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Us feu un embolic amb tants informes sobre #canviclimàtic? Encara dubteu quan us diuen 

paraules com IPCC, mitigació, adaptació? Us ho volem fer fàcil i per això us hem preparat un 

resum de l’informe que es va publicar ahir amb recomanacions per frenar l’#escalfamentglobal 

👇 

El resum de l’informe científic de l’ONU alerta de les emissions actuals de gasos d’efecte 

hivernacle (GEH). Les emissions globals estan més altes que mai, però el creixement s'ha alentit. 

 

Les emissions actuals de GEH i de CO2 històriques no es distribueixen (gens) de manera 

uniforme. El 10% més ric del món emet entre un 34 i un 45% del total de gasos d'efecte 

hivernacle que ara mateix saturen el planeta, mentre que el 50% més pobre amb prou feines 

aporta el 15%. 

La comunitat científica demana que es deixi l’energia fòssil per evitar una catàstrofe climàtica. 

Cal una reducció immediata de les emissions de gasos a tots els sectors per limitar l’escalfament 

a 1,5 ° C. 

Sense abandonar les energies fòssils l’objectiu de mitigació del #canviclimàtic és inabastable, 

perquè amb les polítiques actuals anem cap a un augment de 3,2 ° C. 

https://twitter.com/CREAF_ecologia/status/1511298106364764166?t=eGpNfmXSEQ1Ikeq4KcEmEA&s=03
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Si volem limitar-nos als 1,5 °C, cal que les emissions arribin al pic màxim abans del 2025 i que 

s’hagin reduït un 43% per al 2030. Alhora, les emissions de metà també haurien de reduir-se un 

terç. Al document es mostra l’ampli ventall d’opcions per aconseguir un clima estable. 
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L’energia renovable és un focus clau de l’informe. Ha baixat molt el cost de les tecnologies solar 

(-85% 2010-2019), eòlica (-55%) i les bateries (-85%), potenciant el seu ús. “És hora que deixem 

de cremar el planeta i invertim en les #renovables”, resumeix  

@antonioguterres 

Però no tot és canviar la forma de produir energia. Cal disminuir la demanda d’energia per fer-

ho viable, millorar la seva eficiència i l’emmagatzematge... 

 

D’altra banda, i per primera vegada, l' 

@IPCC_CH 
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 té un capítol sobre mitigació que demana impulsar un "canvi sociocultural i de comportament" 

per frenar la crisi climàtica. 

Es cita un canvi de #dieta cap a un model "saludable i sostenible" basat en aliments d'origen 

vegetal i amb productes d'origen animal procedents d'"entorns resilients i sostenibles". Els 

canvis en l’estil de vida poden reduir un 40%-70% les emissions de gasos l’any 2050. 

 

L’informe també apunta que les ciutats ofereixen clares oportunitats de reduir les emissions si 

es fa un disseny urbà més compacte i transitable, electrificant  el transport i reforçant la 

capacitat per absorbir i emmagatzemar el carboni amb solucions basades en la natura. 

I no només això! Els beneficis econòmics de limitar l'escalfament a 2ºC superen els costos en la 

majoria de casos.  

Podeu consultar tota la informació en detall al propi informe👇 
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https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

