
El canvi climàtic és un repte global i una conseqüència 
directa de l’ESCALFAMENT DEL PLANETA,  
és a dir, de l’augment de la temperatura 
mitjana de la superfície terrestre  
a causa de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle  
a l’atmosfera.
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El canvi climàtic

CAUSES HUMANeS

CAUSeS NATURALS

CONSEQÜÈNCIES

qUè PODEM fer per combatre el canvi CLIMàtic
?

Fer servir mitjans de 
transport més ecològics

Apagar els llums  
i els aparells electrònics 
quan no els fem servir

El canvi climàtic NO és… 
un cicle natural de la Terra. Al llarg  
de la història s’han anat succeint períodes  
freds i càlids, però no s’havia produït mai  
un canvi tan ràpidament com ara.

El canvi climàtic NO és...  
una cosa que no t’afecta. És devastador

per a l’agricultura, els oceans, la vegetació,
els animals...

Cimera de la Terra 
(1992)
S’hi van acordar la 
Convenció marc de les 
Nacions Unides sobre el 
canvi climàtic i el Conveni 
sobre la diversitat 
biològica.

Albert Arnold Gore
Premi Nobel de la Pau el 
2007 juntament amb el Panell 
Intergovernamental d’Experts sobre 
el Canvi Climàtic, per difondre més 
coneixements sobre el canvi climàtic.

William D. Nordhaus i Paul M. Romer
Premi Nobel d’Economia el 2018 
per crear models econòmics 
que preveuen la interacció entre 
l’economia i el clima. 

Greta Thunberg i Fridays For Future 
L’any 2019 van rebre el Premi 
Ambaixadors de Consciència  
d’Amnistia Internacional.

Acord de París  
(2016)
Va establir un pla 
d’acció mundial per 
limitar l’augment de la 
temperatura del planeta 
en aquest segle per sota 
dels 2 °C.

Protocol de Kioto 
(1997)
Els països industrialitzats 
es van comprometre a 
reduir les emissions de 
GEI una mitjana del 5 % 
respecte de l’any 1990.

Cimera del Clima 
(2019)
84 països van acordar 
revisar la retallada de 
les emissions de GEI per 
poder assolir els objectius 
de l’Acord de París.

Reduir l’ús 
d’aerosols

Utilitzar 
bombetes  

de baix consum

No deixar carregadors 
endollats ni aparells 

electrònics en mode d’espera

Reduir, reutilitzar  
i reciclar

Protegir els boscos  
i plantar arbres

un repte global esforços guardonats 

GASOS AMB EFECTE
D’HIVERNACLE (GEI)

Han augmentat per les 

activitats hum
anes

Les masses de gel  
dels pols es fonen

Els oceans 
s’acidifiquen

El nivell del 
mar puja

 Els deserts 
avancen

Els ecosistemes s’alteren  
i algunes espècies 

desapareixen

Hi ha 
refugiats 
climàtics

Les persones 
tenen problemes 

de salut

Es donen fenòmens 
meteorològics extrems 

(inundacions, sequeres, 
huracans...)
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Il·lustració: Lucía Cordero. 




