
  

Emergència climàticaEmergència climàtica

Comencem a pensarComencem a pensar
  i a parlar-ne: i a parlar-ne: què en sabem?què en sabem?



  



  

Sostenibilitat

Què és el canvi climàticcanvi climàtic??
Algunes idees clau... Escalfament global

Contaminació

Efecte hivernacle

Desglaç dels pols del planeta

Petjada 
ecològica



  

Si ho haguéssim d’explicar a un Si ho haguéssim d’explicar a un 
extraterrestre...extraterrestre...

Com ho explicaríem?

És quelcom nou l’escalfament global?

Com és el nostre planeta i la nostra 
atmosfera?



  

Comencem per el principi… Com és el Comencem per el principi… Com és el 
nostre planeta?nostre planeta?

L’atmosfera 
fa fins a
500km

Ens protegeix 
dels meteors i 
cossos celestes

Conté l’O₂ 
que respirem

Ens protegeix 
dels rajos
perillosos
del sol

Ajuda a
mantenir
l’escalfor



  

Ha estat sempre així?...Ha estat sempre així?...
Fa 4.500 Ma, l’atmosfera 

de la Terra primitiva 
era molt diferent

Al llarg de l’Evolució, hi han
hagut diferents canvis climàtics 

com les glaciacions, 
fins arribar a avui dia

L’efecte hivernacle
sempre ha existit.

El necessitem per a poder
viure a la Terra i que

les temperatures no siguin
gaire extremes



  

Què està passant, doncs, avui dia?Què està passant, doncs, avui dia?
En els últims 100 anys 

l’efecte hivernacle 
s’ha incrementat 

degut a la contaminació

Hem ACCELERAT
l’escalfament global del

planeta, GENERANT una crisi
climàtica sense precedents



  

CANVICANVI CLIMÀTICCLIMÀTIC
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 de l’home amb la crema 
d’una gran quantitat de combustibles fòssils. 

METEOCAT



  

Què podem investigar nosaltres?Què podem investigar nosaltres?
Algunes qüestions per treballar...

Entorn
 el concepte

Com és la nostra
atmosfera?

Què és el 
Canvi climàtic?

Què vol dir 
viure de forma 

sostenible?

Entorn
 les causes

Els gasos d’efecte
hivernacle

Qui en són 
els responsables?

Entorn els
efectes

Sobre
l’alimentació Sobre

l’entorn

Sobre el
clima

Sobre els 
éssers viusEs pot aturar?

Qui pot actuar per
posar-hi solucions?

Sobre les
persones



  

La sostenibilitat...La sostenibilitat...

Viure de forma
sostenible

Pensar en les
futures generacions

Utilitzar els recursos
sense comprometre
el clima ni l’entorn

Quanta Terra necessitem per
a satisfer totes les

necessitats de menjar, llar,
energia, roba, transport…? 

LA PETJADA 
ECOLÒGICA



  

20 d’Agost de 
2020

Covid-19

Espan
ya:

25/05
/2021

21 de Juliol
2019

“the earliest EVE
R”
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Responsabilitat de les emissions de Diòxid de Carboni

Sectors econòmics

INDÚSTRIA

ELECTRICITAT I CALEFACCIÓ 

EXPLOTACIÓ DELS BOSCOS, MARS I 
OCEANS

TRANSPORTS

EDIFICIS

ALTRES ENERGIES



  

FONT: ECOLOGISTES EN ACCIÓ



  



  

Moltes gràcies!!

Adriana Mainar

Tècnic Mitjà de medi ambient de l’Ajuntament de Badalona. 
Educadora ambiental de l’Escola de Natura Angeleta Ferrer.
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