
     El canvi climàtic: què hi podem fer? 
El canvi climàtic està en boca de tots. Tothom hi opina, però la majoria des de 
la perspectiva de les sensacions personals copsades els darrers anys. Les 
impressions més allunyades, d’unes dècades, sovint són distorsionades, 
encara que les donem com a completament vàlides.  
 
Ningú dubte que el clima canvia. Tot a la Terra ha canviat sempre, el relleu, 
l’home, el clima, tot evoluciona. El problema és que sembla que el 60 per cent 
de culpa de les variacions climàtiques que s’observen estan causades per 
l’home i el 40 són naturals. Sobre aquestes últimes poc hi tenim a dir. En canvi, 
les antròpiques o causades per l’home són conseqüència directe de fer més 
“gruixut” l’hivernacle natural que tenim, és a dir, l’atmosfera. Ho fem amb 
l’emissió de gasos procedents de la crema de combustibles fòssils, com la 
llenya, el carbó, el petroli o el gas. Per cert, aquests combustibles fòssils els 
estem gastant a un ritme completament insostenible. El que gasta tot el planeta 
en un any pel que fa a combustibles fòssils, ha trigat en generar-se 1 milió 
d’anys.  
 
LES VARIACIONS NATURALS DEL CLIMA 
 
De variacions climàtiques, per causes naturals, se n’observen de tres tipus.  
La primera correspon a les derivades de les erupcions volcàniques més grans. 
Es produeixen per l’acumulació de materials en suspensió que inunden 
l’estratosfera. Això fa que s’atenuï la radiació solar rebuda. D’aquesta manera, 
la temperatura baixa de forma clara a tot el planeta en els mesos següents a 
l’erupció. Són canvis que no duren massa i són inmediats. La segona variació 
en el clima, causada per elements naturals, pot durar més anys i està 
relacionada amb el sol. L’astre rei, de vegades, ens fa arribar més o menys 
energia. Entre els anys 1.400 i 1.900 va reduir la quantitat d’energia que ens fa 
arribar. El planeta va viure una “petita edat del gel”. La majoria d’anys hi havia 
grans tempestes, les temperatures eren baixes i hi havia moltes pèrdues en les 
collites. La fam i les tensions van ser un dels elements a l’hora de 
desencadenar, segons alguns historiadors, conflictes com la Revolució 
Francesa o la Guerra dels Cent Anys. 
Cap al segle XVIII, coincidint amb una temperatura mitjana global de la Terra 
inferior a la normal en 0,7 graus, el riu Ebre es glaçava a Tortosa cada hivern i, 
carros i cavalls, expliquen les cròniques,  el creuaven per sobre el gel. 
La tercera i darrera causa natural de variació en el clima a comentar, està 
relacionada amb les anomenades glaciacions. Són canvis a molt llarg termini, 
d’uns milers d’anys. Fa 18.000 anys tocaven fons les temperatures durant la 
darrera glaciació. Ara estem en un període interglacial, és a dir, entre la 
passada glaciació i la que arribarà d’aquí a 10.000 anys. Les glaciacions són 
causades per variacions astronòmiques consistents en l’oscil.lació de l’eix de la 
Terra. Els canvis, extremadament lents d’aquest eix, ens decanten capa milers 
d’anys més freds o milers d’anys més càlids.  
 
CANVIS D’ORIGEN ANTRÒPIC 
 
A finals del segle XVIII, Watt inventa la màquina de vapor. Des d’aquell moment 
comença la crema massiva de combustibles fòssils. Primer la llenya i el carbó i 



avui en dia petroli i gas. La injecció de gasos diversos, des de llavors, no s’ha 
aturat, tot el contrari. Un dels més importants és el diòxid de carboni, 
l’anomenat CO2. Diversos observatoris de la xarxa mundial de mesura de la 
contaminació de fons testimonien el vertiginós augment d’aquest gas. El 
resultat és que estem fent més gruixut l’hivernacle natural que és l’atmosfera i, 
per tant el planeta no para d’escalfar-se. És l’Efecte Hivernacle. Els registren 
posen de manifest que la Terra s’ha escalfat, des del 1.860 fins a l’actualitat, al 
voltant de 0,85 graus de mitjana a tot el planeta. Aquesta xifra és realment 
important (recordem la presència de gel gruixut al riu Ebre amb 0,7 graus per 
sota de la normal). A Catalunya, l’augment se situa en 1 grau pràcticament.  
Aquest escalfament fa que hagin començat a variar els règims pluviomètrics. 
Augmenten les precipitacions a prop dels pols, disminueixen a prop de 
l’Equador i es mantenen, però amb molta més irregularitat, a les latituts mitges 
com la nostra. Això vol dir que, cada cop més, s’observen episodis violents que 
aboquen quantitats importants de precipitació en poques hores. De vegades els 
valors habituals en diversos mesos o, fins i tot, la de tot un any. 
 
 
ALGUNES COSES A FER DES DE CASA 
 
La societat actual està basada en un model de vida que convida al consum 
sense fi d’energia. És notícia l’augment anual de consum de gas, electricitat o 
petroli. És notícia que un mes es venguin més cotxes que mai. Tot ens sembla 
que és nivell de vida. Lluitar contra aquest model establert no és gens fàcil, 
però el món nostre, el primer món, s’adapta amb rapidesa a moltes coses, la 
telefonia mòbil, internet, la seguretat a l’automòbil...Si ens ho propossesim 
aniriem més ràpid en el camí cap a prescindir dels combustibles fòssils. L’ús 
d’energies renovables, per exemple, o un ús més racional de l’energia es fa 
imprescindible. Ser intel.ligents a l’hora de l’ús de l’energia no vol dir que en el 
futur visquem pitjor. Tot el contrari.. 
Us convido a reciclar. Estem abocats a consumir i llençar. Els envasos ens 
inunden. Si reciclessim tot, afavoririem no tenir que partir de zero a l’hora de 
tornar a fabricar un envás o qualsevol altre cosa. En definitiva, contribuiriem a 
un menor consum energètic. 
Aneu a peu, feu servir la bici. Hi ha ciutats a Catalunya amb una xarxa eficaç 
de transport públic on l’utilització del vehicle privat no és imprescindible en 
molts casos. Hem de recordar que el 52 per cent de les emissions de CO2 a 
Catalunya venen del transport.  
Finalment, a casa. Aïllar un pis de 80 m2 només trigarem 8 hores i ens costarà 
uns 1.000 euros. Utilitzem leds. Contractem energia verda, fem servir biomassa 
a casa o aerotèrmia (bomba de calor elèctrica que fa aire condicionat o 
calefacció 4,5 cops més econòmic que un sistema tradicional. Ho fa amb 
electricitat). Aquest ha de ser el propòsit pel 2.019.  
 

 


