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Introducció

En aquest mòdul s’introdueix què s’entén per clima, variabilitat climàtica i

per canvi climàtic. A continuació, es fa una mirada al canvi climàtic tot estu-

diant-ne les causes i les conseqüències. Per una banda s’estudien els efectes de

l’activitat humana, que altera la composició de l’atmosfera mundial i que se

suma a la variabilitat natural del clima observada durant períodes de temps

comparables. Per altra banda, es presenten les conseqüències del canvi climà-

tic ateses les noves condicions, introduint també els principals centres i els

principals autors científics que es dediquen a estudiar el canvi. Per últim, es

presenten propostes per tal de contribuir a mitigar el canvi climàtic i que la

societat s’adapti als nous escenaris socioambientals.
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Objectius

Per a poder tenir una perspectiva general del medi ambient i de les seves rela-

cions amb la societat humana, en aquest mòdul es proporcionen els coneixe-

ments i les eines procedimentals necessàries per a assolir els objectius següents:

1. Fer una aproximació als ecosistemes naturals i humans i a les relacions

establertes entre ells pel que fa a matèria i a energia.

2. Presentar els conceptes clima i canvi climàtic.

3. Entendre les conseqüències que tenen les accions humanes en els compo-

nents bàsics del medi.

4. Comprendre que el deteriorament progressiu del sistema Terra comporta

efectes imprevisibles per a les societats humanes, i que hi ha territoris es-

pecialment vulnerables.

5. Conèixer les polítiques ambientals i els acords establerts contra

l’escalfament climàtic global així com les actuacions dutes a terme des del

planejament territorial.
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1. El clima i la variabilitat climàtica

Les condicions�climàtiques de la Terra han condicionat en el passat i condici-

onen en el present els hàbitats ambientals i la vida dels éssers vius. El clima del

planeta, però, no ha estat sempre igual, sinó que ha variat al llarg del temps.

D’acord amb les evidències, es pot dir que, a una escala�temporal�llunyana de

milers de milions d’anys, el clima ha variat molt considerablement. Les causes

del canvi del clima són de tipus natural i estan relacionades directament amb

els canvis en l’energia emesa pel Sol (a dia d’avui la seva lluminositat conti-

nua en augment) i amb els canvis en la composició de l’atmosfera terrestre (la

quantitat de diòxid de carboni (CO2) i d’oxigen (O2)). El CO2 i l’ O2 són gasos

que, si estan equilibrats, i juntament amb altres factors, permeten la vida.

Les condicions climàtiques van condicionar òbviament la vida dels éssers vius

de l’època. La paleontologia en dona evidències. Les restes fòssils trobades

permeten observar que les condicions ambientals eren diferents. A l’era secun-

dària o mesozoica, i en concret als períodes juràssic i cretàcic, a la Terra hi ha-

gué els rèptils coneguts com a dinosaures. Encara que alguns d’ells eren carní-

vors, molts d’ells eren herbívors, i necessitaven viure en climes tropicals amb

precipitacions superiors a 1.000 mm anuals, ja que permetria que hi hagués

molta vegetació. A la població d’Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà, se n’han

trobat restes fòssils. Això indica, doncs, el canvi de clima a la Terra.

Figura 1. L’estudi de fòssils d’eres geològiques passades al Pallars Jussà

Font: Josep Capdevila (1997)
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A una escala�temporal molt més propera, en els darrers 425.000 anys, hi ha

constància que estem en un període que es caracteritza en què el Sol pràctica-

ment no ha canviat la seva lluminositat i, al mateix temps, la composició at-

mosfèrica ha romàs invariable pel que fa als gasos més abundants. Tot i això, hi

ha hagut també canvis en el clima, i s’han donat diversos cicles de períodes de

glaciació i períodes interglacials, és a dir, l’alternança de períodes freds d’uns

100.000 anys de durada i de períodes temperats d’uns 20.000 anys de durada.

Aquest darrer període coincideix amb el tipus de clima del present. Algunes

de les característiques del moment interglacial són: temperatures entre 6ºC i

10 ºC més altes que en el període glacial, domini del gel a altituds altes però

sense arribar a latituds mitjanes (60º i 20º) i nivell del mar més alt que en el

moment glacial.

Figura 2. Temperatura i CO2 global dels darrers 425.000 anys

Font: National Oceonographic and Atmospheric Administration, http://www.noaa.gov/

Com es pot veure a la gràfica, la temperatura global recent, així com

l’escalfament�global de després de l’última glaciació (que va acabar fa 11.000

anys) s’explica per factors astronòmics i naturals. El canvi s’articula fonamen-

talment en alguns factors. En primer lloc, l’excentricitat o la modificació de

l’òrbita terrestre al voltant del Sol, que pot variar i ser més o menys circular o

el·líptica. En segon lloc, l’obliqüitat de l’eix de rotació de la Terra respecte del

pla de l’eclíptica. Aquest eix pot tenir una inclinació o altra, i cada 41.000 anys

canvia entre 22º i 24,5º (l’última vegada que ho va fer va ser fa 11.000 anys,

cosa que va provocar la desaparició dels glaciars al pol nord, va acabar el fred

als tròpics, i que el Sàhara deixés de ser una selva!). En tercer lloc, l’activitat

solar, com passa amb altres estrelles, està en canvi continu, amb moments de

més o menys intensitat de radiació. Aquests canvis tenen un efecte directe en

el clima del planeta, i, per exemple, fa un miler d’anys, quan un cicle solar

http://www.noaa.gov/


© FUOC • PID_00249882 9 Canvi climàtic global

molt actiu va fer pujar les temperatures del planeta, els víkings es van poder

instal·lar a Grenlàndia. I uns segles més tard, les temperatures van anar en di-

recció contrària i van provocar la coneguda com Petita�Edat�de�Gel.

Un altre factor que afecta el clima és la precessió�dels�equinoccis, és a dir, en

quina data la Terra es troba més propera al Sol en diversos cicles superposats

de desenes de milers d’anys. Encara que tot plegat no modifica de manera

important la quantitat de radiació solar que arriba a la Terra, sí que fa variar

el repartiment de la radiació entre els hemisferis al llarg de l’any. Per últim,

les erupcionsvolcàniques també incideixen de manera puntual en l’absorció

i la reflexió de la llum solar.

Un exemple important de la història recent dels efectes climàtics per erupció volcànica
es va produir el 1815 a l’illa de Sumbawa, a Indonèsia. El volcà Tambora va provocar
anomalies considerables a escala global pel que fa a la pressió atmosfèrica, la temperatura
i la precipitació. L’enorme quantitat de cendres i de gasos com el diòxid de sofre (SO2)
que va emetre l’erupció va incidir en les condicions de temperatura de l’atmosfera, i se’n
va produir un escalfament. Els sulfats reflectien part de la radiació solar que arribava al
planeta com si fossin un mirall. Alhora, es va produir un refredament a la troposfera. La
localització del volcà (proper a l’Equador) va contribuir a fer que els efectes es notessin
a escala mundial amb cert retard. L’any 1816 es coneix com l’any sense estiu, ja que, a
bona part del centre i l’oest d’Europa la temperatura mitjana va ser uns 2 graus inferior
a l’habitual. Aquesta mitjana no vol dir que l’anomalia no fos superior o inferior en
determinats territoris. Així, en el cas de Barcelona, la temperatura va arribar a ser 4 graus
inferior. Els efectes d’aquella anomalia absolutament excepcional van ser importants, ja
que van generar una greu crisi agrícola i d’alimentació de la població.
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Figura 3. Temperatura mitjana als diferents estrats de l’atmosfera

Font: La contaminació atmosfèrica. Departament de Medi Ambient (2000)

Per entendre les condicions bioclimàtiques que hi ha al segle XXI al planeta,

caracteritzades en el seu conjunt per una temperatura mitjana de l’aire a la

superfície de 15 ºC, són fonamentals dos elements: la radiació�solar i la com-

posició�de�l’atmosfera. En relació al primer element, la Terra fa constantment

un intercanvi d’energia amb la resta de l’Univers a través de la radiació solar

(pot ser amb forma de llum visible, radiació ultraviolada i infraroja). Però qui-

na és l’energia solar mitjana que arriba a la Terra? Tenint en compte que la

radiació�solar no arriba a tota l’esfera terrestre de manera perpendicular, i que

només la meitat de la superfície del planeta queda exposada al Sol, el valor

mitjà d’energia solar que arriba és de 343 W/m2.

La Terra, però, no absorbeix tota l’energia solar que li arriba. Si se simplifica la

situació a 100 unitats d’energia, una part (30 unitats) es reflecteix de nou cap a

l’espai, la qual cosa actua com un mecanisme de refredament. Això s’anomena
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albedo planetari o terrestre, i és molt important perquè, si no existís, la Terra

s’aniria escalfant sempre. L’energia solar que és absorbida (70 unitats) comple-

ta el balanç radiatiu. La major part de l’energia (50 unitats) arriba a la superfí-

cie terrestre generant escalfament. Una altra part (20 unitats) queda absorbida

per l’atmosfera. De les 50 unitats que arriben, 36 es reflecteixen a través de la

radiació�terrestre. Les 14 unitats restants són crucials per a la vida dels éssers.

És el fenomen que es coneix com l’efecte�hivernacle.

Figura 4. Balanç energètic en el planeta Terra i l’efecte hivernacle

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Gas_amb_efecte_d%27hivernacle

Però l’efecte hivernacle és bo o no? La resposta és que no es podria viure sen-

se aquest efecte. Si no existís, la temperatura mitjana seria molt inferior als

15ºC de l’actualitat. Els científics calculen que seria propera als -18ºC. Perquè

es produeixi i els rajos infrarojos de la radiació solar continuïn rebotant, és fo-

namental la�composició�de�l’atmosfera, que és, doncs, el segon element que

explica el clima actual. L’atmosfera és una barreja de gasos (que s’anomena

aire) que envolta la Terra per gravitació. Convencionalment es considera que

té un gruix de 10.000 km, i té una estructura complexa on hi predominen dos

gasos: el nitrogen (N) i l’oxigen (O2).

http://ca.wikipedia.org/wiki/Gas_amb_efecte_d%27hivernacle
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Figura 5. Percentatge de gasos a l’atmosfera (sense vapor d’aigua)

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre

http://ca.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre
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A més, alguns gasos poc abundants que formen part de l’aire (el vapor d’aigua,

el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l’òxid nitrós (N2O), o l’ozó (O3)) són

extremament importants per a evitar el refredament, ja que tenen la propietat

d’absorbir radiació terrestre i impedir que part d’aquesta energia s’escapi cap

a l’espai.

L’equilibri depèn, és clar, de la quantitat i característiques concretes de

gasos que hi hagi a l’atmosfera.

El canvi del clima que s’ha produït al llarg de milions d’anys, però, no s’ha de

confondre amb la variabilitat�climàtica al món. La variabilitat climàtica té

a veure amb els diversos tipus de clima que hi ha a escala planetària. La cièn-

cia que estudia estadísticament els fenòmens atmosfèrics al llarg d’un període

relativament llarg de temps i per a un determinat territori és la climatologia.

En canvi, quan els períodes de temps que s’estudien són curts, es parla de me-

teorologia. Les variables que s’inclouen en la climatologia sovint es limiten

a la temperatura de l’aire i a la precipitació, però per a fer observacions i des-

cripcions climàtiques més completes s’inclouen altres variables com el vent,

la radiació solar, la nuvolositat, la humitat o la pressió atmosfèrica.

A escala�regional, es classifiquen les zones climàtiques (o bioclimàtiques) del

món. Per a fer-ho es té en compte la diferència de les variables anteriorment

esmentades. La diferència climàtica depèn de diversos factors. En primer lloc,

de la latitud, que condiciona la insolació que rep un punt terrestre o altre.

Aquesta disminueix de manera progressiva de l’Equador als pols. En segon

lloc, l’altitud, que en general explica que la part més baixa de la troposfera

sigui la més calenta mentre que la temperatura disminueix amb l’augment

de l’altitud, a raó d’aproximadament 1ºC cada 150 m, excepte en situacions

d’inversió tèrmica. Un altre factor climàtic és la continentalitat o l’oceanitat,

és a dir, la influència de les masses oceàniques. A major distància del mar o

oceà major és la oscil·lació tèrmica diürna i anual, cosa que coincideix alhora

amb els períodes de les sequeres. A escala local, l’orientació respecte del sol

condiciona també el clima.

Les variables atmosfèriques temperatura i precipitació acaben formant el mapa

bioclimàtic mundial, on s’hi diferencien els següents tipus: tropical, temperat

i polar. La classificació climàtica de Wladimir Köppen (de l’any 1900) és un

dels sistemes de classificació del clima més utilitzats encara avui en dia. El

sistema de classificació, que ha estat revisat a posteriori, combina les mitjanes

de temperatura i de precipitació. Aquest sistema estableix 6 grups principals

designats amb lletres majúscules: A, B i C per a climes tropicals, D i E per a

temperats, i F per al polar.
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Figura 6. Classificació climàtica mundial de Köppen-Geiger

Font. https://ca.wikipedia.org/wiki/Classificaci%C3%B3_clim%C3%A0tica_de_K%C3%B6ppen

La informació climàtica de cada territori o regió es representa en climogrames,

que resumeixen gràficament els valors de precipitació i temperatura recollits

en una estació meteorològica determinada durant 30 anys. És el que forma la

sèrie climatològica.

Figura 7. Climograma de la ciutat de Girona

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Climograma_de_Girona.png

http://ca.wikipedia.org/wiki/Classificaci%C3%B3_clim%C3%A0tica_de_K%C3%B6ppen
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Climograma_de_Girona.png
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2. El canvi climàtic. Què és?

El canvi del clima és un procés natural que s’està produint des de fa milers

d’anys, però a partir de la Revolució�Industrial, i molt especialment en les

dècades que van del 1980 fins l’actualitat, l’activitat humana l’està accelerant.

Aquesta acceleració del canvi natural és el canvi climàtic. Com sabem que

el canvi climàtic és real? Hi ha evidències�científiques que indiquen que la

tendència de l’escalfament global l’any 2017 és el resultat de l’activitat huma-

na des de mitjans del segle XVIII. La clau és l’observació de sèries temporals

per visualitzar com alguns dels indicadors climàtics bàsics de la Terra (com

pot ser la temperatura�global, el nivell del mar i la seva temperatura, el ni-

vell de la massa�glacial o les emissions�de�CO2) evolucionen amb el pas del

temps, i, sobretot, cal comparar-los amb l’època preindustrial. També cal tenir

en compte l’aparició d’estats i fenòmens naturals com els esdeveniments ex-

trems o l’acidificació oceànica.

Científicament, el canvi climàtic no és cap invent d’una superpotència pro-

ductiva mundial (per posar un exemple, la Xina) per afeblir la producció eco-

nòmica d’una altra superpotència (per continuar amb l’exemple, els Estats

Units). Tampoc es deu a una conspiració política del grup progressista per im-

posar impostos als ciutadans ni una farsa que apareix cada any el 5 de juny

coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.

Els satèl·lits en òrbita terrestre i altres avenços tecnològics han permès als ci-

entífics recollir informació i dades sobre la seqüència climàtica en el temps i

observar-ne les variacions a escala global. La recopilació feta durant molts anys

revela que el clima de la Terra dels darrers anys, i en especial durant les dues

darreres dècades del segle XX i el segle XXI, respon als canvis en els nivells de

gasos d’efecte hivernacle. Les evidències es troben en l’observació de les for-

macions de gel de Grenlàndia o l’Antàrtica i en les glaceres de les muntanyes

en climes temperats. També es poden trobar proves antigues en anells d’arbres,

sediments marins, esculls de corall i capes de roques sedimentàries. Aquesta

evidència antiga o paleoclima revela que l’escalfament actual s’està produint

aproximadament deu vegades més ràpid que la mitjana de l’escalfament post

glaciació fa 11.000 anys.

Però, atenció, encara que el terme escalfament global apareix durant les dèca-

des de 1980-1990, el treball que han fet el món científic i altres activistes ve

de lluny. El professor universitari suec Svante�August�Arrhenius (1859-1927),

guardonat amb el premi Nobel de química l’any 1903, va notar que la crema

de combustibles fòssils augmentaria els gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

Inspirat en el treball d’altres científics de la dècada de 1800, Arrhenius sabia
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que això donaria lloc a un món més càlid. Així, com a exercici acadèmic, va

escriure el 1896 l’article On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the

Temperature of the Ground.

Figura 8. Mostra de l’aportació de Arrhenius (1896)

En aquest article es parla de l’emissió d’una gran quantitat de gasos CO2 a

l’atmosfera (uns 30 mil milions de tones anuals) i com això podria acabar can-

viant el nostre clima. De manera complementària, i fora de l’àmbit acadèmic,

hi ha també altres mostres de sensibilitat ambiental i climàtica. A l’any 1958

apareix al cinema el títol The Unchained Goddess, dirigida per Richard Carlson

i William Hurtz. A continuació hi ha un diàleg extret de la pel·lícula:

Preguntes extremadament perilloses perquè, amb els nostres coneixements actuals, no
tenim ni idea de què passaria. Fins i tot ara l’home pot canviar sense voler el clima mun-
dial a través dels residus de la seva civilització. A causa de les nostres fàbriques i automò-
bils s’alliberen cada any més de 6 mil milions de tones de diòxid de carboni que ajuden
a absorbir la calor de l’atmosfera del sol. La nostra atmosfera sembla estar més calenta.
Això és dolent? Bé, s’han calculat uns pocs graus de pujada de la temperatura de la Terra
que fondria els casquets polars. I si això passa, un mar interior omplirà una bona part de
la vall del Mississippí. Els turistes des dels vaixells amb fons de vidre veuran les torres de
Miami submergides a 45 metres de profunditat.

Per tant, l’observació del canvi climàtic no es deu només a la recerca científica i

a la seva divulgació recent (vegeu An Inconvenient Truth, d’Al Gore, 2009). Hom

pot afirmar que hi ha persones preocupades per l’impacte humà en el medi des

de fa ja cert temps. El que sí que és cert és que el treball fet pels científics en les

darreres dècades és més acurat que mai i posa en evidència el canvi climàtic.

Però què s’observa i quins són els indicadors que el posen de manifest?
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El que s’observa és un augment dels anomenats gasos�d’efecte�hivernacle,

principalment el diòxid de carboni (CO2) però també el metà (CH4) i l’òxid de

nitrogen (N2O), que s’acumulen a l’atmosfera i impedeixen que les radiacions

infraroges que emet el planeta en escalfar-se surtin a l’espai.

Figura 9. Evolució del CO2 a l’atmosfera en els darrers 425.000 anys

Font: National Oceonographic and Atmospheric Administration, http://www.noaa.gov/

Aquest gràfic, basat en la comparació de mostres atmosfèriques contingudes

en nuclis de gel i mesures directes més recents, proporciona evidència que el

CO2 atmosfèric ha augmentat des de la Revolució Industrial, en un món glo-

bal. El CO2, juntament amb altres gasos, sempre ha estat presents a l’atmosfera.

El problema, segons el consens científic (gairebé absolut), és que les activitats

humanes han contribuït a trencar l’equilibri existent. La indústria, el trans-

port i els usos dels sols han augmentat la concentració d’aquests gasos. Se-

gons l’Organització�Meteorològica�Mundial (OMM), la concentració de CO2

a l’atmosfera va arribar el 2014 a les 397,7 parts per milió (ppm). Abans de la

Revolució Industrial era de 278 ppm, que era una concentració que represen-

tava un balanç natural entre l’atmosfera, els oceans i la litosfera.

Figura 10. Evolució de la concentració de CO2 (ppm) (2012-2016)

Font: National Oceonographic and Atmospheric Administration, http://www.noaa.gov/

http://www.noaa.gov/
http://www.noaa.gov/
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Però hom podria dir que el planeta va entrar a l’era de les 400 ppm al 2015.

Aquell any es va assolir l’increment anual més elevat de CO2 mai enregistrat,

que va superar per primera vegada les 400 ppm de CO2 a nivell global, el prin-

cipal gas d’efecte hivernacle. Segons l’Administració Nacional Oceànica i At-

mosfèrica dels Estats Units (NOAA), l’observatori de Mauna Loa, a Hawaii, que

és el lloc referent a nivell mundial perquè és el més antic del món pel que fa a

mesures atmosfèriques continuades de CO2 (se’n tenen des de l’any 1958), va

registrar exactament 402,59 ppm. A escala mundial, la quantitat de CO2 s’ha

incrementat de mitjana 2 ppm cada any durant el període 2005-2015, batent

registres rècord cada any.

Tot i que l’any 2015 va coincidir amb el fenomen climàtic el�Niño, que és

sabut que té un impacte en forma de sequeres en àmplies zones tropicals, i

que, per tant, redueix la capacitat de les selves per absorbir CO2, s’ha observat

que un cop passat el fenomen, la xifra de les 400 ppm continua en augment,

essent la concentració�atmosfèrica�mitjana�anual de CO2 a escala global a

l’any 2016 de 402,9 ppm.

La següent pregunta que cal fer-se és, doncs, qui emet el CO2 que és el principal

desestabilitzant dels gasos d’efecte hivernacle.

Figura 11. Emissions de CO2 per agrupacions territorials (1850-2011)

Font: World Resources Institute, www.wri.org

Tal com es pot veure a la gràfica, els EUA i Europa representen una mica més

de la meitat de totes les emissions. En aquest rànquing històric, la Xina ocupa

la tercera posició, encara que avui en dia és el major emissor únic de gasos

d’efecte hivernacle, tot i que no ho és si s’analitzen les emissions per càpita.
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Figura 12. Evolució d’emissions de CO2 (giga tones) per països, 1960-2015

Font: The Global Carbon Project, http://www.globalcarbonproject.org/

http://www.globalcarbonproject.org/
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Figura 13. Els deu principals països emissors de CO2 (en %
sobre el total mundial) i tones per persona, (2012)

Font: World Resources Institute, www.wri.org

Observant la petjada�de�carboni dels consumidors es pot veure que el con-

sum dels nord-americans i dels europeus encara està molt per sobre que el

dels xinesos. Així doncs, en la història real del canvi climàtic, hi ha societats

específiques que són responsables de la majoria d’emissions, i coincideix amb

l’acumulació de riquesa. És a dir, els consumidors més rics (10% de la població

mundial) emet gairebé la meitat (49%) de tots els gasos d’efecte hivernacle.
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Figura 14. Emissió de CO2 al món segons perfil de riquesa dels habitants

Font: Chancel i Piketty, 2015

Una possible reflexió és que no només els rics acumulen més riquesa

i poder, sinó que també destrueixen el planeta com ningú. El canvi cli-

màtic no es deu a tota la societat per igual. El modus vivendi dels països

occidentals provoca el canvi climàtic. Val la pena pensar per un moment

en la petjada ecològica de cadascú. El vol aeri de les vacances d’estiu

que connecta Barcelona amb Nova York suposa 20 cops més de carboni

a l’aire que el que emet una persona de Mali durant tot una vida.

L’observació de l’alteració dels gasos atmosfèrics està comportant una deses-

tabilització que es pot mesurar a través de diferents indicadors.

2.1. L’augment de la temperatura global

L’augment de la temperatura del planeta és segurament el principal indicador

per a l’observació del canvi climàtic. La temperatura global, com s’ha registrat,

va en augment de manera constant en aquests darrers 200 anys, i s’ha accelerat

notablement en el període 1990-2017.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) és l’agència gover-

namental dels Estats Units responsable del programa d’investigació i explo-

ració espacial d’aquest país. La seva web permet obtenir mapes anuals de les

temperatures globals canviants de la superfície terrestre des de 1884. Com es

pot observar a continuació, la cartografia codificada per colors (el blau fosc

indica zones més fredes que la mitjana i el vermell fosc, zones més càlides) de

tres anys concrets, separats en el temps, mostra una progressió constant.
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Figura 15. Evolució i comparació de la temperatura global (1884)

Font. NASA: Climate Change and Global Warming. https://climate.nasa.gov/

Figura 16. Evolució i comparació de la temperatura global (1980)

Font. NASA: Climate Change and Global Warming. https://climate.nasa.gov/

http://climate.nasa.gov/
http://climate.nasa.gov/
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Figura 17. Evolució i comparació de la temperatura global (2016)

Font. NASA: Climate Change and Global Warming. https://climate.nasa.gov/

Altres institucions mundials especialitzades en el seguiment climàtic publi-

quen dades i informes que també coincideixen amb l’augment de la tempera-

tura mundial, amb xifres que trenquen any rere any els rècords de calor. Així,

els registres de l’OMM, permeten constatar el diferencial de temperatures a

l’era preindustrial en comparació amb l’actualitat.

Figura 18. Canvi de la temperatura global des l’era preindustrial

Font: NASA, https://www.nasa.gov/

Segons previsions científiques fetes l’any 2013 pel Grup d’experts Intergover-

namental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les seves sigles en anglès), un or-

ganisme de les Nacions Unides encarregat d’avaluar el coneixement científic

sobre el canvi climàtic, per a l’any 2100 es preveu un escenari d’escalfament

amb un augment de la temperatura 2ºC. De fet, aquesta dada coincideix amb

l’Acord�de�París (2015), que va situar en dos graus el límit d’augment de tem-

http://climate.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/
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peratura que el planeta pot suportar sense transformar completament la vida

tal com la coneixem avui. A més, l’Acord de París concloïa que, si no s’actuava

de seguida, es pot arribar a un augment de 4,6ºC. Encara que els científics no

parlen de la fi del món o de la humanitat, no dubten a afirmar que la vida a

la Terra no tindrà res a veure amb el que hem conegut fins ara i que entrarem

en una etapa nova i totalment desconeguda.

De fet, les projeccions més recents són més pessimistes, i fins i tot parlen d’un

augment superior als 2ºC l’any 2100. L’estudi de Raftery et al. (2017) a la re-

vista Nature Climate Change considera que hi ha pràcticament un 95% de pos-

sibilitats que l’increment de temperatura superi els dos graus. Els autors pro-

nostiquen un increment d’entre 2ºC i 4,9ºC, i consideren que la xifra més

probable se situarà en els 3,2ºC, molt per sobre del llindar de perill establert

a l’Acord de París. Altres estudis fets a la mateixa reputada revista són encara

més alarmants, com és el treball de Mauritsen i Pincus (2017), que auguren un

escenari molt fosc amb un augment de més de 7ºC a les acaballes del segle XXI.

El cert és que l’escalfament global s’evidencia l’any 2016, que ha estat el més

càlid dels últims 137 anys, és a dir, des que es van iniciar els registres l’any

1880. Això és el que confirmen informes internacionals de la NOAA, que con-

firmen que durant tres anys consecutius (2014-2016) les temperatures super-

ficials han batut rècords mundials. Aquest és un fet sense precedents que fa

evident l’escalfament, tot i que és cert que el trienni rècord pot ser excepcional

ja que va coincidir amb El Niño a principi de l’any 2016.

Figura 19. Mapa global de la temperatura de la superfície terrestre (2016)

Font: National Oceonographic and Atmospheric Administration, http://www.noaa.gov/

Segons informes de l’OMM, les temperatures registrades l’any 2016 permeten

afirmar que aquest ha estat l’any més càlid de tots els registrats, amb tempe-

ratures de 1,2ºC per sobre dels nivells preindustrials i de 0,88ºC per sobre del

període 1961-1990. Encara que l’augment de la temperatura mitjana va co-

mençar a final del segle XIX, aquest s’ha accentuat sobretot durant els anys

1980-2016. A més, es fa evident que 16 dels 17 anys més calorosos que s’han

http://www.noaa.gov/
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registrat són anys posteriors a 2001. Coherentment, el 2016 apareixen pics

de calor insòlits fins el moment. Són els casos de Pretòria a Sud-àfrica (42,7

graus), Phalodi a l’Índia (51 graus), Bàssora a l’Iraq (53,9 graus) o Mitribah a

Kuwait (54 graus).

L’anomalia de les temperatures, contrastada científicament, és la que també

percep la població global quan a ple mes d’octubre o de novembre té la sen-

sació que encara és a l’estiu. És veritat que les altes temperatures a l’octubre

no són cosa d’ara i que ja hi eren en generacions anteriors. Només cal fer una

ullada al savi refranyer meteorològic català per trobar dites que al·ludeixen

als famosos estiuets de la tardor (possiblement, el de Sant Miquel del 29 de

setembre i el de Sant Martí de l’11 de novembre són els més coneguts de tots).

Però amb els certificats meteorològics a mà dels últims anys es pot observar

que aquests estiuets, amb temperatures esporàdiques per damunt de la mitja-

na de l’època, estan donant pas a una cosa diferent, que és l’estiu�de�tardor.

Des de l’any 2000, el fenomen deixa de ser anòmal i es confirma la impressió

subjectiva de la ciutadania. Es produeix una nova dinàmica atmosfèrica que

fa que a la tardor la massa d’aire fred d’origen àrtic o polar trigui a empènyer

cap al sud l’aire càlid subtropical. En els darrers anys, aquest últim allarga la

seva estada durant més dies de la tardor. Catalunya en seria un exemple.

2.2. Altres indicadors del canvi climàtic

El canvi climàtic va associat indiscutiblement a l’augment de la temperatura

global de la superfície terrestre, però hi ha més registres rècord d’altres fenò-

mens, com l’augment�de�lestemperatures�marines, el desgel�de�l’àrtic, els

incendis�forestals, les sequeres en unes zones i les precipitacionstorrencials

en altres, l’augment�del�nivell�del�mar i les inundacions de zones habitades,

la degradació�de�la�barrera�de�corall i l’augment de fenòmens�extrems com

els ciclons, els sismes submarins i les sequeres de grau sever.

1)�Temperatura�marina. La temperatura superficial dels mars i oceans del pla-

neta també va batre rècords el 2016: la tendència més recent de la temperatura

global de la superfície del mar per al segle actual (2000-2016) és de +1,62 C.

2)�Desgel�de�l’àrtic. L’augment de les temperatures provoca el desglaç de zo-

nes del sol costaner de l’Àrtic, congelades gairebé permanentment. Aquest fe-

nomen comportarà multiplicar per 10 les emissions de CO2 procedents dels

dipòsits de carboni protegits fins ara pel gel i accelerarà el canvi climàtic.

Els científics alerten que el 2015 hi va haver un 75% menys de volum de gel

perianual que 20 anys enrere. Aquest fet obre noves rutes marítimes que com-

porten un estalvi econòmic en el transport de mercaderies internacional, però,

en canvi, implica conseqüències enormes sobre el clima, com ara una con-

taminació acústica i atmosfèrica més grans derivades de la intensificació de

l’activitat humana a la zona.
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3)�Incendis�forestals. Diferents estudis constaten que els incendis forestals

augmenten degut al canvi climàtic. Com a conseqüència de l’escalfament glo-

bal del planeta, la vegetació pateix estrès hídric, fet que explica el canvi. A

més, s’observa una major virulència dels focs a causa de la sequera dels mesos

d’hivern i primavera. Això genera unes condicions òptimes perquè els boscos

i els camps de conreu siguin altament inflamables.

4)�Sequeres�i�precipitacions�torrencials. El canvi climàtic fa doblar el risc de

pluges torrencials previst en curts períodes de temps. Diverses investigacions

conclouen que la possibilitat que es registrin aiguats aïllats s’incrementa el

14% a causa de l’augment de la temperatura global en 1 ºC. Les anàlisis de les

precipitacions horàries de tot el segle XX fan evident que les pluges torrencials

per cada hora creixien dos cops més ràpid del previst quan les temperatures

diàries superaven els 12 ºC. És sabut que les pluges torrencials en períodes tan

curts de temps, a més de provocar una forta erosió del terreny, poden causar

inundacions amb víctimes humanes.

5)�El�nivell�del�mar�i� la�inundació�de�zones�habitades. El nivell del mar

va assolir un nou rècord l’any 2016 amb un augment de 8,2 mm en un any.

Aquesta dada va significar que el 2016 fos el sisè any consecutiu en què el

nivell mundial del mar havia augmentat respecte l’any anterior. Durant les

últimes dues dècades, el nivell del mar s’ha incrementat una mitjana de 3,4

mm anuals, amb els màxims d’augment als oceans Pacífic i Índic.

6)�Barrera�de�corall. L’acidificació dels oceans per causa del CO2 perjudica

moltes formes de vida marina, però sobretot afecta el desenvolupament de

coralls, mol·luscs i certes formes de fitoplàncton fonamentals en la cadena trò-

fica. Així doncs, l’augment de la temperatura de l’aigua dels oceans està cau-

sant degradació de les barreres de corall, que, al seu torn, comporta la dismi-

nució d’una gran quantitat d’algues que viuen en aquest ecosistema. Aquest és

el fenomen que està vivint la Gran Barrera de Corall australiana, que és la més

gran del món. La comunitat científica es mostra preocupada perquè els esculls

de corall són hàbitat o refugi de nombroses espècies de peixos, invertebrats

i mamífers marins. Es calcula que encara que les barreres de corall cobreixen

menys d’un 1% de la superfície del fons de mars i oceans, acullen el 25% de

la vida marina.

Sembla evident que tot això és conseqüència de l’escalfament global, i que

les emissions de gasos d’efecte hivernacle en són les principals culpables. Però

què les causa?
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3. Quines són les causes del canvi climàtic?

Aquest apartat tractarà de les causes de les emissions de CO2. Fa uns 150 anys

la temperatura va començar a pujar de manera constant després de gairebé dos

mil·lennis de clima força estable. La creixent crema de combustibles fòssils,

primer carbó i després petroli, ha provocat un alteració del CO2 a l’atmosfera

i una pertorbació del balanç de gasos d’efecte hivernacle. A quines activi-

tats antròpiques concretes es deu? La resposta és que principalment es deu a

l’obtenció d’energia, a l‘agricultura i la ramaderia, a la indústria i al transport.

Sense oblidar, com s’ha explicat, que els canvis climàtics es deuen a fac-

tors naturals, l’acceleració de l’escalfament global actual es deu a l’acció

antròpica.

Els humans, a diferència d’altres espècies animals i vegetals, es caracteritzen

pel fet que obtenen matèria�i�energia a partir de la transformació dels sistemes

ecològics naturals. És a dir, la societat utilitza les plantes i els animals dels

ecosistemes per a l’obtenció d’aliments, però també per extreure altres recursos

(minerals, combustibles...). D’aquesta manera, es cobreixen necessitats vitals i

productives dels humans, de manera que els cicles de matèria i energia propis

dels ecosistemes naturals es transformen o es trenquen.

Els ecosistemes naturals tenen uns cicles vitals molt eficients caracteritzats per

uns fluxos relativament tancats en la cadena alimentària o tròfica. Els descom-

ponedors són organismes clau que no malbaraten pràcticament res. És sabut

que el seu aliment és la transformació de la matèria morta (plantes i animals).

En canvi, el cicle de la matèria de l’ecosistema humà sí que produeix despesa

energètica�i�de�matèria�primera en cada fase de la producció de béns, és a

dir, l’energia i la matèria no se solen aprofitar totalment. En les diferents fases

es generen uns residus no directament reciclables en la natura, o reciclables a

través de processos molt llargs a escala geològica.
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Figura 20. Cicles dels ecosistemes natural i humà

Font: Vicenç Sureda i Françoise Breton (1999)

El procés d’obtenció d’energia i matèria ha canviat, però hi ha sigut al llarg de

tota l’evolució i supervivència de l’espècie humana. Des de temps prehistòrics,

l’espècie homo s’esforça per a aconseguir millors condicions de vida a partir

de l’ecosistema natural. La transferència de matèria i energia és especialment

canviant des del Plistocè, que coincideix amb la descoberta del foc, la fabrica-

ció d’instruments de caça o l’exogàmia. El Plistocè és un període geològic que

cobreix la major part de l’última glaciació. Aquest període segueix el Pliocè i

precedeix l’Holocè i data d’entre fa 1,8 - 1,6 milions d’anys i fa 11.000 anys.

L’Holocè coincideix amb el final del paleolític i amb l’aparició de l’homo sapi-

ens, el qual va desenvolupar l’agricultura i la ramaderia, iniciant així un canvi

de la fesomia de la Terra.

Ara bé, la transferència de matèria i energia és especialment profunda coinci-

dint amb la Revolució Industrial. Es produeix un canvi en relació a la trans-

formació de les matèries primeres naturals en altres productes que no són na-

turals. Això fa que a la cadena de matèria i energia no hi hagi descomposició

per se. La major part de productes tenen un procés de reciclatge lent o no en

tenen. Hi ha una preponderància de materials com l’alumini, el ciment o el

plàstic, però aquest moment també es caracteritza per la contaminació dels

combustibles�fòssils i, encara pitjor i més perjudicial, pels radioisòtops de

les bombes i els assajos nuclears com el bombardeig d’Hiroshima i Nagasaki el

1945 que, de manera paradoxal, va posar fi a la Segona Guerra Mundial.
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És per això que a nivell geològic es parla ja d’un canvi d’era. Els seus promo-

tors l’anomenen Antropocè, un neologisme derivat de mots del grec que vo-

len dir “home” i “nou” o “recent”. Aquest terme, que parlaria l’època en què

l’activitat humana ha començat a generar efectes massius a nivell mundial i no

tant d’un període geològic en sentit propi, va ser proposat per primera vegada

l’any 2000 pel químic Paul�Crutzen (1933). Tot i això, els experts sostenen

que és al voltant del 1950 quan es podria donar per acabat l’Holocè, ja que

en aquest moment es van començar a dispersar per tot el planeta les partícu-

les radioactives alliberades en els assajos nuclears d’Hiroshima i Nagasaki. Es

considera que aquestes partícules, juntament amb altres materials (plàstics...),

modifiquen l’escorça terrestre mineral.

La Revolució Industrial es presenta doncs com un punt de ruptura en el curs

de la història perquè va transformar la societat, que va passar de ser agrícola

i ramadera a ser industrial. Es tracta d’un moment de forts canvis, i cal desta-

car-ne dos: l’econòmic, molt lligat al model capitalista, i el demogràfic (un au-

tèntic auge que ha fet que la població mundial augmenti fins els 7.500 milions

de persones, amb unes previsions que apunten a 11.000 milions al final del

segle XXI). A partir de la Revolució Industrial els humans es converteixen en

autèntics manipuladors�de�màquines que funcionen majoritàriament amb

energia a base de combustibles�fòssils.

L’any 2010, segons dades publicades el 2015 per l’IPCC, hi ha principalment

quatre factors humans que fan créixer l’emissió dels gasos d’efecte hiverna-

cle: la producció d’electricitat, que és responsable del 25% de les emissions,

l’agricultura i la silvicultura (24%), la indústria (21%) i el transport (14%).

Figura 21. Emissions mundials directes i indirectes de gasos d’efecte hivernacle
per sector econòmic (2010)

Font: Intergovernmental Panel on Climate Change, http://www.ipcc.ch/

http://www.ipcc.ch/
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Els gasos de les emissions que provoquen l’efecte hivernacle són diverses i,

com ja s’ha dit, la seva incidència és diferent. Entre aquests gasos es destaca

el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), el diòxid nitrós (N2O) i els gasos

fluorats, que són els únics gasos d’efecte hivernacle que no es produeixen de

manera natural.

Figura 22. Emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle per sector econòmic i tipus de gas
(2010)

Font: Emission Database for Global Atmospheric Research, http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Es calcula que l’any 2016 es van emetre un total de 36,4 milions de tones de

CO2, més del doble que l’any 1971.

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/
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Figura 23. Emissions mundials de CO2 (gigatones) per sectors econòmics (1971-2014)

Font: International Energy Agency, http://www.iea.org

Figura 24. Emissions mundials de CO2 (gigatones) (1990-2016)

Font: Global Carbon Project, http://www.globalcarbonproject.org/

El sector energètic, doncs, contribueix de manera destacada en l’emissió de

CO2 a escala mundial. A pesar de l’avenç en les energies renovables, les centrals

tèrmiques alimentades amb carbó continuen expulsant quantitats ingents de

CO2 a l’hora de produir electricitat. Aquest fet d’abast mundial (la Xina o

l’Índia en són exemples), també té lloc a Espanya. Així, el 2015, coincidint

amb una sequera que no va ajudar a la producció d’energia neta, la central

d’As Pontes (A Coruña) va emetre a l’atmosfera 7,5 milions de tones de CO2.

http://www.iea.org
http://www.globalcarbonproject.org/
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Figura 25. Central tèrmica d’As Pontes, a la província d’A Coruña.

Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica_de_Puentes_de_Garc%C3%ADa_Rodr%C3%ADguez#/media/File:T
%C3%A9rmica_das_Pontes.jpg

A més, la combustió del petroli i del carbó, juntament amb la crema dels bos-

cos (bàsicament tropicals) per a destinar més i més terra a l’agricultura inten-

siva, genera el que es coneix com aerosols. Es tracta de partícules minúscules

en suspensió a l’atmosfera que formen grans concentracions i fan rebotar cap

a l’espai part de les radiacions solars. En conseqüència, afecten la llum i la

temperatura terrestre. A diferència del CO2, els aerosols fan baixar la tempera-

tura del planeta ja que disminueix la radiació solar. De manera natural, a partir

d’erupcions volcàniques, també es generen els aerosols. En qualsevol cas, la

seva concentració a l’estratosfera causa, per reacció química, la destrucció de

la capa�d’ozó.

En la generació de l’efecte hivernacle hi ha dos gasos que tenen la característica

d’escalfar el planeta molt més que el CO2. Es tracta del metà i del diòxid�de

nitrogen, la procedència dels quals ve de diferents fonts naturals com ara els

volcans, els sediments i les roques sedimentàries carregades d’hidrocarburs,

el permafrost de les regions àrtiques, les aigües superficials (per exemple, els

aiguamolls, els embassaments, els llacs o els rius) i els incendis forestals, entre

altres. Però, les activitats humanes han fet créixer, i molt, la seva presència a

l’atmosfera, de manera que més de la meitat de les emissions de metà emeses

a l’atmosfera són per causa de l’acció humana.

Quin és l’origen humà de la generació del metà i del diòxid de nitrogen? Per

a la resposta serveix observar el mapa de terres de conreu i pastures al món.

http://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica_de_Puentes_de_Garc%C3%ADa_Rodr%C3%ADguez#/media/File:T%C3%A9rmica_das_Pontes.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica_de_Puentes_de_Garc%C3%ADa_Rodr%C3%ADguez#/media/File:T%C3%A9rmica_das_Pontes.jpg
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Figura 26. Terres de conreu i pastures (2009)

Font: Jonathan Foleys (2016)

La societat en el seu conjunt està utilitzant una enorme quantitat de sòl per

a les activitats agràries�i�ramaderes. Això està comportant una desforestació,

sobretot dels boscos tropicals. Observant el mapa, es veu el predomini dels

colors verd, amb les àrees cultivades amb blat, soja, blat de moro o arròs, i

marró, que correspon als camps de pastura. Es calcula que ambdues àrees ocu-

pen el 40% de la superfície terrestre de la Terra. Per tant, es necessita molta

àrea per a l’alimentació de la humanitat. A més, algunes poblacions més que

d’altres (Brasil i l’Argentina en són clars exemples) tenen una dieta fortament

carnívora (vaca sobretot, però també pollastre i porc, entre altres).

Figura 27. Producció ramadera per grans regions mundials i emissió de CO2 (2010)

Font: Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org

El model d’explotació agrícola i ramadera basat en la carn, juntament amb

l’augment de la població mundial, fa que s’entri en un cercle viciós pel que

fa a les terres destinades a la producció agrícola i ramadera. Aquest tipus

d’activitat econòmica utilitza fertilitzants de manera massiva, és a dir, aboca-

ments d’òxid de nitrogen, que és 300 vegades més perillós que el CO2. Els ci-

entífics posen èmfasi en aquest gas, ja que una reducció de les seves emissions
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podria desaccelerar l’escalfament durant les pròximes dècades, ja que, agafant

un període de 20 anys, es calcula un factor d’escalfament global inicial molt

alt, entre 84 i 87 vegades superior al del CO2.

Per últim, cal destacar els gasos�fluorats. Davant la problemàtica que supo-

sava la destrucció de la capa d’ozó, es van introduir als anys 1990 produc-

tes substitutius dels clorofluorocarbonis (CFC) i altres substàncies amb un po-

der destructiu de l’ozó estratosfèric molt gran. Així és com apareixen els ga-

sos fluorats. Entre altres, hi ha els hidrofluorocarbonats (HFC), que s’utilitzen

a la refrigeració, el sulfur hexafluorur (SF6), usat a la indústria electrònica, i

els perfluorocarbonats (PFC) emesos en la fabricació d’alumini. No obstant ai-

xò, aquests substitutius tenen un elevat potencial d’escalfament atmosfèric i

una llarga permanència a l’atmosfera, de manera que també contribueixen a

l’efecte hivernacle.
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4. Els efectes del canvi climàtic

Les activitats humanes han generat canvis importants en la composició de ca-

dascun dels grans compartiments que formen la biosfera (atmosfera, hidrosfe-

ra i litosfera). Com s’ha vist, aquests canvis s’han accelerat notablement en els

darrers 200 anys i s’han intensificat des del 1980 a l’actualitat. Arribats a aquest

punt, la qüestió és conèixer l’abast de les conseqüències de l’escalfament glo-

bal que pateix i patirà la societat a escala local i global.

4.1. Els impactes sobre l’atmosfera

Els contaminants�atmosfèrics�primaris que són els que procedeixen direc-

tament de fonts identificables naturals o antròpiques, com ara el diòxid de

sofre (SO2), les partícules o els òxids de nitrogen (NOx) o els contaminants

secundaris, és a dir, els contamintants que es formen a l’atmosfera com a con-

seqüència de la reacció de dos o més contaminants primaris, com ara l’ozó

troposfèric (O3), tindran efectes territorials.

A escala�local, la creixent concentració de població, d’activitats productives

i de mitjans de transport a les àrees urbanes fa que aquestes pateixin d’una

manera especial importants episodis de contaminació atmosfèrica. En els dar-

rers anys, les ciutats dels països desenvolupats presenten una disminució de

la contaminació derivada de les activitats industrials i del consum energètic

domèstic (pel canvi cap a fonts energètiques menys contaminants, com el gas

natural) i un augment de la contaminació causada pels mitjans de transport

(en especial els automòbils). El canvi de clima urbà pot ocasionar puntes de

mortalitat extraordinària entre la població que hi està més exposada.

En relació amb les àrees rurals més properes, el clima�de�les�ciutats es ca-

racteritza pels trets distintius següents: temperatures mitjanes més ele-

vades (per això es parla d’illes�de�calor), precipitacions mitjanes també

més elevades, radiació solar més petita, menys humitat relativa i també

una velocitat del vent més reduïda.

A escala�regional, la contaminació atmosfèrica vindrà donada per casos com

el de la pluja àcida. L’anomenada pluja�àcida és un exemple típic de conta-

minació atmosfèrica a escala de grans regions i fins i tot de subcontinents. En

essència, també es tracta d’un tipus de contaminació força injusta, ja que els

causants del problema no són els que en reben les conseqüències més nega-

tives. Efectivament, resoldre el problema de la contaminació en un lloc (per

exemple, mitjançant xemeneies de 300 metres d’alçada) significa sovint tras-

Pluja àcida

Per pluja àcida s’entén simple-
ment una precipitació el pH de
la qual enregistra un valor in-
ferior al de les precipitacions
normals, que és de 5,6, aproxi-
madament.
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lladar-lo a un altre lloc. El pH mesura el grau d’acidesa o d’alcalinitat de qual-

sevol substància segons una escala que va del 0 (substància totalment àcida)

fins a 14 (substància totalment bàsica o alcalina).

Des del final dels anys cinquanta les mesures del pH de la precipitació efectu-

ades a Escandinàvia, Europa central i el Canadà van indicar valors de 4,5 i fins

i tot de 4. Al mateix temps, es va observar una mortalitat creixent de la fauna

piscícola en rius i llacs i processos de defoliació cada cop més importants en

les masses boscoses.

4.2. Els impactes sobre l’aigua

Les societats humanes han consumit aigua com mai durant els darrers segles.

Actualment s’estima que aquest consum és proper als 4.000 km3 anuals, apro-

ximadament la meitat dels quals no es consumeix (s’evapora, s’infiltra al sòl

o torna a alguna llera). Aquesta és una xifra fa més que duplicar el consum de

1950 i és prop de 35 vegades superior al consum de començament del segle

XVIII. Es calcula que al segle XXI la principal activitat consumidora d’aigua a

escala mundial és l’agricultura (entre el 65% i el 70% del total), seguida de la

indústria (25%) i del consum domèstic (entr el 5% i el 10%).

Figura 28. Distribució mundial de l’aigua segons ús a l’any 2009 (km3)

Font: unesco.org (2009)

Es calcula també que el 70,8% de la superfície terrestre està ocupada per aigua,

però tan sols un 2,5% de tota l’aigua existent al planeta és aigua dolça, i només

un 1% és apta per al consum. Una vegada més, l’accés als recursos i el consum

són desiguals a escala planetària, ja que varia molt d’una regió a una altra, fins

i tot dins d’un mateix país. Als països rics, el consum d’aigua potable es més

elevat, especialment en espais urbans.

Figura 29. Distribució mundial de l’aigua segons renda per càpita l’any 2009 (%)
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La petjada�hídrica és especialment alta als Estats Units, l’Índia i la Xina. En-

tre els tres països, l’any 2012 van consumir el 38% dels recursos hídrics del

planeta.

Figura 30. Petjada hídrica per països (1996-2005)

Per determinar la disponibilitat d’aigua en un país o àrea geogràfica determi-

nada, s’utilitza el llindar�de�pressió�hídrica (que vol dir que es disposa de

1.700 m3/habitant/any). La disponibilitat és encara més severa quan hi ha el

llindar�de�penúria (1.000 m3/habitant/any), per sota del qual sorgeixen pro-

blemes de proveïment a l’agricultura i la indústria. S’estima que, el 2016, 2.300

milions de persones van estar sotmeses a pressió hídrica i que 1.700 milions

van patir penúria. Es preveu arribar als 3.500 i 2.400 milions de persones, res-

pectivament, l’any 2025.

D’acord amb alguns estudis, es preveuen horitzons d’estrès hídric el 2020, el

2030 i el 2040. En aquest darrer escenari hi ha 33 països que s’enfrontaran a

veritables extrems d’estrès hídric, 14 dels quals es localitzen geogràficament

a l’Orient Mitjà. Aquesta és una regió molt pobre en aigua, que basa el seu

consum en les aigües subterrànies i en les aigües marines dessalinitzades. Les

grans economies mundials, com els Estats Units, la Xina i l’Índia s’enfronten

a previsions d’estrès hídric elevat fins l’any 2040.

Figura 31. Estrès hídric per països (2040)

Font: World Resources Institute, www.wri.org
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Pel que fa la contaminació�d’aigües�superficials, els rius i els llacs esdevenen

el destí dels abocaments�d’aigües�residuals provinents de l’agricultura, la in-

dústria i el consum humà. Fins fa relativament poc, la contaminació fluvial

provocada per les grans concentracions urbanes i industrials del món era tan

gran que els rius es podien considerar biològicament morts. Aquesta situació

predomina encara a moltes conques fluvials de l’Europa de l’Est, i es genera-

litza als països asiàtics i iberoamericans que viuen un procés de creixement

econòmic ràpid.

4.3. Els impactes sobre el sòl

Les capes de material no consolidat que se situen sobre l’escorça terrestre i que

es coneixen com a sols constitueixen un element imprescindible per a la vida,

i no únicament com a mitjà per a la producció d’aliments.

Les activitats humanes com la desforestació, l’agricultura i la ramaderia són

en gran part (90%) responsables de la degradació�del�sòl mundial. Per una

banda, l’erosió dels sols agrícoles és provocada bàsicament per la sobreexplo-

tació agrícola que esgota els nutrients i per l’ús d’herbicides que deixen el sòl

sense protecció, així com pel sobrepasturatge, amb abocaments de purins i

fangs inclosos. Per altra banda, els efectes de la desforestació són notoris a tot

el món, que inclouen l’erosió a més a més de l’extinció d’hàbitats i espècies.

Això pot no ser així en certs continents, com és el cas d’Europa, on la cober-

tura arbòria està en augmentant. Tanmateix, un 85% dels boscos europeus es-

tan essent gestionats pels humans, i aquesta gestió es fa a partir únicament de

les espècies que tenen un major valor comercial, la qual cosa té, naturalment,

efectes contraproduents.

4.4. Els impactes socials, econòmics i polítics

Els impactes del canvi climàtic degut a l’increment de la temperatura mitjana

global del planeta produirà migracions massives (de les zones costeres cap a

l’interior, entre altres), que possiblement comportaran conductes racistes i xe-

nòfobes, un desequilibri econòmic entre països rics i pobres i també la presa

d’acords polítics per disminuir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle. Ara

bé, el que és més alarmant és que aquests conseqüències tindran lloc sobretot

en llocs vulnerables, on la gestió dels canvis pot ser més complicada.
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Sembla clar que, eventualment, d’una manera o altra, tothom patirà

les conseqüències del canvi climàtic. Però el cert és que els rics podran

adaptar-s’hi, ja que disposen de més opcions. Una mostra d’això és la

seguretat alimentària. El canvi climàtic provoca i provocarà més seque-

res en regions ja seques per se, especialment a les regions de l’Àfrica

delNord, del Pròxim�Orient i del Sud�Asiàtic, cosa que farà molt difícil

el conreu i, per tant, l’accés a l’alimentació.

Figura 32. Efectes del canvi climàtic en la seguretat alimentària (2050)

Font: World Food Programme, www.wfp.org

Les manifestacions del canvi climàtic, per exemple canvis significatius en les

temperatures i les precipitacions, els períodes de sequeres, les onades de calor

o els fenòmens extrems es donaran en llocs amb una climatologia extrema. És

a dir, les zones frontereres dels deserts (amb pluges inferiors als 200 ml), on els

cultius són difícils, i que, per més casualitat, com apunta l’autora Naomi Klein

a Let Them Drown The Violence of Othering in a Warming World (2016), són les

regions�amb�més�conflictes al llarg de la història.
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Figura 33. Els límits del desert i els atacs amb drons

Font: Naomi Klein (2016)

Una gran part de la intervenció militar occidental es concentra en aquestes

zones seques on la gent lluita per l’accés al petroli i l’aigua, i és aquí on apa-

reixen alguns grups terroristes actuals. En certa manera, doncs, la història del

canvi climàtic és violenta. La paradoxa és que unes quantes persones emeten

carboni i moltes altres en pateixen les conseqüències.

Altres mostres de canvi climàtic en zones vulnerables estan relacionades amb

esdeveniments�extrems, com l’huracà Matthew que va colpejar el sud d’Haití

el 2016 i que va provocar gairebé un miler de víctimes mortals i desenes de

milers de damnificats, o com les pluges�torrencials de Sri Lanka el 2017, amb

inundacions i esllavissaments que van causar més d’un centenar de morts i

un centenar de desapareguts.
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Figura 34. Efectes de l’huracà Mathew a Haití (2016)

Font: La Vanguardia

En països menys afavorits hi ha també conseqüències relacionades amb les

anomenades onades�de�calor, és a dir, un augment sobtat i perllongat de la

temperatura i la humitat, en què, durant tres o més dies, els valors estan per

damunt dels valors mitjans del clima de la zona en qüestió. El 2015 es va pro-

duir una de les onades de calor més mortíferes de la història a l’Àsia meridio-

nal, que va acabar amb la vida d’unes 3.500 persones al Pakistan i a l’Índia. Els

investigadors d’un estudi liderat per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts

i la Universitat Loyola Marymount (Estats Units), publicat a la revista Science

Advances el 2016 indiquen que hi haurà onades de calor mortíferes d’aquí a

poques dècades que afectaran regions del nord de l’Índia, el sud del Pakistan i

Bangla Desh, incloent-hi les conques dels rius Indus i Ganges, que produeixen

gran part del subministrament alimentari del sud de l’Àsia. En aquesta àrea hi

viuen prop de 1.500 milions de persones, amb una gran part de la població

que depèn de l’agricultura de subsistència, cosa que requereix llargues hores

de feina intensa a la intempèrie i sense protecció del sol. L’article mostra que,

al final del segle, si no hi ha reduccions serioses en les emissions globals, les

onades de calor més extremes augmentaran les temperatures�de�bulb�humit

aproximadament de 31 ºC a 34,2 ºC. Això acosta aquests territoris al límit de

la supervivència, ja que amb una temperatura de bulb humit (temperatura de

l’aire però no de les partícules d’aigua que conté) de 35 ºC el cos humà no pot

refrescar-se suficientment.

Però tots els països, en major o en menor grau, patiran les conseqüències de

les onades de calor. L’any 2003, a Europa, una onada de calor va provocar més

de 50.000 morts, sobretot a Itàlia (20.000), França (14.800) i Espanya (6.500). I

el 2010, una altra onada de calor al conjunt d’Europa però en especial a Rússia

va fer que els preus mundials dels aliments augmentessin sobtadament.



© FUOC • PID_00249882 42 Canvi climàtic global

Per acabar, la desfeta�dels�glaciars de l’Antàrtica i l’Àrtic i l’augment de la

pujada�del�nivell�del�mar també formen part de l’extensa llista de fenòmens

provocats pel canvi climàtic. Es preveu que el desglaç de gel de Grenlàndia

provocarà un augment de 4,5 m del nivell del mar entre els propers 100 i 300

anys.
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5. El canvi climàtic i la necessitat de regionalitzar

La temperatura i la precipitació canviaran. La tan esmentada pujada de 2ºC

segons l’IPPC probablement arribarà abans del 2050. A les darreries de segle

XXI podrà ser fins i tot pitjor, però això és una dada general i caldrà regiona-

litzar. L’observació de dades d’un cas particular (com la ciutat de Barcelona)

permet veure la necessitat d’estudiar el clima i el canvi climàtic al màxim de-

tall territorial possible. Amb els registres es pot afirmar que, en el cas barceloní,

l’augment mitjà de 2ºC esperat a escala mundial, ja s’ha produït. Altrament,

també es pot dir que el 1816 consta com l’any més fred viscut a Barcelona,

com a mínim des de 1780. La principal causa d’això va ser l’erupció del volcà

a l’illa de Sumbawa a l’any 1815, com ja s’ha explicat més al punt 1. Els efectes

climàtics d’origen natural es van fer sentir al cap d’un any fins i tot a deu mil

quilòmetres de distància, com és el cas de Barcelona, i en altres parts del món

els efectes van ser diferents. Vet aquí, doncs, la necessitat d’estudiar cas per

cas els registres atmosfèrics.

Figura 35. Temperatura mitjana anual a Barcelona (1780-2014)

Font: METEOCAT, www.meteo.cat

L’estudiregional és totalment necessari per a fer la descripció i el diagnòstic,

la projecció futura, i l’establiment de plans d’actuació. Per a aconseguir-ho cal

la tècnicacartogràfica, la computació de dades�històriques i la modelitza-

cióclimàtica. La utilització dels models�climàtics�globals (GCM per les seves

sigles en anglès), amb informació de diferents factors que afecten el sistema,

permet obtenir les projeccions�climàtiques per a l’estudi de l’evolució futura

del clima.

El 2017 hi ha més d’una vintena de models climàtics globals. Els models cli-

màtics desenvolupats des de 1970 en endavant han augmentat el nombre de

components considerats i han incorporat informació més detallada sobre el

territori, gràcies a l’augment de la resolució informàtica.
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Figura 36. Acoblament de diferents components en els models de clima

Font: Intergovernmental Panel on Climate Change, http://www.ipcc.ch/

Figura 37. Evolució computacional dels models de clima

Font: Intergovernmental Panel on Climate Change, http://www.ipcc.ch/

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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5.1. El cas de Catalunya

Les generalitzacions dels models climàtics globals, que tenen el risc de no si-

mular prou bé els fenòmens meteorològics a gran escala, sí que permeten pre-

sentar amb certa precisió escenaris més reduïts. En el cas català, quines són les

conclusions principals de l’estudi climàtic actual i quins els principals efectes

del canvi climàtic que caldrà afrontar en un futur?

Algunes de les conclusions del Tercer�informe�sobre�canvi�climàtic�a�Cata-

lunya (2016), text elaborat per més d’un centenar d’experts d’universitats i

centres de recerca catalans, alerten dels canvis en diferents indicadors.

L’estudi posa de manifest l’increment de la temperatura�mitjana a Catalunya,

essent 1,55 graus superior des del 1950. De fet, l’escenari de futur preveu que la

temperatura pugi almenys 1,4 graus abans del 2050. L’augment de temperatura

anirà acompanyat per un augment de la contaminació atmosfèrica, cosa que

provocarà 3.500 morts prematures per afectacions cada any.

Figura 38. Evolució de la temperatura mitjana a Catalunya (1971-2050)

Font: METEOCAT, www.meteo.cat

La calor no serà la única protagonista. L’escenari de 2050 preveu també més

sequera. La reducció mitjana dels recursos hídrics se situarà a l’entorn del 10%

a les conques pirinenques, amb màxims que poden arribar al 22% a les con-

ques litorals. Això serà conseqüència d’una alteració significativa de la mitjana

de precipitacions i d’un descens de la mitjana de nevades.

Per últim, les xifres de l’informe posen en evidència la pujada del nivell�del

mar, amb un creixement de gairebé quatre centímetres per dècada, acompa-

nyat d’un escalfament de 0,3 graus. Això tindrà repercussions en la mortalitat

massiva d’espècies com el corall o la posidònia.

Amb aquest escenari climàtic, les onades�de�calor i les nits�tropicals (per sobre

dels 20ºC) o tòrrides (per sobre dels 25ºC) seran més freqüents. Òbviament, la

gent gran i les persones amb patologies cròniques prèvies són i seran les per-
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sones amb més vulnerabilitat, juntament amb les persones amb atacs d’asma

i sensibles a certs al·lergògens (aquests darrers, l’any 2016, representa un 25%

de la població). Les onades de calor anuals es caracteritzaran, a més a més, per

un augment del risc potencial de tenir malalties tropicals, com el dengue, la

malària o el chikungunya.

5.2. El turisme i el canvi climàtic a Catalunya

A Catalunya hi ha diferents sectors econòmics estratègics. Un d’ells és el turis-

me. Aquesta activitat és un veritable motor econòmic a Catalunya, la principal

destinació turística d’Espanya i una de les més importants d’Europa. La ciutat

de Barcelona és, al seu torn, una de les principals destinacions turístiques cata-

lanes. El turisme suposa el 15% del Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya,

encara que en algunes comarques el pes d’aquest sector econòmic és encara

més gran. Així, a l’Alta Ribagorça, el turisme suposa el 30,7% del seu PIB.

En tot cas, el turisme és una activitat econòmica molt dependent del clima,

ja que:

• És un recurs principal per al turisme.

• Determina la idoneïtat de les ubicacions per a una àmplia gamma

d’activitats turístiques.

• És el principal impulsor de l’estacionalitat en la demanda turística.

• Té una influència important en els costos d’explotació (calefacció/refrige-

ració, neu, subministrament d’aigua, assegurança, etc.)

El canvi climàtic tindrà efectes directes i indirectes en aquesta activitat. Els

impactesclimàticsdirectes es poden sintetitzar en:

• Una possible redistribució geogràfica i estacional del flux de visitants.

• Un augment del dany en infraestructures turístiques.

• Una major adaptació i despeses d’explotació.

Pel que fa als impactes�climàtics�indirectes, aquests es poden resumir en:

• Canvis en la disponibilitat d’aigua.

• Pèrdua de la biodiversitat i reducció paisatgística.

• Augment dels riscos naturals.

• Erosió costanera i inundació.

• Danys a la infraestructura.

• Augment de la incidència de malalties transmeses.



© FUOC • PID_00249882 47 Canvi climàtic global

Aquests impactes es manifesten de manera pràctica a escala catalana. Entre els

principals efectes és destacable la disminució erosiva de les platges. Segons el

Tercer informe sobre canvi climàtic a Catalunya (2016), es preveu que el 2100

el 21% de les platges catalanes requeriran actuacions addicionals de manteni-

ment. En nombres absoluts, es preveu que algunes regions de destinació turís-

tica doblaran els trams de costa molt vulnerables a l’erosió i a l’augment del

nivell del mar. Aquest és el cas de la Costa Brava, que passarà de tenir 43 trams

de costa vulnerable a tenir-ne 74 l’any 2050.

Davant d’un escenari de menys precipitació, hi haurà també el repte de ga-

rantir la disponibilitat de l’aigua per a rebre els viatgers que cada any visiten

Catalunya (l’any 2016 es van registrar 17 milions de visitants, una quarta part

dels 75 milions de visitants que té Espanya). En aquest sentit, l’ajuntament

del Port de la Selva (Alt Empordà) va prohibir a l’estiu del mateix 2016 l’ús de

l’aigua per a ús no domèstic.

En el cas del turisme, l’augment de la temperatura es converteix en una arma

de doble fil. Per un costat pot portar més dies de bonança, allargar temporades

i desestacionar el sector, però també pot fer que el territori perdi el seu atractiu,

un factor que sembla superficial però que pot acabar marcant la diferència.

Figura 39. Condicions de confort per al turisme d’estiu a Europa als períodes
1961-1990 i 2071-2100

Font: European Environment Agency, https://www.eea.europa.eu/

A una altra escala, a la ciutat de Barcelona, el fet de dormir a la nit pot resultar

encara més difícil. La temperatura mitjana a la ciutat comtal és de 18 graus.

Aquesta ha augmentat 1,5 graus des de 1990, però l’escenari més optimista

situa l’increment en 1,6 graus més el 2050. Els dies calorosos amb temperatures

superiors a 30 graus seran més abundants, i les nits tropicals (i tòrrides) també.

El 2016 es registren 38 nits tropicals l’any, i el 2050 se’n preveuen entre 76 i

112. Les nits tòrrides passaran d’una a cinc respectivament.

http://www.eea.europa.eu/
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6. Respostes al repte climàtic

En aquest darrer apartat es fa una reflexió sobre les evidències de canvi climà-

tic i les possibles accions de resposta. És evident que no cal presentar repeti-

dament situacions de caos i sofriment, sinó d’esperança. Per això calen solu-

cions. Però el cert és que a la societat li costa actuar davant del canvi climàtic.

Per què?

El filòsof francès Bruno Latour, al seu llibre We have never been modern (1993)

diu que la societat moderna sent que no té un lloc de residència. En certa ma-

nera, els humans no coneixen prou bé o no són conscients de la procedència

i dels impactes dels recursos naturals que utilitzen en la seva quotidianitat.

Això pot portar a cometre errors. La història universal està plena d’errors�hu-

mans, alguns d’ells irreversibles, que han portat al col·lapse d’algunes socie-

tats en el passat (per exemple, els antics polinesis de l’Illa de Pasqua). A l’Edat

Contemporània, que va des de la Revolució Francesa (1789) fins a la nostra

actualitat, es troben també grans errors com a conseqüència de les accions i

l’estil de vida de les societats. De fet, només cal observar el contingut de les

imatges següents:

Figura 40. Embús de trànsit massiu a la Xina (2010)

Font: https://en.wikipedia.org/wiki/China_National_Highway_110_traffic_jam

http://en.wikipedia.org/wiki/China_National_Highway_110_traffic_jam
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Figura 41. La Terra a la nit (2013)

Font. NASA: Climate Change and Global Warming, https://climate.nasa.gov/

Figura 42. El camp de refugiats de Zaatari a Jordania (2013)

Font:https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Siria#/media/File:An_Aerial_View_of_the_Za%27atri_Refugee_Camp.jpg

A la primera fotografia s’observen les conseqüències de l’embús�de�trànsit

que va formar-se l’estiu de 2010, principalment a les artèries de comunicació

Pequín - Tibet i Hebei - Mongòlia Interior. L’embús de trànsit va ser monu-

mental, i hi va haver milers de vehicles aturats per més de 100 quilòmetres

durant més de deu dies.

A la segona fotografia es veu la Terra�a�la�nit a través d’un conjunt de foto-

grafies capturades pel satèl·lit nord-americà Suomi NPP. L’anàlisi de la llumi-

nositat nocturna permet analitzar les dinàmiques territorials d’assentaments,

la presència d’infraestructures i d’usos més o menys puntuals del territori. Tot

plegat evidencia la magnitud del procés d’urbanització, la seva relació amb el

consum d’energia i les polítiques necessàries per gestionar-lo.

http://climate.nasa.gov/
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Siria#/media/File:An_Aerial_View_of_the_Za%27atri_Refugee_Camp.jpg
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Finalment, a la darrera fotografia, es veuen els efectes del conflicte�a�Síria.

Des del 2011 es comptabilitzen 2,4 milions de desplaçats dins de Síria i 2,4

milions de refugiats en altres països.

Tornant al canvi climàtic, les tendències socioeconòmiques des de 1950 per-

meten observar una situació única, mai vista anteriorment. S’ha produït allò

que es coneix com la�gran�acceleració.

Figura 43. La gran acceleració: tendències socioeconòmiques i del sistema Terra

Font: Johan Rockström (2015)

Per tant, des de fa dècades es coneixen científicament el canvi climàtic i els

seus possibles perills. Així doncs, perquè la societat no actua contundentment

per aturar-lo? La resposta és complexa, tot que hi ha diferents explicacions. El

professor Johan Rockström argumenta que la ment humana veu canvis line-

als, però, en canvi, no està acostumada a creixements exponencials (població,

energia...) que acosten la societat al tipping�point o punt de no retorn.

Figura 44. Tipping point dels ecosistemes globals

Font: Johan Rockström (2015)
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L’activista Dan Miller (2014) argumenta que els cervells humans estan progra-

mats per centrar-se en amenaces potencials només si tenen certes característi-

ques. Quines són aquestes característiques? D’una banda hi ha la visibilitat

o invisibilitat del tema. El canvi climàtic és invisible i no es percep com una

amenaça, a diferència, per exemple, de coincidir cara a cara a la sabana amb

un lleó. D’altra banda, no té precedentshistòrics, ja que no hi ha memòria

humana d’un canvi climàtic, o almenys no amb la magnitud actual ni d’origen

humà. En canvi, tornant a l’exemple del lleó, aquesta amenaça sí que pot apa-

rèixer en la nostra memòria si, per exemple, sabem que un familiar ha mort

recentment devorat per la bestia. En tercer lloc, la societat percep que la causa

del canvi climàtic no té un enemicespecífic (no es pot acusar, per exemple, un

grup terrorista de la desastabilitació climàtica), si no que és causat per moltes

persones alhora.

Sembla, doncs, que els científics han conegut i han fet evident durant gene-

racions (sobretot des de 1950 en endavant) el perill de l’escalfament, però què

ha fet el conjunt polític i ciutadà? I què es pot fer en un futur per integrar les

conseqüències del canvi climàtic? A continuació es fa un repàs de les actuaci-

ons estratègiques i dels programes polítics i socials a escala local i global.

6.1. La política ambiental: mitigació i adaptació com a eixos

estructurals

Davant del panorama de canvi climàtic global cal tractar la insostenibilitat

no només des de la ciència sinó també des de la política i la societat en el

seu conjunt. Molt probablement, per a aconseguir-ho cal tenir una visió o un

objectiu i poder posar-lo en marxa a través de la regulació política.

De fet, amb més o menys encert, intensitat i participació, és des de l’any 1979,

coincidint amb la Conferència de les Nacions Unides sobre el Clima a Ginebra,

que la comunitat internacional (encapçalada per les Nacions Unides i la Orga-

nització Meteorològica Mundial) comencen un procés d’anàlisi i investigació

sobre l’origen i les conseqüències del canvi climàtic i les accions necessàries

per fer-hi front.
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Figura 45. La cronologia de les negociacions de canvi climàtic en el marc de l’ONU
(1979-2016)

Font: Oficina Catalana de Canvi Climàtic, canviclimatic.gencat.cat

Durant tres dècades (1979-2016), s’han establert alguns acords internacionals.

Entre aquests destaca, l’any 1992, la Cimera de la Terra celebrada a Rio�de

Janeiro, quan es va aprovar el conveni marc de les Nacions Unides sobre el

canvi climàtic. El conveni marc va entrar en vigor el 21 de març de 1994,

havent estat ratificat per 194 estats. L’objectiu era formar un element central

dels esforços mundials per combatre l’escalfament de la Terra. Aquest va ser

el punt de partida de la reunió anual a la Conferència de les Parts (COP, per

les sigles en anglès) dels països que han ratificat, acceptat o aprovat el tractat

o s’hi han adherit.

El desembre de 1997, després de dos anys i mig de negociacions, es va celebrar a

Kyoto (Japó) la tercera Cimera del Clima. L’objectiu de la Cimera�de�Kyoto era

establir un protocol vinculant de reducció de les emissions. Com a resultat, 38

països industrialitzats es van comprometre a reduir un 5% els gasos amb efecte

d’hivernacle per al període 2008-2012 respecte dels nivells de l’any 1990. El

Protocol de Kyoto va entrar en vigor el 16 de febrer de 2005 i, fins ara, 184

països l’han ratificat.

L’Acord�de�París, aprovat a la darrera cimera COP21 celebrada a París el desem-

bre de 2015, ha suposat un nou acord històric per combatre el canvi climàtic

i impulsar mesures i inversions per a un futur baix en emissions de carboni,

resilient i sostenible. L’Acord té per objectiu mantenir l’augment de la tempe-

ratura d’aquest segle molt per sota dels 2ºC i reforçar la capacitat per afrontar

els impactes del canvi climàtic.

http://canviclimatic.gencat.cat
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6.2. Accions des del planejament territorial

Aquests acords internacionals són els que han traçat les polítiques generals

que després han servit per avançar en els àmbits de la planificació pública per

tal de reduir emissions de gasos amb efecte hivernacle. En aquesta planificació

pública els plans marc s’han establert a partir de la mitigació i l’adaptació al

canvi climàtic.

Les accions de mitigació del canvi climàtic són les que estan orientades a re-

duir les emissions de gasos amb efecte hivernacle. En la pràctica local, part

de les accions estan orientades a la gestió eficient del transport i l’energia.

L’adaptació, en canvi, és l’ajustament a les noves condicions ambientals, mi-

rant de reduir l’efecte dels impactes i aprofitant les noves oportunitats.

Amb l’objectiu de reduir les emissions en espais urbans (el sòl està molt im-

permeabilitzat (places dures) i dificulta que sigui un espai viu biològicament),

diferents ajuntaments guanyen hectàrees d’espai verd. En aquest sentit, l’OMS

recomana 10 m2 de verd per habitant (a Barcelona, per exemple, n’hi ha 7 m2,

és a dir una densitat baixa).
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Activitats

1)�Fent�turisme�al�mediterrani

Imagina’t que fas el següent viatge turístic:

Vas de viatge al Marroc en avió. Hotels de luxe amb piscina, spa i golf a prop o a l’hotel.
Visites les principals ciutats del Marroc, traslladant-hi en cotxe privat o en microbús. Fas els
àpats en restaurants de luxe.

A partir de la taula de consums calcula el total de litres consumits.

Activitat Nombre de cops al dia Nombre de dies Total litres

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Taula de consums:

Activitat Litres aproximats

Rentar-se les mans (aixeta tancada) 2

Rentar-se les mans (aixeta oberta) 18

Rentar-se les dents (aixeta tancada) 2

Rentar-se les dents (aixeta oberta) 15-30

Bany 200-300

Dutxa 30 (ràpida)-80 (llarga)

Servei de rentadora 60-90

Servei de menjador i àpats hotel (1 àpat) 30

Ús de piscina hotel (depuració, etc.) 85

Ús de l’spa hotel luxe 65

Servei de menjador restaurant país (1 àpat) 18

Buidat de cistena del wàter (total) 15

Buidat parcial de cisterna del wàter (perquè té dispositiu
d’estalvi)

6
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Activitat Litres aproximats

Begudes (al día) 2 litres/dia

Neteja d’habitacions 10 litres/dia

Rentat cotxe lloguer 400 litres

Partida de golf. Reg golf 100 m2 de gespa 400 litres

Fes un comentari dels resultats, sabent que el consum d’aigua mitjà al món és de 50 litres/dia
(World Resources Institute, 2017 < http://www.wri.org/ >).

http://www.wri.org
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