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1. INTRODUCCIÓ 
 
Tot va començar fa dos estius, quan la meva mare ja insistia en que triés un 
treball de recerca. Des d’un bon principi sabia que volia fer un treball sobre el 
canvi climàtic. 
 
En primera instància vaig pensar a fer el disseny d’una casa que funcionés amb 
energies renovables, i després veure si era rendible, comparar-la amb una casa 
convencional... però, finalment, també gràcies a una idea de la meva mare, 
se’ns va acudir fer un DVD DIDÀCTIC SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC. 
 
Com ja he dit, des del principi vaig apostar per treballs relacionats amb el canvi 
climàtic. Creia que era un tema molt important, ja que es tracta d’una de les 
majors amenaces a què s’ha afrontat mai l’espècie humana des dels seus 
orígens. Vaig adonar-me que era molt necessari que la gent sabés el què era 
realment.  
 
A l’escola ja ens havien fet algunes xerrades, i algun que altre professor ens 
havia informat una mica. Però, en general, em vaig adonar que la informació 
ens arribava d’una forma feixuga i poc amena, i això feia que el jovent no 
prestés massa atenció. No hem d’oblidar que tot just tinc 17 anys i  vaig 
comprovar que els meus companys desconeixien força el tema. Em va 
preocupar, ja que nosaltres som el futur, i el futur de la Terra depèn de les 
nostres accions.  
 
Per tant, vaig decidir que es necessitava una nova forma de fer arribar aquest 
problemes al jovent molt més entretinguda. Vaig creure que els medis audio-
visuals eren els més adients per aquest tasca. Així que vaig decidir començar a 
editar el DVD. 
 
A principis d’estiu, just acabar l’última avaluació de primer, vaig començar a 
buscar informació, programes d’edició, de variació de formats..., música, 
vídeos, documentals... la veritat és que va ser el més complicat de tot. Fins a 
mitjans de agost no disposava del suficient material per iniciar el DVD, però a 
partir d’aquell moment tot es va desencallar: el treball de recerca ja es va posar 
en marxa!!!   
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2. OBJECTIU DEL TREBALL 
 
El canvi climàtic és un tema que des de fa pocs anys ha començat a ser tractat 
en serietat per la societat. Evidentment hi ha moltes opinions sobre les causes, 
i s’ha creat un debat. 
 
Cada cop més, estem llegint i veient a les notícies informació sobre 
inundacions, sequeres, fam, esllavissades, morts causats per les altes 
temperatures... juntament amb moltes dades preocupants; aquest allau de 
desgràcies em va fer reflexionar, i adonar-me que el problema del canvi climàtic 
era una evidència. 
 
El fet de veure que el futur del nostre planeta i el de les vides de les properes 
generacions està en perill, em va fer adonar de la importància que tenia aquest 
tema. Fins fa molt poc les mesures preses pels governs semblaven nul·les, ara 
sembla que s’hi ha posat seriosament, tot i que falta molt. Això, juntament amb 
la ignorància i la poca atenció que prestava la gent a aquest tema em va  
preocupar.  
 
El futur del planeta està en mans dels adults, però els futurs adults serem els  
joves d’ara, i la ignorància que demostra aquest sector de població envers el, 
segurament, problema ecològic més gran de tots els temps, va fer-me adonar 
que sobre qui s’havia de incidir més era en el jovent. 
 
Per això, vaig creure que una forma dinàmica i menys fatigosa de veure les 
causes, les conseqüències i els remeis del canvi climàtic, era un DVD.  
 
Així doncs, l’objectiu que em plantejo és: editar un DVD sobre el canvi 
climàtic, per tal que arribi al jovent d’una forma més amena, els consiencii dels 
seus efectes i els faci canviar les seves conductes perjudicials per a la Terra i la 
humanitat. 
 

 
(figura 1): http://www.protocolo.com.mx/images/upload/Cambio-climatico-3 
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3. METODOLOGIA  
 
Per poder fer el treball, primer, he hagut de buscar informació sobre el canvi 
climàtic en articles de diaris, revistes científiques... a llibres, enciclopèdies, 
Internet, vídeos... Cal dir que hi havia molta informació, i que seleccionar les 
parts importants és la feina més feixuga.  
 
Un cop he tingut la informació, l’he redactat amb les meves paraules, ja que el 
vocabulari del DVD ha de ser clar i no massa específic, perquè a la gent a qui 
va dirigit, es gent entre els 12 i els 18 anys. A més, amb aquest DVD intento 
arribar al màxim de gent possible, és a dir, que si el vocabulari fos molt 
específic moltes persones no entendrien el contingut.  
 
Un cop he tingut el guió escrit, he gravat la meva veu, ja que jo sóc el narrador 
del DVD.  
 
Pel que fa a les imatges, vaig baixar d’Internet, per l’e-mule, un seguit de 
vídeos. Amb aquests he editat el DVD. 
 
3.1. EDICIÓ DEL DVD 
 
Per fer el DVD he hagut d’utilitzar el PINACLE STUDIO 8, un programa d’edició 
que va subministrar la Generalitat. Un dels problemes que he tingut, ha estat el 
fet que el programa no acceptés vídeos de format AVI*, per tant vaig haver de 
canviar el format de tots els vídeos. El programa que vaig utilitzar va ser el 
TMPGEnc Plus Online Manual. 
 
3.1.1. TMPGEnc Plus Online Manual 
 

3.1.1.1. Primer de tot, cal seleccionar a quin format volem transformar el 
nostre arxiu AVI*(figura 2). Un cop seleccionat el format que 
volem premem  

 

 
(figura 2) 
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3.1.1.2. A  la següent pàgina hi ha dos espais  que posa                 , on hem de 
posar el arxiu que volem transformar, tant l’arxiu de vídeo com l’arxiu 
de so (figura 3). 

        Un cop seleccionat l’arxiu, ja podem clikar  
 

 
(figura 3) 

 
3.1.1.3. Després podem seleccionar algunes opcions del vídeo, com la 

secció del vídeo que volem transformar, les imatges per segon 
(frames), o les impureses de la imatge (figura 4) 

 

 
     (figura 4) 

 
      Un cop seleccionades les opcions, ja podem prémer  
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3.1.1.4. Seguidament, a la pàgina 4, hem de seleccionar la mida del suport 
sobre el qual volem gravar el vídeo de format MPEG* que volem 
crear. És a dir, hem d’indicar la mida de l’arxiu per indicar si es pot 
gravar sobre un DVD, un CD... (figura 5) 

 

 
(figura 5) 

 
Un cop indicada la mida de l’arxiu, del suport sobre el qual o volem 
gravar, premem  

 
 

3.1.1.5. El darrer pas hem d’indicar on volem que es guardi el nou projecte, és 
a dir, quina serà la carpeta de destí del nou vídeo MPEG*(figura 6) 

 

 
(figura 6) 
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Un cop indicat el destí, ja podem prémer                     i començarà el procés 
(figura 7). 
  

 
(figura 7) 

 
Un cop tenim el vídeo en format MPEG*, ja podem passar-lo al programa      
PINNACLE STUDIO 8. 

 
3.1.2. PINNACLE STUDIO 8 

 
3.1.2.1. CAPTURA 

 
El primer que hem de fer és capturar les imatges del vídeo. Per fer-ho 
anirem a la part superior esquerra de la pantalla, on posa editar. 

Premerem  , i escollirem el vídeo que volem editar (figura 8). Per 
trobar el vídeo, el buscarem a aquell destí que hem indicat en el pas 5 . 
 

 
(figura 8) 
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Un cop seleccionat el vídeo, el mateix programa ens dividirà el vídeo en   
escenes (figura 9). 
 

 
(figura 9) 
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3.1.2.2. EDICIÓ 
 

Un cop el programa ens ha separat el vídeo en escenes, ja podem començar a 
editar el vídeo. A la part de sota tenim un panell on podem anar posant totes 
aquelles escenes que vulguem editar (figura 10). 

 

 
(figura 10) 

 
    A part de les escenes podem posar altres elements (figura 10) 
 
 

 
                                 Vídeo/imatges/títols/menús/transicions 
 
 
 
                                veu 
 
 
                                títols 
 
                       
                                   so 
 
 
 
    (figura11) 
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Per poder seleccionar els vídeos, imatges, títols, menús, transicions... hem 
d’anar al lateral dret, on trobarem una sèrie d’icones ( figura 12 ) que 
haurem de seleccionar per poder posar els elements al panell. 

 
            vídeo 
 
            transicions 
 
            títols  
 
            imatges 
 
            so 
 
            menús 

(figura 12) 
 

3.1.2.2.1.  Les escenes dels vídeos: són les diverses escenes que hem                          
obtingut del vídeo capturat (figura 13) 

(figura 13) 
 
3.1.2.2.2. Les transicions: serveixen per poder passar d’una escena a l’altre.    

Per exemple: quan una escena es fon i apareix una altre, quan una 
escena es desplaça cap a la dreta i entra l’escena següent (figura 
14). 

 

 
(figura 14) 
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3.1.2.2.3.Els títols: amb aquesta icona podem posar títols, subtítols...depenent 

d’on ho posem del panell (figura 11 ), si en el lloc dels vídeos o en el 
lloc dels títols, quedarà un títol i prou (figura 15) o el títol quedarà per 
sobre les imatges (figura 16). 

 

       

 
                                   (figura 15)                                                      (figura 16) 
 
El títol es troba en el lloc del les 
escenes, per tant es veurà el 
títol sol, sense cap fons amb 
moviment, tot i que hi podem 
incertar una imatge de fons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El títol es troba en el lloc dels 
títols, per tant es veurà el títol 
amb un fons amb moviment 
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3.1.2.2.4. Les imatges: igualment que els títols, depenent d’on els posem, es 

veurà sobre un fons, o sobre les imatges de les escenes que es van 
movent (figura 17). 

 

 
(figura 17) 

 
3.1.2.2.5. El so:   igualment que el vídeo, hem de seleccionar la icona , 

després haurem de navegar per l’ordinador per seleccionar l’arxiu 
d’àudio que vulguem incertar al vídeo (figura 18). 

 

 
(figura18) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 16

3.1.2.2.6. Els menús: són les diferents opcions que tenim quan posem un 
DVD, que ens permet escollir a quin apartat volem anar. 
Per fer-lo haurem de prémer sobre la icona , un cop se’ns hagi 
obert podrem triar els diferents tipus de menús que hi ha (figura 19) 

 

 
(figura 19) 

 
Pel que fa als fons que hi ha als menús, podem canviar la imatge de fons, i 
com passa amb els títols (figura 14 i 15 ), depenent si hi posem imatges 
de fons, podem fer que mentre veiem el títol es vegin les imatges de fons. 
 
 

3.1.2.3. GRAVACIÓ 
 
Un cop tenim el DVD editat, amb les imatges, la música, la veu, les transicions, 
el menú..., ja podem gravar el DVD. Premem allà on diu .  

Hi ha un lloc a la part inferior dreta que posa , quan premem 
allà ens sortirà una sèrie d’opcions (figura 20) 

 

 
(figura 20) 
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Un cop hàgim indicat totes les preferències, les opcions, el format del 

DVD... premem . Un cop haguem fet això només ens 
caldrà esperar que finalitzi la gravació del vídeo, que hem editat, al DVD 
verge, que hem posat anteriorment a la disquetera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

4. QUÈ ÉS EL CANVI CLIMÀTIC?  
 
S'anomena canvi climàtic a la variació global del clima de la Terra. Aquests 
canvis es produeixen a moltes i diverses escales de temps i sobre tots els 
paràmetres climàtics, temperatures, precipitacions i nuvolositats. Els canvis 
climàtics són deguts a causes naturals i, en els últims segles, també a l'acció 
de l'ésser humà. 
 

4.1. L’EFECTE HIVERNACLE 
 

La temperatura de la Terra és perfecta per a la vida. Ni massa freda, com a 
Mart -63ºC), ni massa calenta com a Venus (482ºC). Gràcies a aquestes 
condicions, la vida s'estén per tot el nostre planeta.  
 
A l'atmosfera que embolcalla el nostre planeta, hi ha una sèrie de gasos 
(sobretot el vapor d'aigua i el diòxid de carboni) que tenen un efecte 
d'hivernacle, és a dir, absorbeixen i reemeten la radiació infraroja. D'aquesta 
manera, impedeixen que part d'aquesta radiació escapi de la terra i 
contribueixen que la temperatura mitjana de l'aire superficial del planeta sigui 
d'uns 15º C, una temperatura apta per a la vida. L'efecte d'hivernacle és, per 
tant, un fenomen natural de l'atmosfera. 
 
L’efecte hivernacle rep aquet nom perquè és molt semblant al que passa als 
hivernacles, amb la diferència que l’hivernacle utilitza el vidre i no pas els gasos 
de l'atmosfera per retenir l'escalfor. Si l'escalfor no restés retinguda a 
l'atmosfera, la Terra es glaçaria, ja que si els gasos no retinguessin aquestes 
radiacions no quedarien atrapades, i per tant la temperatura del planeta seria 
molt més baixa. Això faria estius frescos i hiverns rigorosos.  
 
El problema actual és que la quantitat d'aquests gasos naturals que provoquen 
l’efecte hivernacle a l'atmosfera, ha augmentat. A més, cal afegir-hi que s'hi han 
abocat gasos amb efecte d'hivernacle no presents de forma natural a 
l'atmosfera. Aquest canvi posa en perill la composició, la capacitat de 
recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el mateix 
desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat. 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

figura 21: esquema de l’efecte hivernacle 
Font: http://mediambient.gencat.net 
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4.2. ELS GASOS DE L’EFECTE D'HIVERNACLE 
 
Els gasos atmosfèrics que contribueixen a l'efecte d'hivernacle són:  

• el diòxid de carboni (CO2),  
• el metà (CH4),  
• el vapor d'aigua (H2O) 
• l'ozó 
• l'òxid nitrós (N2O),  
• els halocarbons: els hidrofluorocarburs (HCFC), els perfluorocarburs 

(PFC) i l'hexafluorur de sofre (SF6).  
 

Els quatre primers es troben de forma natural a la composició de l'atmosfera. 
L'activitat industrial, en cremar combustibles fòssils, desprèn grans quantitats 
de diòxid de carboni i òxid de nitrogen. El metà es genera com a resultat de 
l'activitat agrícola i ramadera. Els halocarbons són d'origen antropogènic i es 
van començar a fabricar a partir dels anys quaranta.  
 
4.2.1. El diòxid de carboni (CO2) 
És el principal responsable de l'efecte hivernacle. Prové de la combustió de 
carbó, petroli i gas natural. Aquests combustibles fòssils els cremem a casa, a 
les fàbriques, als cotxes i a les centrals energètiques per obtenir calor i energia.  
Quan es cremen els boscos i les selves per convertir els terrenys en conreus 
també s'alliberen grans quantitats de CO2 a l'atmosfera i es destrueixen molts 
arbres que absorbeixen el CO2. Per tant, es tracta d'una contribució doble a 
l'efecte hivernacle.  
 
4.2.2. El metà (CH4) 
El metà és un gas que sorgeix fonamentalment de la descomposició de la 
matèria orgànica en ambients pobres en oxigen (cicle digestiu del bestiar, 
determinats cultius, abocadors, zones pantanoses, els arrossars, les mines de 
carbó, els conductes de gas natural...). 
La reducció del metà fruit de les activitats humanes és més factible que la 
d'altres gasos, perquè la seva supervivència a l'atmosfera és curta, dotze anys, 
i pot ser utilitzat com a font alternativa d'energia. 
 
4.2.3. L'òxid nitrós (N2O)  
L'òxid nitrós és present de forma natural a l'atmosfera, ja que apareix per l'acció 
dels bacteris del sòl. Però s'ha incrementat com a conseqüència de l'ús de 
fertilitzants químics, la combustió de carburants i deixalles del bestiar        (cal 
afegir que també es genera en les combustions a alta temperatura). 
La seva concentració a l'atmosfera és baixa, però una molècula de N2O té un 
poder d'escalfament global 230 vegades superior a una de CO2. 
La quantitat d'òxids de nitrogen a l'atmosfera ha augmentat en un 80% des del 
segle passat. 
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4.2.4. Els halocarbons  
A l'efecte de l'aplicació del Protocol de Kyoto, els halocarbons considerats són: 

• els hidrofluorocarburs (HCFC) 
• els perfluorocarburs (PFC)  
• l'hexafluorur de sofre (SF6)  

Tots aquests gasos són d'origen industrial i no serien presents, de forma 
natural, a l'atmosfera si no fos per l'activitat humana. Els HCFC i PFC s'utilitzen 
com a productes substitutius de les substàncies que esgoten la capa d'ozó, 
com els clorofluorocarburs (CFCs). Els gasos CFCs s'utilitzen en els sistemes 
d'aire condicionat, els materials d'envasament alimentari de plàstic, determinats 
tipus de suro sintètic i alguns refrigeradors. Les neveres antigues abandonades 
emeten gasos CFCs. Els aerosols antics també emetien grans quantitats de 
gasos CFCs. Aquests gasos arriben a l'atmosfera per vies diferents i 
destrueixen la capa d'ozó. Són gasos hivernacle molt potents. Per desgràcia, 
els compostos químics anomenats hidrocarburs, que últimament substitueixen 
els CFC en els aerosols, no perjudiquen la capa d'ozó però són gasos d’efecte 
hivernacle. Tot aquest procés per tal d’eliminar els gasos CFCs de la nostra 
vida és conseqüència del Protocol de Mont-real1. 

Figura 22: Gràfiques que mostren la concentració en l’atmosfera (ppm) dels cinc gasos 
responsables del 97% de l’efecte hivernacle (1976-2003). 
Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Major_greenhouse_gas_trends.png 
 
 

                                                 
1El Protocol de Montreal relatiu a Substàncies Agitadores de la Capa d’Ozó és un tractat internacional 
dissenyat per protegir la capa d’ozó a través del control de producció de las substàncies que es creuen 
responsables del forat de la capa d’ozó. El tractat va ser firmat el 16 de setembre de 1987 i va entrar en 
vigor el 1 de juny de 1989. Des de llavors, ha sofert cinc revisions, el 1990 a Londres, 1992 a 
Copenhague, 1995 a Viena, 1997 a Montreal, i el 1999 a Pequín. Donada la seva àmplia adopció resulta 
un exemple excepcional de la cooperació internacional com Kofi Annan ha dit "Pot ser l’acord 
internacional amb major acord fins ara....". 
Amb aquest motiu el Dia Internacional per la Preservació de la Capa d’Ozó ses celebra el 16 de setembre. 
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4.3. EL PRINCIPAL GAS RESPONSABLE DE L’EFECTE HIVERNACLE:  EL 
DIÒXID DE CARBONI (CO2) 

 
El CO2 no seria el gas amb major efecte d'hivernacle si no fos per la seva 
elevada concentració, que fa que contribueixi en un 55% al canvi climàtic. El 
CO2 es genera en oxidar-se el carboni o qualsevol compost que en contingui. 
Aquest és el cas de la combustió dels hidrocarburs dels automòbils i les 
calefaccions industrials, l'antracita i l'hulla de les centrals tèrmiques, els 
incendis forestals (per exemple els incendis forestals a Indonèsia de l'any 1997 
poden haver alliberat per si sols una proporció del 13% al 40% de l'emissió de 
CO2 feta pels combustibles fòssils aquell any) i, en menor grau, el gas natural.  
L'augment de CO2 durant el segle XX es deu en un 70% a aquests motius, 
mentre que el 30% restant s'atribueix a la desforestació (els arbres mitjançant 
la fotosíntesi redueixen el CO2 i l’emmagatzemen en forma de matèria 
orgànica).Però no tot el CO2 emès roman en l'atmosfera; una part s'absorbeix 
als oceans, a la biosfera i en les roques. 
 
A l'any 2006 la proporció de CO2 a l'atmosfera de la terra està al voltant d'un 
0.038% en volum (380 µL/L o ppmv) o un 0.057% en pes de CO2. Això 
representa aproximadament 2.94 x1012 tones de CO2 en el conjunt de 
l'atmosfera. 
 
A causa de la major àrea de terra a l'hemisferi nord, i per tant a una major 
superfície vegetal en comparació amb l'hemisferi sud, hi ha una fluctuació anual 
d'aproximadament 5 µL/L, culminant el maig i arribant a un mínim l'octubre al 
final de l'estació de creixement de l'hemisferi nord, quan la quantitat de 
biomassa al planeta és més gran. Això vol dir que en l’hemisferi nord quan 
arriba la primavera els arbres i moltes plantes treuen fulles noves, això fa que 
augmenti la seva biomassa, és a dir absorbeixen CO2 de l’aire i alliberen oxigen 
i vapor d’aigua. Conseqüentment a la primavera i principis d’estiu baixa la 
concentració de CO2, que torna a pujar a finals de la tardor i hivern quan els 
arbres i les altres plantes perden les fulles que en part es metabolitzen per 
microorganismes tornant a alliberar el CO2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
figura 23: Gràfica que mostra les  emissions de CO2 en ppm  
Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/ 
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Des del començament de la Revolució Industrial, la concentració de CO2 
atmosfèrica ha augmentat en aproximadament 110 µL/L o aproximadament un 
40%, la majoria d'aquest augment s'ha produït des de 1945. Les mesures 
mensuals preses a Mauna Loa des de 1958 mostren un augment de 316 ppm 
en aquell any a 384 ppm2, un augment global de 70 µL/L durant la història de 
48 anys de les mesures ( tal com podem veure en la figura 23). 
 

  
figura 24: Gràfica que mostra les emissions totals de carboni fòssil 
Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/CO2 
 
La raó entre el CO2 emès i l'augment de CO2 atmosfèric es coneix com la 
fracció aerotransportada (Al d'et Keeling., 1995); aquesta varia en períodes 
curts de temps però és típicament d'un 57% en un període de 5 anys. Per 
intentar frenar l'acumulació de CO2 s'han proposat diverses tècniques per evitar 
emetre diòxid de carboni a l'atmosfera i retenir-lo en embornals de diòxid de 
carboni: Emmagatzematge en pous de gas natural o petroli, injecció en aigües 
oceàniques profundes, en aqüífers de salmorra, en vetes de carbó etc 
 
En el darrer informe publicat pel CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis 
Center) trobem dades sobre variacions al llarg del temps -fins a 400.000 anys- 
de les concentracions de gasos hivernacle (CO2, CH4, N2O, CFC-11, CFC-12) i 
temperatura. En total són 48 registres moderns i 2 històrics pertanyents a 36 
estacions d’observació. Les tècniques utilitzades són diverses, depenent de les 
estacions d’observació i laboratoris, però avui en dia la necessitat 
d’homologació ha fet que les principals observacions publicades siguin 
quantitativament comparables ( figura 5 ). 
 
                                                 
2 Ppm: parts per milió 
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En els registres històrics, la tècnica fonamental és l’anàlisi per cromatografia de 
gasos de les bombolles d’aire confinades als gels dels casquets polars. Els 
registres de l’observatori de Vostok i Siple, a l’Antàrtida, són, ara per ara, els 
més complets i valuosos. Indirectament, es poden estimar també dades 
climatològiques de caràcter històric valorant les concentracions d’isòtops als 
anells dels arbres 
 
 Les medicions modernes, però, es van iniciar durant L’Any Internacional 
Geofísic (1958) a Mauna Loa (Hawaii). Aquest observatori gaudeix d’una 
localització molt favorable, fora de la influència de la vegetació i l’activitat 
humana, i posseeix el registre més llarg disponible per a un sol lloc i una sola 
tècnica de mesurament. Possiblement les dades d’aquesta estació siguin 
també les més citades i representades, almenys la seva cèlebre gràfica “en 
serra” (figura 4) que confirma l’increment continuat de la concentració  
atmosfèrica de diòxid de carboni durant els darrers 32 anys, passant de 315.83 
ppm el 1959 a 353.95 ppm el 1990, amb oscil·lacions de tipus estacional que 
expliquen les “dents” de la gràfica. 
 
Confirmant les dades, sobre la base que el confinament de bombolles d’aire en 
el gel només s'esdevé a fondàries entre 64 i 76 m, s’ha determinat a l’estació 
de Siple que la concentració al voltant de 1750 era de 280±5  ppm, i que s’ha 
incrementat fins a 345 ppm en 1984. Aquest augment, sense precedents en el 
registre de 160.000 anys disponible, és atribuït essencialment a factors 
antropogènics (Neftel, 1985). Però, respecte a la interpretació dels canvis a 
llarg termini, es correlacionen les concentracions de diòxid de carboni i els 
canvis climàtics a gran escala amb els períodes de precessió orbital, principal 
causa atribuïda de les glaciacions. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura 25: Gràfica que mostra emissions anuals de CO2 per regió 
Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:CO2-emissions_hg.png 



 24

4.4. ALTRES FACTORS QUE INFLUEIXEN EN EL CANVI CLIMÀTIC 
 
4.4.1. Variacions solars  

La temperatura mitjana de la Terra depèn, en gran part, del flux de radiació 
solar que rep. Malgrat tot, degut a que aquest aportament d’energia gairebé no 
varia a curt termini, no es considera que sigui una contribució important per la 
variabilitat climàtica.  

Però, a llarg termini les variacions es fan apreciables ja que el Sol augmenta la 
seva lluminositat un 10 % cada 1.000 milions d’anys. Degut a aquest fenomen, 
a la Terra primitiva de fa 3.800 milions d’anys, el Sol  brillava només un 70 % 
del que brilla actualment.  
 
Com es pot veure a la figura 26, la radiació solar no concorda amb les 
temperatures a terminis de poc temps.  
 
 
        1370                                                                                                                                                                                                                                 0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Radiació solar  ( W/m2 ) 
       Variació de la temperatura ( C°) 
 
figura 26: Gràfica que mostra la radiació solar i la variació de la temperatura 
Font: http://www.junkscience.com/Greenhouse/IrradianceVsTemp.gif 
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4.4.2. Els corrents oceànics 
 
Els corrents marítims són moviments o desplaçaments, d’aigua en una direcció 
dintre dels mars i oceans. 
Els corrents, el que fan és traslladar l’aigua tèbia dels tròpics fins als pols, 
mentrestant que l’aigua freda, per la seva part, es mou cap a l’equador. 
D’aquesta forma la Terra distribueix la calor de la seva superfície, el que 
constitueix un important factor climàtic. 
Aquest moviment de les aigües es degut a la diferència de densitat de l’aigua 
freda i l’aigua calenta. Com que la freda és més densa, aquesta va per sota, 
mentre que la calenta, al ser menys densa, va per sobre. Això fa que hi hagi un 
moviment constant de les aigües (figura 8). 
La pèrdua de la concentració de sal a l'aigua dels mars, a causa de l'aportació 
del desglaç de l'aigua dolça gelada, provocaria l'aturada d'alguns corrents 
oceànics. Normalment l'aigua freda que passa per sota de l'aigua calenta és 
més densa gràcies a la sal. Però si faltés sal, l'aigua no circularia i no es 
repartiria la calor solar i el fred dels pols per tot el planeta.  
 

 
figura 27: corrent transportadora oceànica o gran cinturó transportador 
Font:http://www.telefonica.net/web2/jgarciaf/cambio_climatico/Corrientes_Oceanicas/C
irculacion_termohalina.jpeg 
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4.5. EL CANVI CLIMÀTIC AL LLARG DE LA HISTÒRIA DE LA TERRA 
 
Al llarg de la vida de la Terra, s’ha produït molts canvis de temperatura per 
causes naturals. Aquest cop, però, és diferent: aquest canvi climàtic, a 
diferència dels altres, ha estat causat per l’augment desmesurat dels gasos 
d’efecte hivernacle, és a dir per culpa dels humans. A diferència dels altres 
cops (figura 30), aquest canvi climàtic, en comptes de produir-se al llarg de 
milers d’anys, s’està produint en menys d’un segle (figura 29). Això farà que 
l’adaptació a aquest sigui molt difícil per moltes espècies, ecosistemes... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura 29: augment de les 
temperatures en els darrers 40 anys   
 
Font: http://www.seed.slb.com/es 
/scictr/watch/climate_change 
/images/global_temp1.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 figura 28: variació d eles temperatures en el darrer 
mil·leni.  
Font:http://www.seed.slb.com/es/scictr/watch/climate_ 
change/images/global_temp1.jpg 
 

figura 30: variació de les 
temperatures des de fa 
450.000 anys.  
 
Font: http://www.seed.slb. 
com/es/scictr/watch/climate 
_change/images/globaltemp1
.jpg 
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5. CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI CLIMÀTIC 
 
Mai abans la humanitat  s’ha enfrontat a una crisis ambiental de la magnitud del 
canvi climàtic. Si no actuem urgentment les conseqüències seran irreversibles i 
afectaran les futures generacions. Algunes de les principals conseqüències 
seran: 
 
5.1. EL DESGLAÇ 
 
Les dades ens indiquen que l’extensió de neu ha disminuït en torn un 10% en 
l’hemisferi nord des de finals de la dècada del 1960. Durant el mateix període hi 
ha hagut una retirada progressiva i generalitzada de les glaceres muntanyoses 
en regions no polars. El retrocés està arribant a nivells que superen el retrocés 
que es va patir durant més de 5000 anys. Es calcula que prop  del 75% de les 
glaceres dels Alps suissos hauran desaparegut abans del 2050. 
 
A excepció que no reduïm urgentment les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle el canvi climàtic podria desencadenar la fusió irreversible de les 
capes de glaç de Groenlàndia i l’Antàrtida Occidental, cada un dels quals 
provocaria el augment del nivell del mar entre 5 i 7 m, respecte el nivell actual.  
 
5.2. AUGMENT DEL NIVELL DEL MAR 
 
Un efecte molt important del canvi climàtic serà l’augment del nivell del mar 
degut fonamentalment a la expansió tèrmica i la pèrdua de la massa de 
glaceres i casquets polars. 
Les zones que es veuran principalment afectades seran els deltes i les illes 
baixes del Pacífic, del Oceà Índic i del Carib, on són realment vulnerables, 
igualment que moltes nacions que es troben en illes, com Kiribati, que corre un 
gran risc de desaparèixer sota el mar degut a la seva poca atitud. 
 
5.3. ELS EFECTES A LLARG TERMINI 
 

• La desglaciació de Groenlàndia y l’Antàrtida.  
 
• El corrent Atlàntic, que ajuda a mantenir el clima del nord d’Europa 

raonablement càlid s’està debilitant considerablement, segons un estudi 
que publicà la revista Nature. Els climatòlegs adverteixen des de fa anys 
de les conseqüències del calentament global en els oceans, vitals par 
mantenir la estabilitat en el clima de la Terra. Segons la investigació, 
dirigida pel doctor Harry Braden, del Centre Nacional d’Oceanografia de 
la Universitat de Southampton, els corrents que mouen l’aigua càlida cap 
el nord i tornen l’aigua freda cap a latituds més al sud, s’han relentitzat 
un 30% des de 1957. Això tindrà unes conseqüències catastròfiques per 
Europa i interrompent el sistema de circulació general dels oceans. 
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5.4. FENÒMENS METEOROLÒGICS EXTREMS 
 
El canvi climàtic comportarà un clima més extrem: augment de les 
temperatures, més pluja, més inundacions, desbordament de rius, sequeres 
més llargues, tempestes més fortes, més incendis, més onades de calor, més 
esllavissades i huracans, i extensió de malalties tropicals, propiciat per 
l’augment de les temperatures. 
 
Tots aquest efectes repercutiran en la indústria, el turisme, l’agricultura... i 
sobretot, sobre molts humans, els que més ho patiran seran els dels països en 
vies de desenvolupament. 
 
Durant els últims anys els desastres naturals han augmentat de forma 
considerable a Centreamèrica, com l’huracà Mitch, que va destruir Hondures i 
zones de Nicaragua, Guatemala i el Salvador; també s’han vist molts desastres 
a l’Àsia, la majoria de vegades causant  inundacions que han afectat, entre 
d’altres, Nepal, Índia, Xina, Vietnam, Cambotja i Bangladesh. Sense oblidar 
l’huracà Katrina, l’agost del 2005, que va matar milers de persones, i va deixar 
milions de persones sense casa, sense comptar amb el danys materials 
valorats en mils de milions de dòlars.  
 
Espanya és un dels països que es veu més exposat a la sequera causada pels 
efectes devastadors del canvi climàtic. Segons l’ONU, una tercera part del 
territori pateix una forta desertització, mentre que un 6% ja s’ha degradat de 
forma irreversible. Les zones que es veuran més afectades seran les properes 
al Mediterrani i a les Illes Canàries.  
 
Es preveu que cap a l’any 2100 disminueixin un 20% les precipitacions, que 
augmentin els incendis, la sequera i l’erosió, fent que el terreny cada cop sigui 
menys productiu. 
 
En general, el clima serà més extrem i estarà més mal repartit. És a dir, hi 
haurà zones amb grans sequeres, i altres zones amb grans tifons. Això 
provocarà la desertització de moltes zones i la inundació de moltes altres. 
 
5.5. PÈRDUA D’HÀBITATS  
 
Els sistemes naturals són especialment vulnerables al canvi climàtic i alguns 
poden patir danys irreversibles. Entre els ecosistemes en risc trobem: les 
glaceres, els coralls marins ( que si les temperatures continuen augmentant, 
desapareixeran en menys de 50 anys ), els ecosistemes polars i alpins, les 
zones humides i les praderes,els boscos tropicals...Es calcula que entre el 15 i 
el 37% de les especies poden desaparèixer. 
 
El canvi climàtic facilitarà la propagació de plagues i especies invasores. Es 
produiran migracions altitudinals d’espècies. 
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5.6. LA SALUT HUMANA 
 
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el PNUMA (Programa de 
Nacions Unides per al Medi Ambient) i l’Organització Meteorològica Mundial 
(OMM), cada any moren més de 150.000 persones a conseqüència del canvi 
climàtic. 
 
Segons el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), el canvi climàtic 
pot afectar a la salut humana degut a: 

• canvis en organismes causant malalies infeccioses 
• l’aparició  d’agents patògens de l’aigua 
• la variació de la qualitat de l’aire 
• la variació de disponibilitat  i qualitat  dels aliments... 

 
La gent major de 65 anys seran els més vulnerables per l’efecte de les 
temperatures extremes. Per altra banda, la gent gran, gent amb problemes de 
bronquitis o asma, o malalties cardiovasculars són els que patiran més la 
contaminació atmosfèrica. 
 
5.7. MIGRACIONS 
 

Molts assentaments humans es veuran afectats per l’erosió del terreny, les 
inundacions costaneres, dels deltes, les illes, el desbordament de rius, els 
incendis, els terratrèmols, esllavissades, falta d’aigua, sequeres... farà que 
molta gent hagi d’emigrar a altres zones. Les zones que es poden veure 
afectades poden ser: 
 
• illes i zones costaneres 
 
• les regions menys desenvolupades de l’Àfrica, Centreamèrica, Sudamèrica 

i Àsia, on les oportunitats d’adaptació a les inundacions, sequies, 
inseguretat alimentària, efectes sobre la salut i pèrdua de biodiversitat, són 
baixes. 

 
Hi ha zones on es comencen a veure els primers refugiats del canvi climàtic. 
Els anys 90 es comptaven uns 25 milions de refugiats climàtics. El 2050, es 
preveu que aquesta xifra augmenti fins als 150 milions de refugiats, per 
exemple, Bengladesh es preveu que tingui uns 20 milions de persones en 
aquesta situació. 

A Tuvalu (estat insular de la Polinèsia, situat per sota l'equador, al sud de 
Kiribati, al nord de Fiji i Wallis i Futuna i a l'est de les illes Salomó), ja han firmat 
un acord amb Nova Zelanda per l’acolliment dels seus habitants, un cop el seu 
país hagi desaparegut sota el mar. 
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5.8. EFECTES SOBRE L’ECONOMIA  
 
El canvi climàtic també tindrà efectes catastròfics en l’economia dels països, 
sobretot en els del tercer món, ja que tenen una menor capacitat adaptativa al 
canvi i són més vulnerables als seus impactes. 
 
Les pèrdues causades per les catàstrofes i fenòmens meteorològics extrems 
s’han quadruplicat en els últims 40 anys, mentre que la porció d’aquestes 
pagades per les assegurances s’ha multiplicat per 9.  
 
A nivell global, es calcula que les pèrdues econòmiques causades per aquests 
fenòmens han passat de 131.000 milions de dòlars en la dècada del 1970-1980 
a 629.000 milions de dòlars en els anys 1990. Un exemple que demostra el 
perquè d’aquestes pèrdues econòmiques, són les variacions en les corrents del 
Niño3, que cada cop són més intenses i freqüents. Les destrosses causades 
l’any 1990 van suposar una pèrdua de 32.000 milions de dòlars. 
 
Segons l’Informe Stern4, publicat l’octubre de 2006, diu que si no actuem, el 
cost del canvi climàtic equivaldrà a perdre entre un 5 i un 20% (en el pitjor dels 
casos) del PIB mundial cada any. En contra, el cost d’actuar, reduint les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle per evitar els efectes del canvi climàtic, 
es poden limitar a gastar un 1% del PIB mundial cada any.  
                                                 
3 El Niño: és un fenomen meteorològic de l'Oceà Pacífic, conegut en el món científic com a ENSO (El Niño-Southern 
Oscillation El Niño-Oscil·lació del Sud). Amb el Niño, les condicions normals de l'Oceà Pacífic són alterades. El nom ve 
del castellà fent referència al "Nen Déu", ja que els pescadors del Perú i Equador van notar que els canvis començaven 
per Nadal. 
Normalment, a la costa de Sud-Amèrica, hi ha un corrent d'aigua freda anomenada Corrent de Humboldt ple de 
nutrients que corre cap al nord. Hi ha també una circulació de l'aire d'est a oest de l'oceà, anomenada Circulació de 
Walker. Amb aquesta circulació, l'aigua corre cap a l'oest, és a dir, de Sud-Amèrica cap a Austràlia i Indonèsia. Així, 
l'aigua calenta s'acumula a l'oest (el nivell de l'aigua és 60 cm més alt a Austràlia i Indonèsia) causant-hi humitat i 
precipitacions. A les costes del Perú i Equador, per contra, el clima és molt sec. 
Oficialment, el Niño és un increment en la temperatura de l'oceà de 0,5 ° Celsius, cada 2-7 anys. Els corrents normals 
d'aigua de l'oceà s'inverteixen, i les costes sud-americanes reben un corrent d'aigua calenta sense nutrients en lloc del 
corrent fred ple de nutrients. També s'inverteix la circulació de Walker, causant precipitacions al centre de l'Oceà 
Pacífic i a les costes sud-americanes, tot provocant inundacions severes si el fenomen és massa fort. Per contra, hi ha 
sequeres a Austràlia i Indonèsia. En certes ocasions l'ENSO provoca encara més efectes, com alteracions als monsons 
a l'Índia, condicions humides a l'Àfrica oriental, i inundacions severes als Estats Units i Mèxic. 
 
4 l’Informe Stern*: Anunciat pel ministre de Finances britànic el juliol del 2005, aquest informe es va presentar al 
Primer ministre i al ministre de Finances mateix, a la tardor del 2006, com a avaluació de: 
• els aspectes econòmics de la transició vers una economia global amb emissions de carboni baixes,  centrant-se en 
una perspectiva de mitjà a llarg termini, i fent un esbós de les implicacions per als terminis d’actuació, així com l’elecció 
de polítiques i institucions; 
• el potencial dels diferents plantejaments per a l’adaptació als canvis en el clima; i  
• lliçons concretes per al Regne Unit, en el context dels seus objectius actuals pel que fa al canvi climàtic. Una de les 
competències de l’informe era el requisit de dur a terme un procés ampli de consulta participativa i d’examinar els 
indicis existents sobre: 
• les implicacions per a la demanda energètica i les emissions de les expectatives de creixement econòmic durant les 
pròximes dècades, inclosa la composició i la intensitat energètica del creixement en els països desenvolupats i en els 
països en vies de desenvolupament; 
• les conseqüències econòmiques, socials i ambientals del canvi climàtic tant en els països desenvolupats com en els 
països en desenvolupament, tenint en compte els riscos que comporta l’increment de la volatilitat climàtica i els 
principals impactes irreversibles, i la interacció climàtica amb altres contaminants de l’aire, així com accions possibles 
per a l’adaptació al clima canviant i els costos associats a aquest fenomen; 
• els costos i els beneficis de les actuacions encaminades a la reducció del balanç global net de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle procedents de l’ús energètic i d’altres fonts, inclòs el rol dels canvis dels usos del sòl i la 
silvicultura, tenint en compte les repercussions potencials dels avenços tecnològics sobre els costos futurs; i 
• l’efecte i l’eficàcia de les polítiques i les disposicions, tant d’àmbit nacional com internacional, en la reducció de les 
emissions netes d’una manera rendible i el foment d’una economia global dinàmica, equitativa i sostenible, inclosos els 
efectes i els impactes distribucionals sobre els incentius per a la inversió en tecnologies més netes. 
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6. POSTURES A PRENDRE DAVANT EL CANVI       
CLIMÀTIC 

6.1. LES ENERGIES RENOVABLES 

La major part de l'energia que consumim avui en dia, prové de la utilització de 
fonts d'energia exhauribles, normalment procedents de derivats del petroli o del 
carbó. Aquest fet, juntament amb que la seva combustió comporta emissions 
de gasos perjudicials, com ara el CO2, demostren la necessitat de la utilització 
d'unes fonts d'energia que, a diferència de les convencionals, no s'esgotin i no 
siguin contaminants.  

Les energies renovables procedeixen de fonts d'energia que no s'exhaureixen, i 
que per tant fan disminuir la factura mediambiental que comporten les 
necessitats energètiques. Alguns exemples són: 

• Utilitzant l’energia del Sol: energia solar  
• Utilitzant l’energia del vent: energia eòlica   
• Utilitzant l’energia dels rius i corrents d'aigua dolça: energia hidràulica  
• Utilitzant l’energia dels mars i oceans: energia mareomotriu  
• Utilitzant l’energia de la matèria orgànica: crema de biomassa  
• Utilitzant l’energia de la calor de la Terra: energia geotèrmica  

6.2. EL RECICLATGE 

Els nostres hàbits més quotidians tenen molt a veure amb la degradació global 
del planeta. Actes tan rutinaris com tirar les escombraries sense separar-les, 
comprar utensilis d'un sol ús o adquirir els aliments envasats en materials 
antiecològics o no reciclables contribueixen en gran mesura a la contaminació 
mediambiental. Per intentar que les nostres accions no siguin tan perjudicials 
pel planeta podem: 
 
6.2.1. Reduir: 
 
• Adquirir productes de tota classe en envasos de gran capacitat i, 

preferiblement, reutilitzables. Evitar els envasos d'un sol ús.  
• Portar les teves pròpies bosses a la compra.  
• Recuperar vells costums com la bossa de pa o l'ouera.  
• Tractar de no comprar productes amb embolcalls superflus. El més 

important és el producte, no que l'embalatge sigui atractiu.  
• Optar, preferentment, per adquirir aliments a granel.  
• Evitar utilitzar, en la mesura que es pugui, articles d'un sol ús com 

mocadors de paper, rotlles de cuina, gots i plats de cartró, coberts de 
plàstic, etc. La indústria de productes d'un sol ús és la que genera més 
escombraries en tot el món.  

• Conservar els aliments en recipients duradors. No abusar del paper 
d'alumini.  
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• No comprar petits electrodomèstics per a realitzar operacions que siguin 
fàcils de fer a mà, com els obridors. 

• Evitar utensilis i joguines que funcionen amb piles. Si no és possible, 
utilitzar piles recarregables o piles verdes no contaminants.  

 
6.2.2. Reutilitzar: 

• Quan fem servir paper per a escriure, no escriure només en una cara i 
després llençar el full. Utilitzar l'altre costat per a notes, esborranys, 
prendre apunts, dibuixar, etc. També podem utilitzar el paper vell per a 
embolcalls.  

• Procurar fer fotocòpies per les dues cares.  
• Si tenim jardí, reciclar la matèria orgànica.  
• Reutilitzar les bosses de plàstic que et donen en el supermercat per a 

llençar-hi les escombraries.  
• No llençar els pots de vidre. Resulten molt útils per a guardar pasta, 

farina o llegums... També es poden utilitzar com a guardiola, portallapis 
o planter.  

6.2.3. Reciclar: 

• Separar els materials que componen les escombraries per a reciclar 
racionalment. Utilitzar bosses diferents per a les deixalles orgàniques, 
per al paper i el cartró, per als envasos de vidre i una altra per a la resta 
d'envasos (brics, plàstics, llaunes...). I dipositar cada tipus de residu en 
els contenidors que les autoritats locals han disposat a l'efecte.  

• Fer un ús correcte dels contenidors de recollida selectiva. Un sol tap 
d'alumini pot malbaratar la càrrega de vidre de tot un contenidor.  

• Per a fer una tona de paper cal talar 5,3 hectàrees de bosc. El consum 
anual en el nostre país obliga a tallar uns 20 milions de grans arbres. Em 
de prendre mesures: consumir menys paper, comprar paper reciclat i 
enviar a reciclar tot el paper que sigui possible.  

• No llençar al contenidor de paper altres residus com plàstic, cartrons de 
llet (contenen plàstic i alumini), llaunes, etc.  

• El paper dels diaris és el més fàcil de reciclar ja que està fet de fibra de 
fusta. Si en el nostre país es reciclés la desena part dels periòdics d'un 
any, salvaríem 700.000 arbres.  

• El vidre dels gots i el de les bombetes no es poden reciclar conjuntament 
amb el vidre dels envasos. Hem de dipositar en els contenidors de vidre 
només ampolles, de qualsevol color, o flascons. Treure els taps i 
comprovar que no tinguin cap objecte en l'interior.  

• No guardar ni barrejar amb les escombraries els envasos buits o amb 
restes de medicaments, ni els que han caducat. Hem de dipositar-los en 
els contenidors que trobarem en les farmàcies.  
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6.3. EN LA INDÚSTRIA  

Es podria reduir molt notablement l'alliberament de gasos amb efecte 
hivernacle (CO2, CH4, N2O, clorofluorcarburs i SF6) en alguns processos 
industrials que els usen: producció de ferro, acer, alumini, ciment, etc. Així, per 
exemple, mesures com la modificació dels processos de fabricació, l'eliminació 
d'alguns dissolvents, substitució de determinades matèries primeres, 
implantació de filtres...  

6.4. EN L’AGRICULTURA  I  LA EXPLOTACIÓ FORESTAL  

Polítiques adequades d'explotació forestal que aturin la desforestació i que 
regenerin els boscos allí on han estat destruïts, ja que els arbres poden 
absorbir grans quantitats de CO2 de l’atmosfera  

Però per a aconseguir que les tecnologies anteriorment citades, i altres 
similars, es vagin introduint es requereix:  
 
• que es redueixin les barreres a la difusió i transferència de tecnologies 

 
• que s’utilitzen suficients recursos financers 

 
• que s'ajudi adequadament als països amb economies menys 

desenvolupades  

6.5. MESURES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I SOCIALS 

Mesures polítiques, socials i econòmiques que ajudarien a reduir les emissions 
de gasos amb efecte hivernacle serien:  

• Posar en marxa les institucions i estructures necessàries.  
 

• Estratègies del preu de l'energia, com per exemple impostos sobre el carbó 
o altres formes  

 
• Rebutjar algunes accions que incrementen les emissions com són alguns 

subsidis, la no internalització dels costos ambientals, preus distorsionats en 
l'agricultura i transports, etc.  
 

• Programes de reducció voluntaris negociats amb les empreses industrials.  
 

• Estimular la investigació i el desenvolupament per fer disponibles les noves 
tecnologies.  
 

• Mesures de mercat que impulsen l'ús de les noves tecnologies.  
 

• Incentivar les energies renovables.  
 

• Educació dels ciutadans i treballadors.  
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Cal dir que, després de l'alerta internacional pel canvi climàtic que va fer 
pública l'ONU, la Comissió Europea s'ha afanyat a moure fitxa i ha aprovat una 
gran primera estratègia conjunta per reduir les emissions de CO2. Recau sobre 
les empreses d'automòbils, ja que una llei comunitària fixarà pel 2012 un màxim 
d'emissions de diòxid de carboni de 120 grams per quilòmetre davant els 160 
actuals. Des de la Comissió, però, ja s'ha avançat que Espanya i el Regne Unit 
podrien ser els països més perjudicats per l'augment dels costos que produirà 
aquesta normativa, en estar especialitzats en vehicles petits i mitjans. Els 
fabricants calculen que el preu dels cotxes pujarà uns 3.000 euros. 
 
6.6. QUÈ PODEM FER A NIVELL INDIVIDUAL PER EVITAR EL CANVI      
CLIMÀTIC?  
 
6.6.1. Per evitar  l’increment d’emissions de CO2 desmesuradament? 
 
6.6.1.1. Referent al transport: 

• Utilitzar mitjans menys contaminants: 
  -bicicletes, caminar 
  -transport públic 

• Si s’ha d’utilitzar el vehicle particular: 
  - minimitzar el seu ús 

-conduir de forma eficient (baixes revolucions, velocitat moderada, 
parar el motor quan no es circuli, eliminació d’elements 
antiaerodinàmics...) 
- utilitzar vehicles de baix consum, híbrids... 
- utilitzar el mínim l’aire condicionat 
- aprofitar el viatge per més persones 

• Minimitzar els viatges turístics de llarga distància. 
• Consumir productes locals i de temporada. 

 
6.6.1.2.Referent al consum elèctric: 
 - Utilització d’energies renovables, si és possible. 
 - En cas contrari, minimitzar-ne  el seu ús: 
    -utilitzar electrodomèstics de baix consum 
    -utilitzar bombetes de baix consum 

-tancar llums i aparells que no s’utilitzin i desendollant- los a ser 
possible. 
-no utilitzar la rentadora o el rentaplats si no és quan estigui ple. 
-racionalitzar l’ús d’ aparells recarregables (mòbils, ordinadors...)  
-l’ús d’aires condicionats i calefaccions en temperatures i temps 
raonables. 
-utilitzar mesures de protecció de temperatura exterior   (baixar 
persianes, tancar finestres, utilització de tendals...) A l’hivern, no 
ventilar les cases més de 10’. 
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6.6.1.3. Referent al reciclatge de deixalles: 
• Minimitzar l’ús d’envasos , alumini, paper i vidre. 
• Fer reciclatge selectiu (Veure les disminucions d’emissions de  CO2 a 

l’annex ) 
  -vidre 
  -envasos 
  -paper 
  -alumini 
  -orgànic 
 
6.6.2. Quines mesures quotidianes es podrien portar a terme sense massa 

complicacions per reduir les emissions de CO2?: 
 

6.6.2.1.A NIVELL DEL COMERÇ, LOCALS, NEGOCIS...: 
 

• Prohibir els establiments sense porta a la seva entrada que evitaria la 
despesa energètica  per contrarrestrar la temperatura exterior. 

 
• Controlar l’excés d’il·luminació, de temperatura en fred o en calor als 

comerços, despatxos,hospitals....  
 

• Reduir els horaris dels locals nocturns. 
 

• Reduir els horaris d’il·luminació nadalenca. 
 
6.6.2.2. A NIVELL ESPORTIU: 
 

• Reduir al màxim les competicions esportives a l’aire lliure ( futbol, 
atletisme,  esquí....) en horari que demani la utilització de llum artificial. 

 
• Reduir el nombre i la seva durada dels events esportius motoritzats que 

demanin molta despesa de combustible (automobilisme, motociclisme, 
rallys...) 

 
• Reduir la producció de neu artificial. 
 
• Prohibir els espais artificials que demanin molt fred per crear un clima 

artificial i poder realitzar una activitat que es fa a la natura en condicions 
naturals ( Xanadoo, ...) 

 
6.6.2.3. A NIVELL DE TRANSPORT: 
 

• Bonificar els productes locals, penalitzar els que necessiten molt 
transport.  

 
• Limitar el nombre de viatges aeronàutics de  Baix-Cost econòmic que no 

ecològic. 
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7. PRINCIPALS ACORDS DAVANT DEL PROBLEMA DE 
L'ESCALFAMENT GLOBAL  

7.1. Agenda 21. 

El resultat principal de la Conferència sobre Medi ambient i Desenvolupament 
de l'ONU, és el més complet dels plans d'acció per als 90’s i més enllà, 
adoptada per la comunitat internacional. Representa un set d'estratègies 
integrades i programes detallats per a parar i revertir els efectes de la 
degradació ambiental i promoure el desenvolupament adequat i sostenible en 
tots els països. Es va presentar l’Informe de la primera d’avaluació del IPCC 
( veure al punt 7.17  ). 

7.2. Declaració de Rio 

El primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i de la 
necessitat d'actuar va tenir lloc l'any 1992, en el marc de 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 com a element central dels esforços mundials 
per combatre l'escalfament de la Terra. L'objectiu del Conveni va ser 
l’estabilització de les concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a 
l'atmosfera a un nivell que evités interferències antropogèniques perilloses en 
el sistema climàtic. 
 
El Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic va entrar en 
vigor el 21 de març de 1994. Actualment, l'han ratificat 189 estats. 
 
Des que va entrar en vigor, les parts en la Cimera, els països que han ratificat, 
acceptat o aprovat el tractat o s'hi han adherit, es reuneixen anualment en la 
Conferència de les Parts (coneguda com a COP, per les sigles en anglès: 
Conference of the Parties). L'objectiu és impulsar i supervisar l'aplicació del 
Conveni i continuar les converses sobre la manera més indicada d'abordar el 
canvi climàtic. 

7.3. Conferència de les Parts a Berlín, 1995 (COP 1)  

Des que es va aprovar el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic (UNFCCC), els governs sabien que les seves disposicions no serien 
suficients per resoldre el problema del canvi climàtic en tots els seus aspectes. 
En la primera Conferència de les Parts, celebrada a Berlín a principis del 1995, 
es va posar en marxa una nova ronda de converses per als països 
industrialitzats amb la finalitat d'arribar a negociacions per reduir les emissions 
mitjançant objectius quantitatius i terminis concrets. Aquesta decisió es coneix 
com a Mandat de Berlín. 
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7.4. Informe de la segona avaluació del IPCC 

El IPPC (Panell Internacional sobre Control Climàtic) és un cos internacional, 
que consisteix en delegats i científics intergovernamentals, que des de 1988 
estan avaluant l'escalfament global. La síntesi de la Segona Avaluació, 
estableix: 

"Durant les últimes dècades, s'han fet molt aparent dos importants factors en la 
relació entre humans i el clima mundial. Primer, les activitats humanes, que 
inclouen la crema de combustibles fòssils, canvis en ús de terres i agricultura, 
estan augmentant les concentracions de gasos hivernacle (que tendeixen a 
augmentar la temperatura atmosfèrica) i en algunes regions, aerosols (que 
tendeixen a refredar l'atmosfera). Aquests canvis, conjuntament, se suposa que 
canviaran el clima regional i global juntament amb paràmetres relacionats amb 
el clima, tals com la temperatura, precipitació, humitat de sòls i el nivell del mar. 
Segon, algunes comunitats humanes s'han fet més vulnerables a riscos tals 
com tempestes, inundacions i sequeres com a resultat d'un augment de 
densitat de població en àrees de risc tals com conques de rius i planicies 
costaneres. S’han identificat canvis seriosos, com l'augment, en algunes àrees, 
de la incidència d'esdeveniments d'alta temperatura, inundacions, etc., 
augment de pestes, canvis en la composició, estructura i funcionament 
ecològic, incloent la productivitat primària". (Pace Energy Project, 1997) 

7.5. Conferència de les Parts a Ginebra, 1996 (COP 2)  

Durant la COP 2, celebrada a Ginebra del 8 al 19 de juliol de 1996, les parts 
van aprovar el segon informe presentat per l'IPCC. Així mateix, la major part 
dels països inclosos en l'annex I van presentar els seus primers inventaris de 
gasos amb efecte d'hivernacle.  

7.6. Conferència de les Parts a Kyoto, 1997 (COP 3)  

El  11 de desembre de 1997 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.  

El resultat de la Cimera va ser que 38 països industrialitzats es van 
comprometre a assolir una reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle d'un 
5,2% per al període 2008-2012 respecte dels nivells de l'any 1990. . L'acord va 
entrar en vigor el 16 de febrer de 2005 després de la ratificació per part de 
Rússia el 18 de novembre del 2004. 

L'objectiu principal és lluitar contra els efectes del canvi climàtic. Segons les 
xifres de la ONU, es preveu que la temperatura mitjana de la superfície del 
planeta augmenti entre 1,4 i 5,8ºC d'aquí al 2100, encara que els hiverns siguin 
més freds i violents. Això es coneix com Escalfament global. "Aquests canvis 
repercutiran greument en l'ecosistema i en les nostres economies", senyala la 
Comisió Europea sobre Kyōto. 
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El Protocol de Kyoto per al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el 
canvi climàtic marca una fita històrica perquè, per primera vegada, els països 
industrialitzats aproven objectius quantitatius de reducció d'emissions 
jurídicament vinculants. 

A l'efecte de l'aplicació del Protocol de Kyoto, els gasos amb efecte d'hivernacle 
són sis: el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), els 
hidrofluorocarburs (HCFC), els perfluorocarburs (PFC) i l'hexafluorur de sofre 
(SF6).  

figura 31: taxa 
d’augment anual de 
gasos d’efecte 
hivernacle 

font: quadre 
adaptat de Climate 
change 1995, IPCC 
Woeking Group I. 

 

El compromís serà d'obligatori compliment quan ho ratifiquin els països 
industrialitzats responsables d'almenys, un 55% de les emissions de CO2. Amb 
la ratificació de Rússia el març de 2005, després d'aconseguir que la UE pagui 
la reconversió industrial russa, així com la modernització de les seves 

instal·lacions, en especial les petrolíferes, el protocol 
ha entrat en vigor. 

Per la seva banda, el govern dels 
Estats Units (tant Bill Clinton, com 

amb George W Bush), es neguen 
a ratificar el protocol. 

 
 

 
 
 
Posició dels diversos països en 2005 respecte al Protocol de Kyoto: 
██ Firmat i ratificat. 
██ Firmat però amb ratificació pendent. 
██ Firmat però amb ratificació refusada. 
██ No posicionat. 
 
Figura 32: mapa de posicionament dels diversos països en 2005 respecte al Protocol 
de Kyoto 
 
Font:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Kyoto_Protocol_participation
_map_2005.png 
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7.7. Conferència de les Parts a Buenos Aires, 1998 (COP 4)  

La Conferència de les Parts  a  Buenos Aires (Argentina) (COP 4) va acabar 
amb  l'aprovació  d'un Pla  d'acció de dos anys per reduir els riscos  del canvi 
climàtic. El  Pla  d'acció va accelerar el treball derivat  del Conveni marc de les 
Nacions Unides.  
 
7.8. Conferència de les Parts a Bonn, 1999 (COP 5) 

En  aquesta  Conferència  (COP 5)  es continuen  negociant  els  aspectes de 
l'Agenda  de Buenos Aires i  la Unió Europea anuncia el seu objectiu polític de 
ratificar el Protocol de Kyoto l'any 2002. 
 
7.9. Conferència de les Parts a l'Haia, 2000 (COP 6) 

S'intensifiquen les negociacions per arribar a un acord sobre els principals 
temes de l'Agenda de Buenos Aires, tot i que no s'aconsegueix. La COP 6 no 
es clausura, sinó que es posposa fins al juliol de 2001. 

7.10. Conferència de les Parts a Bonn, 2001 (COP 6 Bis) 

Es reprèn la COP 6 i s'aconsegueix un acord polític -conegut com els Acords 
de Bonn- sobre els aspectes clau de la negociació internacional: països en 
desenvolupament i aspectes financers, mecanismes, embornals i règim de 
compliment. S'acorden els elements principals del Pla d'acció de Buenos Aires i 
es recullen a la Decisió 5/CP.6. 

7.11. Conferència de les Parts a Marràqueix, 2001 (COP 7)  

La setena reunió de les parts sobre el canvi climàtic (COP 7) concreta el 
Protocol de Kyoto i se celebra a Marràqueix, del 29 d'octubre al 9 de novembre 
de 2001. Els principals acords de la COP 7 són els següents: 

• Sancions: es va establir un compromís per endarrerir l'aplicació de 
sancions als països que no compleixin els acords.  

• Embornals de CO2: els boscos i les explotacions agrícoles neutralitzen el 
carboni que, d'altra manera, s'emetria a l'atmosfera. Es va pactar 
l'inventari de cada país pel que fa al que podia descomptar de les seves 
emissions en funció del CO2 que neutralitzi.  

• Mecanismes de flexibilitat: com que el que interessa és reduir el volum 
global d'emissió i uns països contaminen més que uns altres, es podran 
comprar drets per emetre més gasos amb efecte d'hivernacle sense 
vulnerar les quotes. A Marràqueix es va concretar com fer aquestes 
transaccions.  
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7.12. Conferència de les Parts a Nova Delhi, 2002 (COP 8)  

La vuitena Conferència de les Parts sobre el Canvi Climàtic (COP 8) es pot 
considerar com una reunió de transició, a l'espera de l'entrada en vigor del 
Protocol de Kyoto, encara que es van produir avançaments significatius en 
aspectes tècnics dels mecanismes de desenvolupament net i la seva Junta 
Directiva, en embornals o en l'àmbit de les metodologies. Com a resultat 
d'aquesta COP, es va aprovar la Declaració de Delhi sobre canvi climàtic i 
desenvolupament sostenible, que reafirma que el desenvolupament sostenible i 
l'eradicació de la pobresa són temes prioritaris per als països menys 
desenvolupats, i, per tant, cal que es compatibilitzin amb els compromisos que 
recull el Conveni. 

7.13. Conferència de les Parts a Milà, 2003 (COP 9) 

En aquesta COP 9 es mostra una manca de consens internacional per l'entrada 
en vigor del Protocol de Kyoto i la decepció que Rússia no es decideixi a 
ratificar-lo. D'altra banda, s'avança en aspectes tècnics, com ara el 
desenvolupament de modalitats i procediments per a la inclusió de forestació i 
reforestació en els mecanismes de desenvolupament net (MDN). 

7.14. Conferència de les Parts a Buenos Aires, 2004 (COP 10) 

La COP 10 marca el desè aniversari de l'entrada en vigor del Conveni marc de 
les Nacions Unides sobre el canvi climàtic i aprova un paquet de mesures 
centrades en l'adaptació al canvi climàtic i de mesures d'atenuació. Entre les 
mesures d'adaptació, destaquen l'increment d'avaluacions científiques i el 
suport als plans nacionals d'adaptació en països en desenvolupament. Entre 
les mesures d'atenuació, ressalta el progrés realitzat en els projectes nets en 
països en desenvolupament (MDN) o la realització d'un seminari informal el 
2005 per facilitar el bescanvi d'informació. 

7.15. Conferència de les Parts a Mont-real, 2005 (COP 11/MOP1) 

La Conferència va tenir lloc del 28 de novembre al 9 de desembre de 2005 a 
Mont-real. El primer fet destacable va ser que es van celebrar en paral·lel la 
COP 11 (Conferència de les parts del Conveni marc de les Nacions Unides 
sobre el canvi climàtic) i, per primera vegada des de l'entrada en vigor del 
Protocol de Kyoto, la MOP 1 (Reunió de les Parts del Protocol de Kyoto). A la 
MOP 1 van assistir amb veu i vot els països ratificants del Protocol de Kyoto i, 
com a observadors, els països pendents de ratificació. 

La Conferència va ser considerada un èxit per molts dels assistents perquè va 
permetre avançar en els acords internacionals de molts dels aspectes més 
importants de la lluita contra el canvi climàtic.  

Les parts de Protocol de Kyoto van adoptar les decisions dels anomenats 
Acords de Marràqueix, un requisit necessari una vegada el Protocol de Kyoto 
havia entrat en vigor, ja que aclareixen les regles per a la seva implantació. 
Aquests acords consisteixen en un paquet de decisions sobre molts detalls dels 
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mecanismes flexibles, l'ús de la terra, el canvi en l'ús de la terra i la silvicultura 
(LULUF, sigles en anglès) i el suport als països en desenvolupament amb la 
creació de capacitats, la transferència de tecnologies, la resposta als efectes 
adversos del canvi climàtic i l'establiment de fons especials d'ajuda en aspectes 
relacionats amb el canvi climàtic. 

Un altre dels aspectes més rellevants de la COP de Mont-real va ser començar 
el procés per considerar els compromisos futurs més enllà del 2012, quan 
finalitza el primer període de compromís del Protocol de Kyoto. Es va acordar 
un document de mínims que integra tots els països, tant els que havien ratificat 
el Protocol de Kyoto com els que no, i això és el més innovador i positiu. A 
més, obre la porta a la possibilitat que els països en vies de desenvolupament 
adquireixin algun compromís. Tot i que el procés està obert i el seu resultat 
futur és incert, el més positiu va ser el senyal a llarg termini per a la comunitat 
internacional de la continuïtat de la lluita contra el canvi climàtic més enllà del 
2012 i el valor del progrés fet fins al moment. 

També es van acordar a la COP11/MOP1 de Mont-real algunes qüestions 
metodològiques, administratives i financeres que facilitaran la implantació dels 
mecanismes de flexibilitat del Protocol. 

7.16.  La segona fase del protocol de Kyoto a Bali  
 
Representants de 190 països s’han reunit a Bali on té lloc un cimera sobre el 
canvi climàtic que ha durat fins al 14 de desembre i que té per objectiu arribar a 
acords i buscar solucions contra l’escalfament del planeta. I és que el 
panorama que es presenta pel que fa al canvi climàtic és bastant desolador: 
 
La cimera de Bali ha debatut els informes que experts i científics han presentat 
al llarg del 2007. Es tracta del resultat de quatre reunions en diverses ciutats 
mundials.  
 
El primer informe, sorgit al febrer d'una cimera a París, va corroborar que 
l'escalfament és irreversible a causa de les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle en l'era industrial, i que la pujada se situarà aquest segle entre 1,8 i 
4 graus, encara que podria arribar a ser de fins a 6,4 graus. 
 
A l'abril, a Brussel·les, els científics van acordar un segon informe en què es va 
revelar que una pujada de dos graus de la temperatura mitjana del planeta 
suposarà l'extinció del 30% de les espècies i una important caiguda de la 
producció agrícola.  
 
El tercer estudi, discutit a Bangkok al maig, va subratllar la importància d'aplicar 
mesures i d'invertir en tecnologies per combatre el canvi climàtic i mitigar-ne els 
efectes. 
 
Finalment, València ha estat l'escenari encarregat de tancar el pòquer de raons 
sobre el canvi climàtic. Ha estat l'últim i el més contundent de tots, ja que ha 
determinat que el canvi climàtic és inequívoc, que l'activitat humana el genera i 
que ja ha provocat impactes irreversibles.” 
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Els grans responsables del canvi climàtic hem estat nosaltres, doncs també 
hem de ser nosaltres els que hi trobem solucions. El problema és que no estem 
disposats a renunciar a les comoditats que ens ha portat aquesta era industrial. 
Segurament el primer que cal és conscienciació, que ens adonem que el canvi 
climàtic no és un problema menor i que és molt el que ens hi juguem: el futur. 
Però les mesures reals i directes no es poden fer esperar. 
 
Finalment, a la Conferència sobre el canvi climàtic de Bali, la delegació nord-
americana, desprès de rebutjar prèviament les modificacions proposades pels 
països empobrits que responien a la seva necessitat de rebre assistència 
tecnològica dels països rics i altres assumptes àmpliament reconeguts en el 
document, i després que els delegats critiquessin la postura dels Estats Units i 
l'instessin a reconsiderar la seva posició, la delegació nord-americana va 
rectificar.  
 
"Crec que hem recorregut un llarg camí fins aquí", va dir Paula Dobriansky, cap 
de la delegació nord-americana. "Estats Units està molt compromès amb 
aquest esforç i solament volem assegurar que realment tots actuem junts", va 
comentar. Finalment, va afirmar: "Anirem endavant i ens sumarem al consens".  
 
El compromís dels Estats Units va desembussar el punt mort al quals havien 
arribat les converses. En l'últim dia dels dos dies que ha durat aquesta 
conferència internacional, els delegats van dialogar sobre la formulació d'un 
document final en el qual les dues parts van haver de fer concessions. Els 
països europeus i les regions en vies de desenvolupament van acceptar que no 
es quantifiqui la xifra de reducció de les emissions de CO2 i els nord-americans 
van acceptar que s'especifiqui que les emissions s'han de reduir “de forma 
notable”.  
 
Per al secretari executiu de la Convenció de l'ONU sobre el Canvi Climàtic, Yvo 
de Boer, l'opinió pública mundial ha obligat que les més de 180 delegacions 
que van assistir a la Conferència de Bali trobessin el camí per arribar a un 
acord. "No crec que cap polític pugui permetre's" eludir els acords, "potser 
Estats Units menys que cap", va subratllar. 
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7.17. Els Informes d’avaluació de l’IPCC 
 
Consisteixen en diversos llibres i proporcionen informació completa, científica, 
tècnica i socioeconòmica sobre el canvi climàtic, les seves causes, els 
impactes, l’adaptació i vulnerabilitat, i les opcions de mitigació. Cada un dels 
tres Grups de treball inclouen un Resum per a els responsables  de la  presa de 
decisions polítiques (Summary for Policy Makers, SPM), publicant en tots els 
idiomes oficials de la ONU. El SPM es escrit per ser entès per persones no 
especialitzades. 
 
Els informes de l’IPCC són escrits per equips d’autors, nombrats per Governs i 
organitzacions internacionals i escollits per una tasca específica segons la seva 
saviesa, pràctica, experiència i habilitat. Diversos centenars d’experts de tot el 
món estan implicats normalment en el disseny dels informes, i molts més 
experts formen part en el procés de la revisió. Prop de 1.000 experts de tot el 
món van estar implicats en la redacció de l’anterior (Tercer Informe de 
Avaluació) el 2001 i vora de 2.500 van contribuir a la seva revisió. El Quart 
Informe de  Avaluació va ser publicat a València el novembre de 2007. 
 
El IPCC comença generalment una nova avaluació generant un resum general. 
Els responsables de prendre les decisions polítiques i altres usuaris són 
consultats per identificar els acomptes polítics claus i pertinents. Després que el 
resum sigui aprovat, els equips d’autores principals es reuneixen per cada 
capítol. Els equips de cada capítol han d’incloure a experts de totes les regions 
i representar una gama d’habilitats científico-tècniques predominants. 
Els informes de IPCC han de passar per un procés rigorós, de dues etapes, 
científica i tècnica en la revisió per assegurar la credibilitat i transparència. Per 
la primera revisió, els esborranys són enviats a especialistes amb saviesa, 
experiència i publicacions significatives en el campo que correspongui. Els 
esborranys són revisats i distribuïts als Governs i a tots els autors i crítics 
experts. Després de tenir en compte els comentaris dels experts i els Governs, 
els esborranys finals són presentats per l’acceptació del seu contingut. 
 
Els resums per als responsables de prendre decisions polítiques (Summary for 
Policy Makers, SPM) es preparen a partir de l’informe principal i experimenta 
una revisió simultània per els experts i els Governs. Llavors són aprovats en 
una sessió , amb la concurrència dels autors principals, per assegurar que són 
conseqüents amb l’informe científico-tècnic fonamental. 
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8.CONCLUSIÓ I RESULTATS 
 
Extreure conclusions d’aquest  treball, és una mica complicat, ja que no he 
pogut comprovar de forma significativa si el DVD és prou didàctic com per 
aconseguir conscienciar i fer canviar hàbits de consum poc respectuosos amb 
el medi ambient. 
 
Després d’haver-lo vist diverses vegades i d’haver-lo ensenyat a alguns amics i 
familiars... han coincidit amb mi que és una forma molt més original i atractiva 
d’aprendre. També he pogut comprovar que hi ha molta informació que 
desconeixien i que la majoria han mostrat inquietud, preocupació i  un canvi 
d’ideals a l’hora d’actuar, ara es fixen més amb el que fan i amb el que deixen 
de fer respecte al tema. Si més no, quan fan una acció perjudicial pel canvi 
climàtic saben que ho estan fent malament. 
 
Respecte a l’apartat tècnic,  cal esmentar que he tingut molts problemes tècnics 
i informàtics. Durant l’edició, la gran quantitat de memòria que es necessitava 
feia que es pengés l’ordinador, i que les accions es realitzessin de  forma molt 
més lenta de l’habitual.  
 
Al final, en el moment de gravar el DVD, ha sigut el moment que he patit més, 
ja que, encara ara ( el dia abans de lliurar el treball, a les 10 de la nit), no he 
aconseguit solucionar els problemes.   
 
Finalment, un cop acabada la redacció i el posterior anàlisi crec que he 
aconseguit el que volia: un DVD didàctic, entretingut, amè...  
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11. ANNEXES  
 
11.1. SANTPEDOR, UN EXEMPLE A SEGUIR 
 
Un clar exemple dels canvis per redreçar la situació, és el que s’està duent a 
terme a Santpedor des de fa 3 anys. Un senzill sistema de recollida selectiva 
casa per casa ha propiciat canvis importants en la contribució d’aquest poble 
en el canvi climàtic. 
 
Tot seguit explico el sistema que es segueix en aquest poble, i adjunto un full 
informatiu que s’ha repartit als habitants d’aquest poble, per tal d’informar-los 
de l’important progrés que han dut a terme amb un senzill canvi d’hàbits: 
passar de tirar les deixalles en contenidors a baixar-les cada dia segons el que 
indica el calendari. 
 
11.1.1. Calendari d’implantació. 
 
La nit del 10 de desembre de 2004, les empreses concessionàries van retirar 
tots els contenidors de rebuig i de recollida selectiva del carrer, excepte els de 
vidre. 
 
El dissabte 11 de desembre de 2004 es va iniciar el servei de recollida porta a 
porta a tot el municipi. 
 
11.1.2. Les normes de funcionament i utillatge  
 
Normes generals: 
 
a) La separació de les diferents fraccions reciclables de les deixalles és 
obligatòria per a famílies i establiments. 
 
b) Es recull en diferents dies la brossa ben separada en les fraccions següents: 
matèria orgànica, envasos de plàstic i llaunes, paper i cartró i rebuig. 
 
c) El vidre es dipositarà en iglús ubicats al carrer. 
 
d) Les àrees d’emergència són d’ús exclusiu per les famílies. 
 
Normes per a les famílies: 
 
a) L’Ajuntament dóna un cubell de 10 litres a cada família per a facilitar la 
separació de la fracció orgànica a casa. 
 
b) L’Ajuntament dóna un cubell de 25 litres amb nansa de bloqueig per a treure 
la fracció orgànica al portal per a ésser recollida. Un cop recollit el propietari ha 
de retirar el cubell al seu domicili. 
 
c) L’horari de les famílies per a treure els residus és de 20h a 23h. 
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d) Els blocs de pisos de més de 6 habitatges poden sol·licitar un contenidor 
comunitari per a treure els residus al carrer. 
 
e) El rebuig es recull dins d’una bossa de plàstic. 
 
f) Els plàstics, llaunes, envasos i envoltoris en general, es dipositen en bosses 
de plàstic. 
 
g) El vidre es diposita en els iglús del carrer. 
 
h) El paper-cartró es recollirà en farcells lligats, caixes o bosses.  
 
i) Els bolquers i compreses es recullen cada dia dins d’una bossa de plàstic 
amb l’adhesiu especial de “bolquers i compreses”. 
 
_ Normes per als establiments comercials 
 
j) Cal treure els residus davant de l’establiment a partir de les 20h del vespres. 
El servei de recollida comença a les 24 de la nit.  
 
k) Cada establiment comercial té assignat un calendari de recollida segons les 
seves necessitats. 
 
l) L’Ajuntament facilita els contenidors o cubells necessaris per a la recollida. 
 
m) Una vegada s’han buidat els contenidors, aquests s’han de retirar en espai 
propi de l’establiment. La neteja és a càrrec del responsable de l’establiment. 
 
n) Les caixes de cartró s’han de plegar, ajuntar i fer un farcell lligat o omplir una 
caixa. 
 
11.1.3. Relació dels materials gràfics 
 
a) Imant de nevera. 
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b) Díptic informatiu famílies. 
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c) Díptic informatiu establiments. 
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d) Adhesiu “bolquers i compreses”. 
 

 
 
e) Adhesiu “Avís de bossa no recollida”. 
 

 
 
f) Adhesiu “Propaganda NO si us plau” 
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g) Full informatiu que es va donar als habitants d’aquest poble, per tal 
d’informar-los de l’important progrés que han dut a terme amb un senzill 
canvi d’hàbits: 
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11.1.4. Les àrees d’emergència. 
 
La recollida porta a porta comporta que cada fracció s’hagi de baixar al portal el 
dia assignat. Hi poden haver circumstàncies que facin que no es pugui baixar 
una fracció. Per aquest motiu al municipi hi ha instal·lades dues àrees  
d’emergència amb contenidors per a totes les fraccions. Hi ha instal·lades dues 
àrees ubicades a: 
 
·  Camí de Llussà. 
 
·  Pàrking del Polígon de Santa Anna II. 
 

 
 
 
11.1.5. El servei de recollida de residus voluminosos. 
 
Els residus voluminosos són aquells residus d’unes dimensions considerables 
que no es generen de forma diària: trastos vells, mobles, electrodomèstics, 
matalassos, estufes, ferralla, somiers... Per concertar el servei de recollida cal 
trucar al telèfon del reciclatge: 93 827 33 19. 
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11.1.6. El servei de deixalleria. 
 
La deixalleria és un equipament municipal de recollida de deixalles indicat per a 
portar-hi tots aquells residus que no es recullen regularment. 


