
CONSELL DELS INFANTS DE BADALONA

L’emergència climàtica. Comencem a pensar i a parlar-ne: què en sabem? 

Què és el canvi climàtic? Què en sabem? Ha estat sempre així?

I    PORTADA

II   CÒMIC 

Analogia entre el què passa amb l’autobús i el canvi climàtic. Cal reflexionar el paper que hi juguen els
diferents agents, qui és necessari que es responsabilitzi i com podem buscar solucions

III  QUÈ ÉS EL CANVI CLIMÀTIC? IDEES CLAU

Ronda oberta entorn la pregunta què és el canvi climàtic. Idees clau: 
◦ Augment de la temperatura de la Terra → efecte hivernacle
◦ Forat de la capa d’Ozó → contaminació
◦ Desglaç dels pols de la Terra → retrocés de la línia de costa / Increment del nivell de l’aigua del mar

→ Hi ha dos qüestions importants a destacar:

1. Actualment tothom parla de Canvi Climàtic, i tots sabem més o menys a què fa referència, (és a dir,
quan parlem sobre aquesta qüestió, ens entenem, tots sabem de què estem parlant) però encara no
som capaços de definir exactament el què passa. Sembla com un concepte nou, de moda. Cal entendre
també, que el Canvi Climàtic, no és un concepte nou. L’efecte hivernacle / l’escalfament del planeta, és
un fenomen imprescindible per a que nosaltres hi puguem viure a la Terra, i al llarg de tota la història
del nostre planeta, s’han produït diferents canvis climàtics, gràcies als quals, avui som on som.

2. A favor  nostre/vostre:  molts dels  canvis  d’hàbits  i  de consciència que s’han generat en el  sí  de les
famílies, han vingut donats i imposats per els més petits de la casa. Els petits i els joves hem sabut
ensenyar als adults a que hi ha coses que les podem canviar, com per exemple, el reciclatge a casa o els
embolcalls de l’esmorzar. Resulta que moltes vegades els nens i nenes sou els qui en sabeu més i més
conscienciats esteu, sobre aquesta qüestió.

IV SI HO HAGUÉSSIM D’EXPLICAR A UN EXTRATERRESTRE...

→ Si haguéssim d’explicar a un extraterrestre que acaba d’arribar a la Terra què és el Canvi climàtic, que li
explicaríem? Al  voltant  del  significat  de Canvi  Climàtic,  hi  ha  molts  conceptes  que també cal  que  els
definim: Preguntes orientatives, a més a més:

 Quins gasos provoquen l’efecte hivernacle? → n’hi ha d’origen natural com d'origen antropogènic
(provocats per l’home). Segons el Protocol de Kyoto n’hi ha 6 gasos diferents regulats: El diòxid de
Carboni (CO₂) (present en els gasos emesos per els cotxes, les fàbriques i altres mitjans de transport,
també és un gas present en els grans incendis forestals), el Metà (CH4) (els emeten principalment les



grans concentracions ramaderes, és a dir, les grans instal·lacions de bestiar, a través dels fems, els
abocadors  i  les  mines entre  d’altres),  l’Òxid de Nitrogen (N2O),  (és  present  de forma natural  a
l’atmosfera,  tot  i  que  s’ha  incrementat  per  l’ús  de  fertilitzants),  els   gasos  anomenats  CFC
(hidrofluorocarburs  (HFC),  perfluorocarburs  (PFC),  l’hexafluorur  de  sofre  (SF6)  i  el  triflorur  de
nitrogen (NF₃)  (es  troben en els  refrigerants  per  a neveres,  congeladors  i  aires  condicionats,  en
alguns tipus de plàstics i en tots els aerosols).

 Qui  /  què  ho  provoca?   →  l’acció  humana.  Les  activitats  que  fem  per  a  satisfer  les  nostres
necessitats, la indústria, el transport... en definitiva, totes les activitats que impliquen l'emissió de
gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, amb la crema de combustibles fòssils i els seus derivats.

 *Els  combustibles fòssils són materials originats per la descomposició parcial de la matèria orgànica de fa
milions  d’anys.  Principalment  en  són  el  carbó,  el  petroli  i  el  gas  natural.  Aquests  materials  representen
primeres matèries no renovables ja que requereixen milions d’anys per a la seva formació de forma natural (és
a dir, per regenerar-se) i per tant, són matèries primeres finites. Degut al seu poder calorífic són fonts d’energia
molt importants per a generar energia tèrmica i el seu ús ha permès el gran creixement econòmic i demogràfic
lligat a la revolució industrial de tot el segle XX. Encara ara són imprescindibles en la nostra economia.

 És el mateix el clima que la meteorologia? → No, la meteorologia és la ciència que estudia els
fenòmens concrets, relacionats amb el temps, que es donen en un temps i un lloc determinat, com
per exemple una ventada o una tempesta.  En canvi,  el  clima fa referència a les característiques
generals  d’un territori  al  llarg  del  temps,  com per exemple,  la  presència constant de tempestes
tropicals, o la presència, o no, d’episodis de sequera.

*Ex:  Al  clima  mediterrani,  hi  ha  probabilitat  d’episodis  de  tempestes  molt  intenses  en  poc  temps.  La
meteorologia concreta d’aquests dies fa una previsió de tempestes fortes amb pluja intensa.

 Què és la sostenibilitat? Què vol dir viure de forma sostenible? Què és la petjada ecològica? →
(explicat abaix)

V  COM ÉS EL NOSTRE PLANETA:

L’Atmosfera:

L’Atmosfera és una capa de gasos, d’uns 100km de gruix, que recobreix la Terra: ens protegeix de la radiació
del sol, dels meteors i altres cossos celestes, i contribueix a mantenir la Temperatura del Planeta, permetent
que les temperatures no esdevinguin molt extremes (entre el dia i la nit, i entre els pols i l’equador), de
manera que la Terra esdevé un lloc adequat per la vida. Si no hi hagués atmosfera, no hi podríem viure).
• En els  primers  10 km de l’Atmosfera  és  on hi  ha l’aire  que respirem, és  doncs,  la  capa,  amb més

presència  d’Oxigen  (O₂).  Rep  el  nom de  Troposfera.  També és  l’espai  on  tenen  lloc  els  fenòmens
meteorològics (tempestes, pluja, raigs, borrasques...)

• Entre els 10 i els 50km es troba la segona capa: l’Estratosfera.
• Entre els 50km i els 80 trobem la Mesosfera, que és la que comunament anomenem la Capa d’Ozó. És a

dir, és la part on trobem més presència d’Oxigen agrupat de 3 en 3: O₃ (Ozó). Aquest gas te la funció de
filtrar  els  rajos  més  perjudicials  del  sol  (la  radiació  Ultraviolada)  que  ens  afecten  negativament  a
nosaltres (a l’estiu, per exemple, ens hem de protegir especialment), a la resta d’éssers vius i al sòl.



Quan la contaminació de la Terra arriba a aquesta capa, el que es produeix és una reacció química entre
els gasos contaminants, principalment entre Diòxid de Carboni,  (CO₂) i l’Ozó (O₃). El resultat d’aquesta
reacció  química  és  el  trencament  de les  partícules  d’Ozó  (O₃),  de  manera que aquestes  partícules
desapareixen lentament i doncs, cada vegada hi ha menys protecció dels rajos solars ultraviolats, els
quals arriben a la Terra i provoquen que s’escalfi encara més, o bé, que s’escalfi més ràpidament.
Quan parlem del «forat de la Capa d’Ozó» no estem parlant literalment d’un forat a l’atmosfera, sinó de
la desaparició progressiva d’aquesta capa, que cada cop és més fina i ens protegeix menys.

*L’increment de la temperatura del nostre planeta no és degut únicament a aquest forat de la capa d'ozó. És
important entendre que el forat fa que arribi molta més irradiació del sol i que aquesta irradiació no torna a
marxar cap enfora, sinó que és retinguda per la presència dels gasos d’efecte hivernacle.

VI   HA ESTAT SEMPRE AIXÍ?

La Terra i el canvi climàtic:
• Que la Terra s’escalfi és un procés totalment natural, és el que s’anomena l’Efecte hivernacle: Gràcies a

la presència de l’atmosfera, la temperatura a la Terra és estable i doncs, els éssers vius hi podem viure.
Per exemple, en altres planetes on no hi ha atmosfera com Mercuri o Mart, les temperatures són tan
extremes entre el dia i la nit que fan que la vida, tal i com la coneixem, sigui impossible. En canvi, a
Venus, amb una densa atmosfera composta principalment per CO₂, la temperatura del planeta arriba
fins als 450ºC. Aquest fet constitueix un bon exemple d’un escalfament límit degut a l’efecte hivernacle.
(cal tenir en compte també la seva distància al sol i la gran activitat volcànica de la superfície). 

• Al Llarg de la història de la Terra, hi han hagut progressius canvis climàtics, degut a diferents canvis en la
composició de l’atmosfera. De fet, l’Atmosfera no ha estat sempre tal i com la coneixem:

◦ Fa 4,500 Milions d’anys, pràcticament en el moment de formació del nostre planeta, hi va haver
una atmosfera molt primitiva: els gasos que hi formaven part (principalment formada per CO2,
Diòxid de Sofre (SO2) i vapor d’aigua) no els podríem respirar i generaven un efecte hivernacle molt
gran, és a dir, la temperatura de tot el planeta, al principi, era molt alta. Els primers éssers vius
vivien només a dins de l’aigua.

◦ 2000 milions d’anys més tard (fa 2500Ma), aquestes condicions van canviar, amb l'aparició de les
primeres plantes. Com que les plantes absorbeixen CO₂ i expulsen O₂, poc a poc, van començar a
«contaminar» l’atmosfera d’oxigen, donant lloc a un canvi que faria que l’Atmosfera s’aproximés a
tal i com la coneixem avui dia i fos un espai apte per a la vida a fora de l’aigua. 

• Al llarg de la història de la Terra sabem que s’han succeït diferents episodis climàtics: eres caloroses,
tropicals i glacials. D’això, el registre geològic ens mostra que la Terra, al llarg de la seva història, ha
experimentat  nombrosos  canvis  climàtics  de  caire  global  amb una  amplitud  i  una  freqüència  molt
variables  i  generats  per  fenòmens  naturals com  ara  l’òrbita  de  la  terra,  les  corrents  oceàniques,
l’activitat sísmica i fins i tot degut a l’impacte de meteorits.
Així doncs, sabem que la Terra i la seva atmosfera estan en constant evolució i canvi.

I doncs, què és el que està passant avui dia? En parlem a continuació:



 VII    QUÈ ESTÀ PASSANT DONCS, AVUI DIA?

Tenim clar doncs, que l’efecte hivernacle / l’escalfament global no és quelcom nou, i que ha tingut lloc, de
forma constant al llarg de tota la història de la Terra. El què està passant actualment és que, aquest efecte
s’ha vist accelerat. Cal tenir en compte que la Terra té 4.500Ma i que, només en els últims 100 anys, aquest
efecte  s’ha  accelerat  de  forma totalment  descontrolada  aquesta  vegada  a  causa  de  l’activitat  humana
(principalment,  per  la  crema  de  combustibles  fòssils  i  l’emissió  de  gasos  contaminants  a  l’atmosfera),
afectant als ecosistemes i a totes les formes de vida a la Terra. Cal doncs, preguntar-se per què ha passat
això, estudiar quins són els efectes i buscar-ne solucions.

VIII  TERRA RELLOTGE → Si representéssim tota la història de la Terra en un rellotge de 24 hores, aquests
últims 100 anys representarien l’últim segon (inclús menys) respecte als 4,500 anys d’ençà la seva creació.

IX  CANVI CLIMÀTIC

DEFINICIÓ METEOCAT: Canvi climàtic és el nom utilitzat per a referir-se a la variació global del clima de la
Terra. Durant la seva història el nostre planeta ha sofert nombrosos canvis climàtics, però tots ells a causa
de fenòmens naturals tals com les variacions en els paràmetres orbitals de la Terra, l’impacte de meteorits
o canvis en la circulació oceànica entre d’altres.
En l’actualitat hi ha nombroses evidències que indiquen l’inici d’un canvi del clima, però aquesta vegada a 
causa de l’acció humana amb la crema d’una gran quantitat de combustibles fòssils. 

X QUÈ PODEM INVESTIGAR NOSALTRES?

Algunes preguntes que ens podem plantejar són:

• Es pot aturar aquest procés i els seus efectes o ja és massa tard?
→ Els científics ens diuen que alguns dels seus efectes ja els tenim a sobre, ja estan passant, i altres
projeccions que són a molt curt termini són inevitables. El que si que podem fer és preparar-nos per al
que ve, estar previnguts i adaptar-nosa noves circumstàncies. Depenent de si en un futur les emissions
de CO₂ continuen augmentant, es frenen o es detenen, els efectes seran més o menys accentuats. Tot i
així,  també sabem que  la  natura  és  capaç  de  refer-se  i  regenerar-se  més  ràpidament  del  que  ens
pensem  així  que  no  tot  està  perdut.  Cal  que  canviem  també,  moltes  coses  dels  nostres  models
econòmics i de consum. Cal que TOTS ens plantegem viure d’una forma més sostenible.

• Quins  són  els  efectes  del  canvi  climàtic  sobre  el  medi  natural?  Sobre  els  éssers  vius?  Sobre  les
persones?
→ hi ha diferents tipus d'esdeveniments:
◦ relacionats amb el clima: temperatures extremes (calor i fred), sequeres..
◦ relacionats amb l’aigua del planeta: inundacions,  esllavissades de terra, canvis en els cicles de

l’aigua
◦ relacionats amb els fenòmens meteorològics: tempestes més extremes
◦ relacionats amb l’activitat sísmica: terratrèmols, tsunamis, activitat volcànica...



◦ relacionats  amb la  biodiversitat:  pèrdua  de  la  diversitat  biològica  en  els  ecosistemes.  Moltes
espècies d’animals i plantes no sobreviuran a la nova situació. Més espècies en perill d’extinció.
Canvis en abundància

◦ relacionats amb la salut: contaminació, plagues (zika, per exemple), malalties i epidèmies
◦ relacionats amb l’alimentació: menys disponibilitat d’aigua i menjar

• Creieu que afecta a tothom per igual?
→ NO! Les afectacions als països més pobres comporten unes conseqüències més severes: Les plagues,
epidèmies,  sequeres,  inundacions...  Es preveu que en poc temps comencin a esdevenir  els  primers
Refugiats  climàtics,  és  a  dir,  persones  que  es  veuen  obligades  a  deixar  les  seves  cases  a  causa
d’incendis, sequeres, pèrdues en les collites, tempestes...

• Qui pot actuar per a posar-hi solucions? Qui en són els responsables?
Tothom. Nosaltres som part activa. Podem canviar els nostres hàbits i substituir-los per pràctiques més
sostenibles, a la vegada que també hem de forçar als nostres responsables polítics i les grans empreses
a que també ho facin. És responsabilitat de TOTS. Fer canvis en el nostre dia a dia és molt important,
però no serà suficient si no generem un canvi global i polític. Això és el canvi que hem vist en els darrers
temps, per exemple amb el paper de l’activista Greta Thunberg. 
Actualment, sabem que els principals emissors de CO₂ al planeta son: La Xina, els Estats Units i la Unió
Europea i aquests sí que són responsables de canviar els models contaminants
PODEM CANVIAR LA SITUACIÓ:
→ Sembla que per a moltes persones  sembla més fàcil imaginar la fi del món que imaginar el
canvi del sistema econòmic.

XI LA SOSTENIBILITAT

• Què vol dir viure de forma sostenible?
Viure de forme que no comprometem els recursos del nostre entorn i de manera que contaminem el menys
possible amb les nostres activitats, de manera que puguem deixar la terra en bones condicions per als
nostres fills i els fills dels fills dels nostres fills.
SOSTENIBILITAT vol dir  organitzar l'activitat humana de manera que la societat i els seus membres siguin
capaços de satisfer les seves necessitats, utilitzant els recursos de l‘entorn sense comprometre el clima, la
biodiversitat i els ecosistemes de manera que es puguin utilitzar en el present i, en el futur, les generacions
que estan per venir.

• Què és la petjada ecològica?
És el càlcul del total de les emissions de CO₂ que pot fer una persona, entitat, empresa, o país al cap d’un
any. Nosaltres podem calcular la nostra pròpia petjada ecològica i saber quantes tones de CO₂ emetem amb
les nostres activitats, al cap d’un any. Aquesta dada, també ens permet saber quina superfície terrestre
necessitem al cap d’aquest temps per a satisfer les nostres necessitats.
Representa doncs, les hectàrees de terreny que són necessàries cultivar per a proveir-nos d' aliments, per a
tenir un habitatge, per a escalfar-nos, per a desplaçar-nos a treballar o estudiar, per a anar de vacances, per
a consumir tota mena de productes, etc 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Aliments


Una dada: si haguéssim de repartir el  terreny de la  terra  en parts iguals, a cada un dels més de sis mil
milions  d'habitants  de la  Terra  li  correspondria 1'8 hectàrees  per  a satisfer totes les seves  necessitats.
Actualment, l'empremta ecològica o consum mitjà per habitant és de 2'7 hectàrees, pel que, a nivell global,
estem consumint més recursos i generant més residus dels que el planeta pot produir i admetre: Els éssers
humans estem consumint els recursos d'una Terra i mitja.

XII  EARTH OVERSHOOT DAY

Aquest concepte és un càlcul relativament nou: ens assenyala la data anual en la que passem
d’utilitzar els recursos existents a la terra a comprometre’n els que no tenim. És a dir, passem
d'utilitzar d’una Terra, a una Terra i mitja. 
Si  la data del  2020 va ser  el  20 d’Agost,  vol  dir  que a partir d’aquell  moment vàrem estar
utilitzant recursos per sobre de la capacitat de regenerar-los del planeta i, per tant, arribarà un
moment en el que ja no n’hi hauran.
La data mundial per al 2021 no s’ha establert per què la mateixa organització que organitza
aquesta  plataforma  apel·la  al  moviment  de  #movethedate,  amb  l’objectiu  d’endarrerir-la
progressivament.

Aquesta plataforma ens assenyala la data de la Terra, però també podem buscar en un mapa
interactiu la data en la que cada país passa de consumir el què té a comprometre el que no té
en aquell moment. En aquest tipus de mapa interactiu es pot veure un fenomen molt freqüent
què és com es generen les desigualtats:  és a dir,  es pot  observar  com els  països que més
‘’Terra’’  consumeixen comprometen  els  recursos  d’altres  països  més  pobres,  impedint  que
aquests últims puguin abastir-se de tot el necessari i incrementant així les desigualtats entre els
països més pobres i els més rics.

XII RESPONSABILITAT DE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI A NIVELL MUNDIAL

https://ca.wikipedia.org/wiki/Terreny


Veure com el tan per cent que correspon a les nostres activitats i els usos només representa
una part de tot el que es genera. És important comentar que hi hauria una part del triangle de
l’electricitat i la calefacció que també correspondria als usos domèstics.

XIV EMISSIONS A L’ESTAT ESPANYOL

Veiem d’una altra manera representat, que només el 8% de les emissions correspon als usos
domèstics. Tan és així,  que cal  que reflexionem cap a on hem d’orientar els esforços per a
canviar les coses i quins agents hi formen part. Històricament s’ha focalitzat la responsabilitat
en les persones individuals i insistim en la importància de canviar els hàbits (estalviar energia,
reciclar, reutilitzar...) i tot i que no deixa de ser molt important, cal que ens adonem que el
canvi  serà més eficaç si  responsabilitzem i  impliquem a altres agents  com els  polítics  i  les
empreses. (Aquest és el nou discurs cap a on van les noves protestes a favor del Clima com per
exemple les de la Greta Thunberg).

XV  ALGUNES DADES.
Afectacions al nostre entorn.
Cal remarcar que les sequeres, els temporals de vent i pluja, incendis, onades de calor.... tots
aquests fenòmens no són nous, els coneixem i ja hem viscut més d’un episodi.

Exemples: incendis de l’empordà (2012) i de les terres de l’Ebre (2019), temporals de Gloria i
Filomena, onades de calor diverses durant els estius....

Les previsions ens estàn avisant ja de canvis importants i irreversibles d’aquí a 30 anys.

Responsabilitat de les emissions de Diòxid de Carboni
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