxid de carboni no és l’únic gas que 
contribueix a l’efecte d’hivernacle. El metà 

(CH4), produït quan la matèria orgànica es 
descompon en ambients amb poc oxigen, com 
ara arrossars, abocadors i també als estómacs 
d’alguns animals (per exemple, els remugants), és 
capaç de retenir fins a vint vegades més la calor 
que el CO2. No obstant això, la seva vida mitjana a 
l’atmosfera és molt més curta (d’uns dotze anys) i 
és molt menys abundant.

11.1.3. L’òxid nitrós (N2O)

L’òxid nitrós (N2O) és 230 vegades més potent 
que el CO2 retenint la calor, però la seva 

concentració a l’atmosfera és molt inferior. S’allibera 
en la degradació de fertilitzants nitrogenats i de 
fems; per això, l’agricultura i la ramaderia són les 
principals fonts emissores d’aquest gas.

11.1.4. L’ozó (O3)

La presència de l’ozó a la troposfera (la capa 
baixa de l’atmosfera) també contribueix a 

l’efecte d’hivernacle. De fet, cada molècula d’ozó 

MÉS ENLLÀ DELS COTXES…

Però no només els cotxes contaminen el medi amb les emissions de CO2 i altres gasos i partícules. Els creuers i 
els vaixells de contenidors són, també, grans contaminants dels ecosistemes i, alhora, uns grans emissors de CO2, 
molt més que els cotxes. Barcelona és, de fet, una de les ciutats portuàries europees més contaminades per les 
emissions dels creuers. 

El trànsit marítim amb origen i destinació a Europa va generar més de 139 milions de tones de CO2 el 2018. Això vol 
dir que si el transport marítim fos un país, seria el vuitè emissor més gran de la Unió Europea, després d’Holanda. A 
Espanya, les emissions de CO2 generades pels vaixells són superiors a les emissions dels vehicles que circulen per 
les trenta ciutats principals del país: el 2018 aquests vaixells van emetre 17 milions de tones de CO2 a l’atmosfera.

Això passa perquè es tracta de l’únic sector que no està subjecte a cap regulació per emissions contaminants 
a la Unió Europea i que, per tant, no respon, ni fiscalment ni amb cap altra mesura, per la contaminació que 
genera. La normativa no ho recull, no s’han imposat mesures per a reduir les seves emissions, ni paguen cap 
impost per aquest concepte. Encara més, rep subvencions anuals molt elevades per part de la Unió Europea.
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és més de 2.000 vegades més efectiva retenint la 
calor que una molècula de CO2.

11.1.5. Els halocarburs

E ls halocarburs són d’origen industrial. Això 
vol dir que no estarien presents a l’atmosfera 

si no fos per les activitats humanes. La seva 
vida mitjana és molt llarga (poden romandre a 
l’atmosfera fins a 250 anys). Podem trobar-los 
en neveres, en aparells d’aire condicionat, en 
esprais, en la indústria de l’alumini o en pilotes de 
tennis. Els identificaràs amb noms com ara HCFC, 
PFC, CFC o hexafluorur de sofre (SF6). Causen el 
15 % de l’efecte d’hivernacle i destrueixen l’ozó 
estratosfèric (forat de la capa d’ozó).

11.1.6. El vapor d’aigua (H2O)

Però el gas amb efecte d’hivernacle més 
abundant no és el CO2 ni cap dels que acabem 

d’esmentar, sinó el vapor d’aigua (H2O). Està 
present de manera natural a l’atmosfera i és 
l’únic que no depèn directament de les activitats 
humanes. Per això, els esforços per mitigar el 
canvi climàtic se centren en els altres gasos. 
Sorgeix com a resultat de l’evaporació de l’aigua 
del mar o de les plantes. El seu cicle és molt 
ràpid, de manera que contínuament passa d’estat 
gasós a líquid i a la inversa.

QUINA ÉS LA COMPOSICIÓ DE L’ATMOSFERA?

Els gasos que componen l’atmosfera terrestre 
fan que aquesta sigui habitable. Es tracta d’una 
mescla de gasos essencial per a la vida formada 
majoritàriament per nitrogen (78,8 %), oxigen (20,9 %) 
i petites quantitats d’argó (0,93 %) i altres gasos, en 
els quals s’inclouen els GEH, com ara el diòxid de 
carboni (0,035 %), el metà (0,000179 %) i el vapor 
d’aigua en quantitat variable. Aquesta combinació 
única fa possible que puguem respirar, però també 
la presència equilibrada de GEH és necessària i 
permet que la Terra mantingui una temperatura 
prou càlida perquè hi puguem viure, d’uns 15 °C, i 
no de –18 °C si no existís l’efecte d’hivernacle.

Composició de l’atmosfera terrestre

0,9 %
Argó

0,03 %
CO2

< 0,03 %
Altres gasos

21 %
Oxigen

78 %
Nitrogen

Figura 43. Composició de l’atmosfera

Font: Educaplay

https://es.educaplay.com/
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Com pots veure, el canvi climàtic no és 
únicament un fet que s’esdevindrà en el 

futur, sinó que moltes de les conseqüències de 
l’escalfament global que acabem de comentar ja 
s’estan donant, a Catalunya i arreu del món.

El canvi climàtic ja fa temps que és 
aquí i que forma part de les nostres 
vides, ho vulguem veure o no.

Els models amb què estem treballant indiquen 
que la intensitat, la freqüència i la probabilitat 
amb què les conseqüències empitjorin 
dependran de les mesures que emprenguem, 
aquí i ara.

Els pròxims deu anys són determinants! Tenim 
deu anys per a reduir les emissions de GEH 
antropogèniques en un 45 %. Això permetria no 
sobrepassar el llindar crític pel que fa a l’augment 
de la temperatura i evitar conseqüències que 
poden ser devastadores i irreversibles. Per a això 
cal la implicació de tothom!

L’ACORD DE PARÍS

El desembre del 2015, es va signar un acord a París 
que, en el context del Conveni Marc de les Nacions 
Unides sobre el Canvi Climàtic, va fixar l’objectiu 
de limitar l’increment de la temperatura mitjana 
del planeta a finals de segle en un màxim de 2 °C 
(preferiblement 1,5 °C) respecte a l’era preindustrial 
(1850-1900). Això significa que el 2100 la quantitat 
de CO2 a l’atmosfera hauria d’estar entre les 430 ppm 
i les 480 ppm. El 2020, però, ja vam arribar a les 
418 ppm. I és que en els últims anys han augmentat 
a raó de 2,5 ppm per any. Si continua aquest ritme, 
d’aquí a menys de vint anys haurem arribat a les 
xifres que l’Acord de París estipulava per a finals 
de segle.

Superar aquest límit de 2°C d’augment comportarà 
conseqüències socials, econòmiques i ambientals 
greus i imprevisibles, molt més com més elevat 
sigui aquest increment.
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El temps se’ns acaba. Però encara som a temps!

Ens trobem davant d’una situació d’emergència, 
d’emergència climàtica, humana i planetària. Si 
no aconseguim frenar les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle en els propers anys, el 
planeta s’escalfarà de manera irreversible, amb 
conseqüències imprevisibles i probablement 
devastadores. 

Durant l’últim segle i mig, les persones, amb les 
nostres activitats, hem provocat un augment 
rapidíssim de la temperatura mitjana del planeta. 
De la mateixa manera podem, a la inversa, invertir 
o, si més no, frenar aquest increment.

El termòstat del planeta és a les nostres mans.

POBLES I CIUTATS D’ARREU DEL MÓN DECLAREN L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Conscients de la necessitat d’actuar, cada cop són més els pobles i ciutats d’arreu del món que declaren 
l’emergència climàtica. Es tracta d’un compromís ferm i de la voluntat d’emprendre mesures urgents per a mitigar 
l’escalfament global i reduir els gasos amb efecte d’hivernacle, però també per a adaptar-nos als canvis que 
vindran. Barcelona és una de les ciutats que ha elaborat la seva Declaració d’Emergència Climàtica. Si t’interessa 
saber-ne més, pots clicar al següent enllaç: https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/ca.

Figura 44. Manifestació contra el canvi climàtic

Font: Callum Shaw / Unsplash

Figura 45. Augment de la temperatura

https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/ca
https://unsplash.com/


67

12 AQUÍ I ARA 

Per a això cal una transformació del sistema 
socioeconòmic, que avui en dia depèn 
pràcticament en la seva totalitat de la crema de 
combustibles fòssils. Calen canvis urgents en els 
patrons de producció i de consum. L’economia, 
actualment lineal, ha de convertir-se en circular 
i cíclica, en què tot es reaprofita i es tendeix al 
residu zero. Es tracta, en definitiva, d’una revolució 
social i cultural, que ens porti a una nova manera 
de viure, menys materialista, i més equitativa, 
sostenible i respectuosa, amb el medi, amb les 
persones i amb la resta d’éssers vius.

No actuar no és una opció!

Es tracta d’un repte multidisciplinari, que ens 
interpel·la a totes i a tots, sense excloure ningú: 
polítics, empresaris i ciutadania. Cal que tots els 
sectors de la societat treballem conjuntament 
per un futur que, al cap i a la fi, serà comú. Totes 
les accions són necessàries i valuoses, perquè el 
resultat serà la suma del que fem tots plegats. 
Però aquí em vull referir especialment a vosaltres, 
els joves, perquè justament tots aquests canvis 
s’esdevindran en la vostra generació i en les que 
naixeran properament.

Els joves teniu molt a fer i teniu molt a dir. 
Teniu la força, la imaginació i l’entusiasme que 
són necessaris per posar del dret aquest món, 

que ara està de cap per avall. 
Aquestes són les vostres eines!

Si us ho proposeu, i actueu units, podeu capgirar 
aquesta situació. El futur necessita persones 
compromeses, motivades, implicades i amb 
esperança. Però sobretot necessita gent feliç i 
satisfeta amb la manera que té de viure la vida.

Es tracta, en definitiva, de transformar l’economia 
perquè vagi de bracet de la vida i de la salut 
del planeta. Cal reduir la dependència dels 
combustibles fòssils i l’ús del transport motoritzat, 
i recuperar algunes de les pràctiques tradicionals 
del camp, com ara la diversificació dels cultius i 
la ramaderia extensiva, que mantinguin a ratlla 
l’excés de vegetació amb potencial combustible.

Figura 46. Diversificació de cultius

Font: Markus Winkler / Unsplash

https://unsplash.com/
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Evidentment, hi ha sectors a qui aquesta 
revolució no els interessa. La veuen com 
un problema que pot perjudicar les seves 
butxaques. Són els negacionistes del canvi 
climàtic. No els interessa que les persones 
sàpiguen què està passant i faran els possibles 
perquè no cregueu en el canvi climàtic, amb la 
voluntat de desmentir el que és una evidència. El 
consens entre la comunitat científica és unànime 
pel que fa a l’existència del canvi climàtic i al 
seu origen antropogènic. També pel que fa a la 
urgència d’actuar.

Els pròxims deu anys són determinants!

Les accions que emprenguem, o no 
emprenguem, durant la propera dècada 
condicionaran la nostra vida en un futur ara ja no 
gaire llunyà. Que l’increment de la temperatura 
sigui superior en 2 °C o 6 °C als valors 
preindustrials (o, el que és el mateix, superior en 

1 °C o 4 °C als actuals) a finals de segle és a les 
nostres mans. El que fem aquí i ara determinarà 
la nostra capacitat d’adaptació i, de retruc, 
l’esdevenidor de la nostra espècie.

El gran repte que tenim ara sobre la taula 
és reduir les emissions de CO2, així com 
d’altres gasos amb efecte d’hivernacle que 
contribueixen a l’escalfament global. Però 
també cal que pensem en com adaptar-nos als 
canvis que vindran, per tal de minimitzar-ne els 
efectes. Per a això calen mesures individuals, 
però també col·lectives, de manera similar 
a com ho hem fet durant la pandèmia de la 
covid-19.

12.1. L’ETC

He titulat aquest paquet de mesures amb les 
inicials ETC, perquè, a grans trets, afecten tres 

sectors bàsics: energia, transport i consum.
I suposo que arribats fins aquí us preguntareu: i 
nosaltres, què hi podem fer? Doncs un munt de 
coses! La majoria són ben senzilles i fàcils de dur 
a terme. En general, es tracta d’adoptar un estil de 
vida més respectuós amb la nostra pròpia natura. 
De recuperar allò que ja feien els nostres avis, 
besavis o rebesavis. 
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12.1.1. Energia

Reduir els gasos amb efecte d’hivernacle demana, 
en primer lloc, reduir el nostre consum energètic 

i la dependència dels combustibles fòssils (petroli, 
carbó i gas). Cal estalviar energia, a l’escola i a la 
llar, però també en la mobilitat i en el consum.

Capgirar aquest model de 
consum i transitar cap a un ús 
racional de l’energia, basat en 
l’estalvi, l’eficiència energètica 
i la generació renovable i local, 
en què es prioritzi l’autoconsum 
i l’autogeneració, és bàsic 
per a fer front a l’emergència 
climàtica.

Cal també fer una aposta 
decidida per les energies 
renovables, mitjançant un procés 
de transició energètica que 
passi dels combustibles fòssils 
(que avui en dia constitueixen 
a Catalunya el 65 % de l’energia 
que consumim)22 i l’energia 
nuclear (25 %) a un sistema 
elèctric intel·ligent, eficient i 
100 % renovable, a partir de 
l’aprofitament dels recursos 

existents, millorant les condicions dels edificis i les 
infraestructures i l’ús que es fa de l’energia, amb més 
consciència de l’impacte ambiental que tenen els 
nostres hàbits de consum.

Si vols conèixer d’on procedeix l’energia que 
utilitzem a Catalunya i a què es destina, observa 
la figura següent:

22 Institut Català d’Energia, 2019.
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(sector transport)
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Figura 47. Energia a Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya

https://web.gencat.cat/
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12.1.2. Transport

E l transport és una de les grans fonts d’emissió 
de gasos amb efecte d’hivernacle, tant 

per l’increment de la mobilitat de persones 
i mercaderies com per la dependència de la 
crema de combustibles fòssils com ara el dièsel, 
la gasolina, el gas natural o el querosè, entre 
d’altres. Consumeix el 65 % del petroli que 
s’extreu a tot el món23 i el 42 % de tota l’energia 
que es produeix a Catalunya, i és responsable del 
28 % del total de les emissions del territori. A més, és 
una font d’emissió dispersa, que depèn de milions 
de vehicles, a diferència de la indústria o de les 
centrals elèctriques, amb punts més localitzats i 
controlables.24

L’actual model de mobilitat té encara una 
forta dependència dels combustibles fòssils, 
relacionada especialment amb l’ús del vehicle 
privat motoritzat, però també amb el transport 
marítim i aeri. El model de mobilitat actual no 
només contribueix activament al canvi climàtic, 
sinó que és un dels principals contaminants 
dels pobles i ciutats, per l’emissió de partícules 
contaminants que tenen greus conseqüències 
per a la salut de la ciutadania. Cal, doncs, 
un canvi radical del model de mobilitat a 
escala local i regional, i alhora una gestió més 

sostenible dels desplaçaments i un ús més 
racional de les grans infraestructures, com ara el 
port i l’aeroport. 

23 Promoció del Transport Públic, 2006. 
24 Promoció del Transport Públic.

Figura 48. Mobilitat a Alemanya

Font: Georg Arthur Pflueger / Unsplash

Evitar els desplaçaments innecessaris amb transport 
motoritzat, caminar o anar amb bicicleta en distàncies 
curtes i optar per modalitats de transport públic 
col·lectiu quan les distàncies siguin més llargues són 
mesures que contribuiran a reduir les emissions i a 
millorar la salut i la qualitat de vida de totes i tots.

https://unsplash.com/
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12.1.3. Consum

E l model econòmic actual es basa en el 
materialisme, la globalització i l’obsolescència. 

La moda ràpida, sobretot en l’àmbit tèxtil, 
que promou contínuament el canvi de roba, 
és totalment insostenible. D’altra banda, els 
productes que adquirim cada cop venen de 
més lluny i es fan malbé abans. Aquesta manera 
d’entendre el creixement i el desenvolupament 
econòmic no tan sols genera insatisfacció 
permanent, sinó que suposa un consum cada 
vegada més gran de recursos naturals i una 
generació creixent de residus, que el sistema 

no pot assumir ni assimilar. Cal, doncs, que ens 
replantegem quins són els nostres valors i com 
volem que sigui el nostre impacte al món.

Cada acte de consum que fem té unes 
implicacions econòmiques, socials i també 
ambientals.

Tots els materials necessiten energia i recursos 
per a produir-se. Reduir el consum és una de 
les maneres més efectives de frenar el canvi 
climàtic i de protegir el planeta, així com optar 
pels productes elaborats de manera sostenible i 
respectuosa amb el medi ambient.

Font: Gil Ribeiro / Unsplash

Figura 49. Aparador d’una botiga a Alemanya

https://unsplash.com/
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NO CONTAMINAR

Però, a banda d’això, una altra premissa molt important per a tenir en compte és la de no contaminar: els 
ecosistemes naturals són la principal eina que tenim per lluitar contra el canvi climàtic. Els boscos i els oceans 
són essencials en la regulació del clima, perquè absorbeixen CO2, i també són importantíssims en la nostra vida, 
perquè són la principal font de serveis ecosistèmics, d’aliments i recursos i també d’oci. Sense ells, ho tenim molt 
i molt difícil per a sobreviure.

És important que preservem la natura que queda, i que no la contaminem. I és que, com diu la dita, «No és 
més net qui més neteja, sinó qui menys embruta». La brutícia generada pels humans amenaça els ecosistemes 
aquàtics i terrestres d’arreu del món. Gestos, en aparença tan insignificants, com ara llençar l’oli de cuinar per la 
pica contaminen litres i litres d’aigua i posen en perill la supervivència i l’equilibri de tot el sistema. Pensa que tot 
el que llencem per l’aigüera, la pica o l’inodor acabarà al medi natural. I, evidentment, també totes les deixalles 
com ara burilles de cigarretes i plàstics llençats al terra o no gestionats adequadament.

Els cotxes són també els grans contaminants de les ciutats.
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Ja no n’hi ha prou amb apagar els llums o 
disminuir el consum d’aigua. Arribats a aquest 

punt, fa falta una revolució que capgiri la manera 
que tenim actualment de consumir i de viure. 

Ens cal reinventar-nos! I cal que ho 
fem en tots els contextos possibles: 
des de l’escola fins a casa i al carrer.

Ens trobem en el moment idoni per a repensar 
com vivim i transitar cap a una societat més justa 
i sostenible. A continuació trobaràs algunes idees 
per a reinventar i capgirar el món!

13.1. Viu localment! 

Aposta per les opcions locals, 
ecològiques i de temporada, en 
especial en els productes alimentaris, 
que són els que consumim 
diàriament.

E l seu impacte ambiental és molt inferior 
i, a més, són més saborosos i saludables. 

Una agricultura sostenible és la que no utilitza 
pesticides ni herbicides i que aplica la rotació 
de conreus per disminuir el risc de plagues i 
millorar el rendiment agrícola (cada espècie 
té les seves exigències i xucla del sòl nutrients 
que una altra desestima). Una agricultura local, 
basada en l’agroecologia, extensiva i regenerativa, 
pot alimentar la població, alhora que protegeix 
l’entorn i assegura el subministrament de recursos 
a llarg termini. Les accions que podem dur a 
terme són les següents:

• Dona suport als aliments cultivats localment 
i de manera sostenible. Així contribuiràs a 
retornar la fertilitat que hem pres al sòl i 
contribuiràs a mitigar el canvi climàtic, perquè 
s’incrementarà la capacitat de la terra per a 
retenir i fixar el CO2.

• Evita els productes que venen de lluny, ja que 
suposen una despesa molt gran de recursos i 
agreugen el canvi climàtic.
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Amb les teves eleccions fas que determinats 
productes tinguin més o menys cabuda en els 
mercats. Les teves decisions importen.

El teu consum pot transformar el món!

13.2. Menja menys animals

La producció d’aliments és responsable d’entre 
un quart i un terç de les emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle.

La ramaderia industrial insostenible és un dels 
sectors que contribueixen més negativament 
al canvi climàtic; a la contaminació de l’aire, de 
l’aigua i del sòl, i a la desforestació i l’esgotament 
de recursos. El 70 % dels terrenys de cultiu 
agrícola arreu del món es destinen a alimentar 
el bestiar i no les persones. Si tots els cultius 
destinats a alimentar el bestiar es destinessin 
a l’alimentació humana, es podrien alimentar 
4.000 milions de persones més. També, els 
animals criats per al consum humà són uns 
dels principals demandants d’aigua. Tant és 
així que, globalment, l’agricultura i la ramaderia 
consumeixen el 70 % de les reserves d’aigua 
dolça, un recurs cada cop més preuat i escàs. 

Figura 51. Ramaderia industrial

Font: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

Figura 50. Vegetals

Font: Alexander Schimmeck / Unsplash

https://www.shutterstock.com/
https://unsplash.com/
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A més, cal tenir en compte que molts dels incendis 
que s’originen arreu del món estan provocats 
intencionadament per a convertir els terrenys en 
explotacions ramaderes i també agrícoles, per a 
produir pinsos per als animals que mengem.

A l’Amazònia la indústria ramadera 
és responsable del 90 % de la 
desforestació. Les selves tropicals 
i els boscos que encara queden 
podrien desaparèixer d’aquí a 
menys de cent anys.

Quan mengis carn o productes làctics, assegura’t 
que han estat produïts localment, de manera 
respectuosa amb el medi, que el bestiar ha 
pogut pasturar lliurement i que s’ha tingut en 
compte el benestar animal. Adoptar una dieta de 
salut planetària suposa, entre altres aspectes, la 
reducció del consum de carn i altres productes 
d’origen animal, juntament amb l’eliminació 
progressiva de les explotacions ramaderes 
industrials i la promoció de la ramadera extensiva 
de base agroecològica. Els productes obtinguts 
d’aquesta manera no tan sols són millors per al 
planeta, sinó també per a la teva salut.

Val a dir, però, que no tota la desforestació 
és atribuïble al consum de carn. Productes 
d’origen vegetal vinculats a «dietes saludables» 
i considerats «superaliments», com ara l’alvocat, 

la quinoa i la llet de coco, també tenen greus 
impactes ambientals, sobretot quan venen de 
lluny. L’increment en la seva demanda causa greus 
problemes ambientals i socials. Passa el mateix 
amb l’oli de palma, que trobem en multitud de 
productes d’alimentació o de cosmètica, encara 
que cada cop és menys habitual, gràcies a la 
pressió exercida per diferents sectors a fi de 
retirar-lo. I és que cada cop són més coneguts els 
seus efectes perjudicials per a la salut (sobretot 
en l’àmbit alimentari), a més dels estralls 
ambientals que generen les seves plantacions, 
sobretot per a la biodiversitat: és un dels grans 
responsables de conduir a l’extinció determinades 
espècies com ara l’orangutan.

Per a disminuir la contribució d’aquest sector, 
l’alimentari, a la crisi climàtica, cal promoure 
dietes més saludables i baixes en carboni, 
basades en el consum d’aliments reals per 
damunt dels «productes comestibles» que 
no fan cap bé al nostre cos i que afavoreixen 
l’escalfament global. Això també significa 
apostar per la producció agroecològica local, 
prioritzant els productes frescos ecològics i 
de proximitat, i reduir el consum de proteïna 
animal i aliments ultraprocessats.
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13.3. Redueix el teu consum 
i enrola’t a la slow life

E l millor residu és el que no es produeix. Abans 
de comprar, valora si realment ho necessites o 

si hi ha alguna alternativa que suposi un impacte 
ambiental i social inferior. Reduir el consum és una 
de les millors maneres de frenar el canvi climàtic.

“No és més ric qui té més, sinó qui necessita menys.”
Epicur

I és que menys és més. Reduir el ritme no tan sols 
et permetrà gaudir més de la vida i assaborir cada 
moment, sinó que també suposa un respir per al 
planeta. Quan disminuïm el consum de productes, 
d’energia i de serveis o ens desplacem menys 
amb vehicles contaminants, el medi ambient se’n 
beneficia. La crisi del coronavirus, que ens va 
obligar a estar confinats durant mesos, i amb això 
a afluixar necessàriament el ritme per a la majoria, 
va suposar una reducció de la contaminació i de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
a escala local i planetària sense precedents en 
els últims anys. Tant és així que el 2020, el Dia de 
l’Excés de la Terra —altrament anomenat Dia 
de la Sobrecapacitat de la Terra o Dia del Deute 
Ecològic de la Terra, i que és el dia en què la 
demanda de recursos naturals per part del conjunt 
de la humanitat, en el temps transcorregut d’un 
any concret, supera el que la Terra és capaç de 

regenerar en tot aquell any—, es va endarrerir tres 
setmanes pels efectes de la pandèmia: va ser el 
retrocés més gran dels darrers cinquanta anys.

13.4. Opta pel residu mínim

Escull els productes que generin menys 
residus. Redueix els plàstics i els envasos que 

no aporten cap valor afegit al producte final. 
El plàstic s’obté del petroli, en un procés que 
requereix molta energia. El seu cicle de vida està 
molt vinculat al canvi climàtic perquè contribueix 
a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle: 
en l’extracció, en la fabricació i en el transport, 
però també en la seva gestió com a residu, quan 
s’incinera o quan es recicla. A més, avui en dia, 
s’ha convertit en un dels principals contaminants 
dels ecosistemes i el trobem pertot arreu: a les 
platges, als mars i als oceans d’arreu del món; als 
boscos; a la sal; als peixos, i, fins i tot, a l’aigua 
de consum. Es tracta d’un material que no es 
biodegrada: simplement es descompon en peces 
més petites, que malmeten els ecosistemes i que 
s’incorporen a la cadena alimentària.

Pots començar per eliminar o 
reduir les bosses de plàstic i 
els envasos plàstics que no són 
necessaris i que pots substituir 
fàcilment per altres alternatives. 
Fent això, ja estaràs contribuint 
molt a reduir el canvi climàtic.
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13.5. Fes que duri!

P rioritza els materials durables en comptes 
dels que són d’un sol ús. Utilitzar ampolles 

de vidre o d’acer inoxidable per a l’aigua, per 
exemple, t’ajudarà a estalviar quilos i quilos de 
plàstic cada any.

Una manera de reduir residus és fer-te les coses 
tu mateix. No sempre és possible, però sí que és 
aplicable a molts productes d’ús habitual, com 
ara sabons, llets vegetals, pastissos, roba, mobles, 
etc. La filosofia «Fes-t’ho tu mateix» (en anglès, 
do it yourself o DIY) està de moda! T’ajudarà a 
estalviar molts residus i recursos, i també diners, 
i obtindràs productes únics i, generalment, més 
ètics i sostenibles que els equivalents produïts 
industrialment de manera massiva.

Figura 53. Cantimplora d’acer inoxidable

Font: Ben Lambert / Unsplash

Figura 52. Plàstic a les platges  

a la República Dominicana

Font: Dustan Woodhouse / Unsplash

https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
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Tingues cura dels teus objectes i allarga’n el 
cicle de vida. S’estima que prop del 45 % de 
les emissions mundials de gasos amb efecte 
d’hivernacle provenen de la fabricació de vehicles, 
roba, aliments i altres productes que utilitzem 
cada dia.25 El nou model ha d’apostar, tant sí 
com no, per allargar la vida útil dels materials, 
fomentant la reparació, la reutilització i, en darrer 
lloc, el reciclatge.

No renovis el mòbil si encara et funciona i t’ofereix 
bones prestacions. No compris només per moda 
ni en funció de les tendències del mercat, que ens 
inciten a consumir més, i més del que necessitem 
de debò.

Reduir, reutilitzar, reparar, donar, 
intercanviar i, finalment, reciclar 
quan realment ja no es pugui fer 
servir. 

El mòbil que a tu no et val o la roba que ja no 
et poses pot ser un bon regal per a alguna altra 
persona.

13.6. Pren el minimalisme com a 
forma de vida

S implifica la teva vida. En termes ambientals, 
i en molts altres àmbits de la vida, menys és 

més. No cal tenir cent peces de roba a l’armari, 
moltes de les quals possiblement no et posaràs 
en tota la temporada. Viure de manera més 
senzilla no ha de voler dir renunciar al confort. 
Al contrari, possiblement, alliberar-te d’allò que 
no necessites farà que tinguis més espai físic i 
mental, i que la teva vida es torni més lleugera i 
amb menys càrregues! 

Col·lecciona moments, en comptes 
d’objectes! Redueix el teu consum.

Aprèn a valorar la grandesa de les petites 
coses. Les que fan que la vida valgui la pena i 
que normalment acostumen a tenir un caràcter 
immaterial: un passeig amb els amics, practicar 
esport, una bona conversa, un petó o una 
abraçada, un espectacle teatral, un concert o una 
volta per la muntanya. Això et farà més ric que 
totes les coses que puguis acumular.

25 Greenpeace Magazine, 2020.
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13.7. Aprèn a viure en harmonia 
amb la (teva) naturalesa

A llò que és bo per a tu és bo per al planeta, i a 
la inversa: allò que és bo per al planeta, també 

ho és per a tu. A banda del cos físic, que podem 
veure i palpar, la nostra salut també depèn del 
cos planetari.

Sense natura, no hi ha salut. Estem 
estretament connectats amb el medi 
que ens sosté i ens alimenta. Si ell 
emmalalteix, nosaltres també.

Viure en harmonia amb la natura significa tenir 
cura del que mengem, bevem o ens posem 

sobre la pell, i evitar substàncies tòxiques que 
malmeten la nostra salut i que contaminen els 
ecosistemes. També vol dir desplaçar-nos de 
manera sostenible, buscant alternatives als 
mitjans de transport motoritzats que funcionen 
amb combustibles fòssils, i optar per roba i 
altres materials orgànics, naturals i produïts 
de manera ecològica i sense tints o altres 
components que puguin ser perjudicials. És 
passar més temps en entorns naturals i a l’aire 
lliure i respectar els teus cicles i els de la natura, 
consumint a cada temporada allò que és propi 
i característic del medi on vius. Viure d’aquesta 
manera ajudarà el teu sistema immunitari, i 
et farà més fort o forta físicament i també 
emocionalment.

Font: Emma Simpson / Unsplash

Figura 54. Passeig matinal pel camp

https://unsplash.com/
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13.8. Reivindica

Reclama als ajuntaments i a altres 
administracions o ens si consideres que podrien 

fer les coses d’una altra manera i que no estan fent 
prou en relació amb la crisi climàtica, que estan 
afavorint l’ús especulatiu dels sòls i la contaminació 
o que es requereixen més mesures d’adaptació.  
I exigeix responsabilitats, a les administracions i  
també a les empreses que actuïn de manera 
irresponsable. Comunica-t’hi per les xarxes socials, 

per correu electrònic o per carta, o demana una 
visita presencial. Que els polítics canviïn les seves 
polítiques depèn del poble que els elegeix.

També pots engrescar la teva escola o institut 
perquè es converteixi en un refugi climàtic i 
aprovi una Declaració d’Emergència Climàtica. 
Entre totes i tots podeu consensuar mesures de 
mitigació i d’adaptació per a fer front a la crisi 
climàtica. Pots fer el mateix a casa i amb el teu 
nucli familiar.

MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

Aquestes són algunes de les mesures d’adaptació al canvi climàtic previstes a Catalunya:

1. Aigua. Estendre les tècniques de recollida d’aigua de pluja i augmentar les tècniques 
d’emmagatzemament i conservació d’aigua, de reutilització i de dessalatge, així com d’eficiència en l’ús i 
la irrigació.

2. Agricultura i ramaderia. Ajustar els calendaris de plantació i l’ús de llavors i de cultius. Millorar la 
gestió del sòl i fomentar les tècniques de rotació de cultius, per tal de disminuir l’erosió i millorar el 
rendiment dels sòls. 
Estimular la ramaderia extensiva i evitar els impactes ambientals de la gestió dels purins en el cicle 
de l’aigua.

3. Infraestructures. Construir barreres contra la pujada del nivell del mar i estructures de 
protecció contra les possibles tempestes. Preservar les dunes i protegir les zones humides. 
Incorporar el coneixement adquirit sobre canvi climàtic als processos de planejament 
urbanístic i als codis tècnics de construcció. 
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13.9. Reinventa la teva vida

V iure de manera sostenible, d’acord amb les lleis 
de la natura, sense comprometre la teva salut 

ni la del planeta, és possible. Simplement, has 
de donar la volta al sistema i inventar una nova 
manera de viure, menys materialista i més natural 
i humana. Consumint menys i generant menys 
residus. Sense renunciar al plaer ni al confort.

13.10. Fes sentir la teva veu!

Que tothom conegui tot el que saps. Comparteix 
el teu missatge, amb amics, familiars i el món 

sencer. I convida’ls a reinventar-se i a unir-se a la 
revolució!

4. Transport. Afavorir la mobilitat sostenible i millorar la xarxa de transport públic arreu del territori 
per tal de facilitar les connexions sense necessitat d’agafar el vehicle privat. Potenciar el teletreball per 
a evitar desplaçaments innecessaris i readaptar els estàndards i els mètodes de construcció de 
determinades infraestructures: carreteres, vies de tren, ports, aeroports… 

5. Energia. Enfortir les infraestructures de distribució i impulsar accions per a millorar l’eficiència 
energètica, així com el pes de les energies renovables, mitjançant polítiques regionals i estatals que 
les afavoreixin.

6. Turisme. Diversificar l’oferta turística, en previsió dels canvis climàtics que vindran, sobretot 
pel que fa a les estacions i temporades d’esquí (que hauran d’estar a més altitud). També és una 
oportunitat per a replantejar el model de turisme que volem com a país.

7. Salut. Establir protocols per a actuar en les onades de calor i altres situacions derivades del 
canvi climàtic. Invertir més en polítiques de salut pública i en iniciatives de coordinació regional i 
internacional.
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PER QUÈ HO HAS 

DE FER?

S i després de tot el que has llegit, encara en 
dubtes, aquí tens vuit raons per a unir-te a la 

revolució i reinventar el sistema:

1.  Perquè encara som a temps. Som a temps de 
capgirar el sistema i d’invertir aquesta situació 
que ens està conduint cap a l’extinció.

2.  Perquè del que fem durant aquests propers 
anys en depèn el futur de la humanitat i la 
nostra pròpia vida.

3.  Per solidaritat, amb les persones més vulnerables 
que ja fa temps que en pateixen els efectes i amb 
les altres espècies que habiten el planeta.

4. Per evitar danys pitjors.

5.  Per responsabilitat individual, però també 
col·lectiva. 

6. Per disminuir les desigualtats i les injustícies. 

7.  Per evitar l’extinció massiva d’espècies, que ja 
s’ha començat a produir. 

8.  Perquè som natura, i en depenem per 
sobreviure.

#REINVENTAELSISTEMA

Redueix

Comparteix

Recicla

No contaminis

Aposta pel local i de temporada

Rebutja el plàstic 

Menja menys carn

Reivindica

Reinventa’t
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SI EN VOLS SABER MÉS...

15.1. Llibres sobre el canvi climàtic 

• Suarem!: El clima que ens espera, de Ramon 
Folch.

• Sis graus: El futur en un planeta més càlid,  
de Mark Lynas.

• Salvem la Terra: Guia visual del canvi climàtic,  
de l’editorial Beascoa.

• Encara no és tard: Claus per a entendre i aturar 
el canvi climàtic, d’Andreu Escrivà.

• La influencia silenciosa, de Roberto Brasero.

• 100 qüestions per entendre el canvi climàtic,  
de Jordi Mazon i Marcel Costa.

15.2. Pel·lícules sobre el canvi 
climàtic

• Gràcies per la pluja, de Julia Dahr (2017).

15.3. Pàgines web sobre el canvi 
climàtic

• Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de 
Catalunya (CNIAC), https://pdia.blog.gencat.cat 

• Fridays for Future, https://fridaysforfuture.org

• Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS), https://www.diba.cat/web/ods

https://pdia.blog.gencat.cat
https://fridaysforfuture.org
https://www.diba.cat/web/ods
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