CANVI CLIMÀTIC
Què és?
Què ho provoca? Què podem fer per evitar-ho?
Quines conseqüències té i com ens afecta?
Avui, com ja sabeu, hem vingut a parlar sobre un fenomen que ens afecta a tots i a totes:
es tracta del canvi climàtic. El canvi climàtic és la variació del clima del planeta Terra. Al
llarg dels anys, el planeta ha anat tenint variacions de tº però pes naturals. En canvi,
últimament la temperatura està augmentat molt més ràpidament i nosaltres en som els
responsables.
Les fonts que més contribueixen al canvi climàtic són:
-

-

-

Els combustibles fòssils: La crema de combustibles fòssils com el carbó o el petroli
són una de les principals causes del canvi climàtic. Per això s’ha d’intentar reduirne l’ús. L’alternativa és utilitzar el transport públic, anar caminant o en bicicleta
quan es pugui o ocupar les màximes places possibles en el cotxe. Ex: si s’ha d’anar
a una festa, en lloc d’utilitzar tres cotxes gairebé buits, es pot utilitzar un ple.
Consum de carn i derivats: les indústries càrnies i làcties són unes de les indústries
que més contaminen, per no dir la que més. La contaminació que generen
aquestes indústries és superior a la que genera el sector del transport, un 18%.
Els experts diuen que menjar carn en les proporcions actuals no és gens sostenible
pel planeta. El que es pot fer per evitar-ho és reduir el consum de carn i derivats
dels animal.
L’ús de plàstics: A mesura que els plàstics es degraden, cosa que triga entre 100 i
1000 anys, deixen anar partícules nocives per la salut del nostre planeta, les quals
acceleren el procés d’efecte hivernacle. Hauríem de deixar de fer servir tants
plàstics, almenys els d’un sol ús i substituir-los per alternatives de llarga durada.

Així podríem explicar molts més factors que agreugen el problema, fent que cada vegada
sigui més difícil de solucionar-lo, però ens quedarem aquí.
La solució: Com podem observar, els governs no estan fent tot el que esta en les seves
mans per solucionar el problema, per això el veritable canvi esta en les nostres mans, que
som els qui patirem directament les conseqüències si això no es soluciona. Per això us
demanem una cosa: actueu. Sortiu, quants més pugueu, avui a reivindicar el nostre futur
a la manifestació que hi ha convocada aquesta tarda a les 18:00 als jardinets de Gràcia.
Gràcies per la vostra atenció i col·laboració.

