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D I A R I D E L A F U N D A C I Ó C AT A L A N A D E L ’ E S P L A I

Experts indiquen que comptem amb 11 anys per reduir un 50% les emissions de gasos

15 accions per fer front a
la situació d’emergència climàtica
@fundesplai_ea

Mariona
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l passat 7 de
maig el Govern
de la Generalitat ja va declarar
l’estat d’emergència
climàtica i va manifestar que veu amb
gran preocupació els
impactes que té i tindrà el canvi climàtic a
Catalunya. L’ONU ens
ha alertat a través
dels darrers informes
que el planeta Terra
ha agafat un rumb
que porta al deteriorament d’un gran
nombre d’ecosistemes, l’extinció d’un
milió d’espècies que
es troben greument
amenaçades per
l’activitat humana,
la pujada del nivell
del mar i l’augment
de fenòmens meteorològics extrems.
A més, el Grup
Intergovernamental
d’Experts sobre el
Canvi Climàtic (IPCC)
ha publicat en un
informe que comptem amb tan sols 11
anys per reduir en un
50% les emissions de
gasos d’efecte hivernacle i limitar així
l’escalfament global
d’1,5ºC per evitar que
aquesta crisi sigui
irreversible.

Així doncs, entre tots i
totes hem de prendre
més consciència del
perill que representa
l’emergència climàtica
i de com actuar a favor
de la preservació i el
manteniment del medi
ambient del nostre planeta. En aquesta línia,
més d’11.000 científics de tot el món han
subscrit un manifest,
publicat recentment a
la revista Bioscience ,
en què declaren també
l’emergència climàtica
i plantegen sis mesures
urgents per fer-hi front:
reemplaçar els combus-
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tibles fòssils per energies renovables netes,
reduir les emissions de
gasos hivernacle, restaurar i protegir ecosistemes tant marins
com terrestres, canviar

els hàbits alimentaris
reduint el consum de
productes animals, reformar l’economia basada en els productes
de carboni i estabilitzar la població humana

mundial per fer front a
la superpoblació.
Però, per fer possible
l’objectiu acordat a la Cimera d’Acció Climàtica
de l’ONU a Nova York el

passat mes de setembre,
i reduir a zero les emissions de carboni l’any
2050, no només calen
canvis profunds en les
administracions sinó
que és imprescindible

assumir la nostra responsabilitat individual
i fer un canvi d’hàbits
que suposaran una gran
diferència per al planeta
si totes ens hi comprometem.

Proposem 15 accions per fer front a l’emergència climàtica
1

3

Abans de
llençar,
reutilitzar i
reparar

2

Utilitzar els contenidors
de recollida selectiva
(paper, vidre, envasos,
matèria orgànica) i
els punts verds
de cada municipi

7

Rebutjar bosses i
envasos de plàstic
a l’hora d’anar
a comprar

Desconnectar
l’standby
dels aparells que
no s’utilitzen

8
Apagar els llums
que no són necessaris
i renovar
les bombetes
per llums leds

9
Reduir el consum
d’aigua en el nostre
dia a dia i reaprofitar
l’aigua de pluja per
regar o rentar
el cotxe

13

Substituir el cotxe per
un d’elèctric o fer ús
del carsharing

5

4
No utilitzar
productes d’un sol ús,
especialment plats o
coberts de plàstic
i tovallons

10

Consumir productes
de temporada
i quilòmetre zero

14
Rebutjar la idea que
les accions individuals
són insignificants i
multiplicar el valor de
cada acció que fem
plantejant-la com a
una acció col·lectiva

Aïllar finestres i
portes i ajustar la
temperatura de la
calefacció o de l’aire
condicionat per
millorar l’eficiència
energètica

11
Reduir el consum
de carn i apostar per
una dieta basada en
vegetals, llegums
i cereals

15
Prendre consciència
del context en què vivim
per tal d’avançar-nos
als obstacles que ens
trobarem a l’hora
de realitzar les
nostres accions

6
Substituir
els electrodomèstics
per altres de
més eficients

12
Prioritzar l’ús de
la bicicleta o transport
públic i utilitzar el cotxe
només en casos
en què no hi hagi
alternativa

