


    QUÈ ÉS ELQUÈ ÉS EL

      CANVI CLIMÀTIC?CANVI CLIMÀTIC?







DES DE QUAN HO SABEMDES DE QUAN HO SABEM
I QUÈ HAN FETI QUÈ HAN FET

    GOVERNS I EMPRESESGOVERNS I EMPRESES   ??





+ Publicació d'informes sesgats+ Publicació d'informes sesgats
+ Manipulació informativa+ Manipulació informativa
+ Desqualificacions científics i ecologistes+ Desqualificacions científics i ecologistes
+ Pressions als governs+ Pressions als governs
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I així frenen totes les solucions fins avui...I així frenen totes les solucions fins avui...







EN 2020EN 2020

NO HI HAURÀ COPNO HI HAURÀ COP

ii
EN 2021 JA VOREMEN 2021 JA VOREM

......





CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES

      DE LA INACCIÓDE LA INACCIÓ
(a la gent la poden enganyar(a la gent la poden enganyar
  però a la Natura iperò a la Natura i
  als equilibris ecològics no...)als equilibris ecològics no...)







Fenòmens meteorològics cada vegada més extrems i més freqüents







INCENDIS detectats des d'agost 2018 a agost 2019

 NASA for The New York Times







Vext >1000 Vnat

VI Gran Ext.







Hem perdut tant de temps que els Hem perdut tant de temps que els 

· fenòmens climàtics són cada any + destructius· fenòmens climàtics són cada any + destructius

· ja és innegable el CC · ja és innegable el CC ((sabeu què diuen ara les petrolieres?sabeu què diuen ara les petrolieres?))

· estem entrant en una situació que s'autoalimenta · estem entrant en una situació que s'autoalimenta 

      accelera i ens duu cap a la irreversibilitataccelera i ens duu cap a la irreversibilitat

· sols queden uns · sols queden uns 8 anys8 anys per a solucionar esta per a solucionar esta

            EMERGÈNCIA CLIMÀTICAEMERGÈNCIA CLIMÀTICA



>4ºC

>3ºC













I ACÍ TAMBÉ HO ESTEM PATINT JAI ACÍ TAMBÉ HO ESTEM PATINT JA



















      
HI HA SOLUCIONSHI HA SOLUCIONS  ??



Sí, però cada volta és més complicat









SOLUCIONSSOLUCIONS



















Hauríem de tindre totes les teulades plenes de plaques solars

Per què Alemanya té 8 voltes més energia solar instal·lada que Espanya?



I qui no tinga una
teulada o sostre
ben assolellats
pot contractar
una distribuidora 
100% renovable,
com la Coop.
Som Energia
o altres...



Protegir els boscos (terra i mar), Protegir els boscos (terra i mar), 
plantar-ne arbres autòctons,plantar-ne arbres autòctons,
fer agricultura i  fer agricultura i  
jardineria jardineria 
ecològiques ecològiques 
pertot...pertot...









França obliga a les
noves edificacions 
a cobrir teulades 
amb plantes o 
energia solar





Quanta menys
carn mengem
millor per als animals,
per a la nostra salut
i per a la Biosfera



I què podem
fer cadascú
de nosaltres?





                              PERÒPERÒ

    REALMENTREALMENT

                PODEM RESOLDREPODEM RESOLDRE

L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA?L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA?



El "forat" d'ozó sí
es va resoldre amb
l'Acord de Montreal
signat en 1987...









Projecte de 3ª carretera entre Carcaixent i Alzira

ALZIRA





I després del confinament torna la "normalitat"...I després del confinament torna la "normalitat"...



Sols si els joves s'unixen a la lluita podem véncer la inèrcia, els interessos i l'emergència... 





www.lariberaenbici.net
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