Les concentracions de gasos d'efecte d'hivernacle en l'atmosfera
es troben en nivells rècord. Si les coses segueixen com fins ara,
les temperatures pujaran de 3 a 5 graus per damunt del
nivell preindustrial amb les greus conseqüències que això
suposa:
Esdeveniments meteorològics extrems cada vegada més
fre-qüents i severs: onades de calor, sequeres, incendis,
temporals o inundacions, són cada vegada més habituals i
intensos en el nostre entorn més pròxim.
Danys sobre la salut: El canvi climàtic influeix en els determinants socials i ambientals de la salut (aire net, aigua potable,
aliments suficients, etc.). A la nostra regió, la pujada de les temperatures facilita l'augment de mosquits capaços de transmetre
malalties com el dengue o la malària.
Augment del nivell de la mar i oceans cada vegada més
calents, més àcids i menys productius.
Enorme impacte sobre la biodiversitat: espècies animals
que no són capaces d'adaptar-se als canvis i desapareixen
Esgotament dels recursos naturals, Pobresa hídrica.

Adoptar mesures urgents per a combatre el
canvi climàtic i els seus efectes.

¿Com reduir les nostres emissions de CO₂?
Les nostres accions són fonamentals per a reduir les
emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) i
aconseguir que la Terra continue sent un lloc habitable
per als éssers humans.
Intenta que l'emergència climàtica siga un tema de
conversa amb amics, familiars, companys de treball, etc.
Sempre que siga possible, desplaça't caminant.
Fes un ús eficient de l'energia i contracta l'energia
elèctrica a empreses o cooperatives 100% renovables.

Inseguretat alimentària i pèrdua de mitjans de vida: el
canvi climàtic redueix la producció d'aliments fonamentals en
moltes de les regions més pobres i augmenta així els nivells de
malnutrició i desnutrició.
Els països més pobres són els més vulnerables. Resulta
xocant que les persones que menys han contribuït a la crisi
climàtica siguen les més afectades per ella. Philip Alston,
relator per a la pobresa i els drets humans, parla de “escenari
d'apartheid climàtic".
Desplaçats ambientals o climàtics: Cada vegada són més
les persones que es veuen obligades a abandonar el seu entorn
a causa de la degradació de la terra, els desastres naturals, la
desertificació o la sequera.
Només l'adopció de mesures climàtiques ambicioses per part
dels nostres governs, així com canvis en els nostres comportaments i estils de vida, faran possible limitar l'augment de la
temperatura mitjana mundial.

Enllaços per a aprofundir
- Declaración Institucional de Emergencia Climática
- Agenda 2030 gobierno de España

Els productes d'origen animal utilitzen el 83% de les
terres cultivables i són responsables de gran quantitat
d'emissions de CO2 i metà; si redueixes el consum de
productes carnis, reduiràs la teua petjada de carboni.

- Acción por el clima

Allarga la vida útil de la teua roba, compra en mercats
ambulants de segona mà, tingues en compte que la
indústria tèxtil és la segona indústria més contaminant
del planeta amb més de 1.700 milions de tones de CO 2
emeses a l'any.

- Crisis climática en el Mediterráneo

⅓ de tots els aliments que es produeixen acaben en el
poal del fem; si evites el malbaratament d'aliments,
evitaràs també el desaprofitament de terra, aigua o
energia i contribuiràs a reduir les emissions de GEI.

- Mujeres y Cambio Climático

Per a compensar la teua petjada de carboni, planta
arbres que capturen el CO₂

- Acciones globales por el clima, La Vanguardia

- Calcula tus emisiones de CO2
- Desperdicio Alimentario
- Ayuda en Acción, ODS13
- Cómo combatir el Cambio Climático en tu día a día, Oxfam
- 10 consecuencias del calentamiento global
- IPCC
- Cambio Climático y desigualdad social

