
Què	en	sabem	i	què	fa	Matadepera	pels	
reptes	del	canvi	climàtic?

Matadesphera.	Cicle	sobre:		El	Canvi	Climàtic
setembre	2018- gener	2019

Santi	Sabaté
Ecòleg,	Professor	d’Ecologia	(UB)	

i	Investigador	del	CREAF		

CREAF



Què	farem	avui?
1. Presentar-vos	Matadesphera i	el	cicle	que	

avui	comença	on	tractarem	el	canvi	climàtic.	

2. Introduir-vos	el	“canvi	climàtic”	
• que	vol	dir,	
• com	s’origina	
• com	ens	afecta.

3. Algunes	reflexions:
• podem	fer-ho	millor?
• ens	estem	preparant	prou	pel	que	anirà	venint?	
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Què	volem	fer	amb		
Matadesphera?

• Teixir	un	grup	de gent	del	poble		per	pensar,	per	entendre	i	per	
aprendre	sobre	la	sostenibilitat	de	les	nostres	accions.	

• Apropar	el	coneixement	a	la	gent	per	preparar-nos	millor	davant	
dels	reptes	ambientals		i	socials	dels	propers	anys	i	decennis.

• Treballar	pel	be	comú.	Unir-nos	com	a	poble,	a	partir	de	
compartir	coneixement	i	generar	objectius	comuns	de	
sostenibilitat.	
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Com	ho	farem?
• Projectes	en	grups	d’alumnes	de	l’Institut	de	Matadepera.	

Conferència	el	dia	de	la	Ciència.	“Investigant	els	reptes	del	Canvi	
Climàtic”.	Dimecres	7	de	novembre.

• Activitats	i	assessorament	a	les	escoles	Ginesta,	Torredemer i	
Moncau - la	Mola	sobre	accions	i	propostes	educatives	relacionades	
amb	el	canvi	climàtic.	

• Accions	i	activitats	amb	les	entitats	del	poble	com	la	Germandat	de	
Sant	Sebastià,	grup	de	teatre,	escola	de	música	i	músics	del	poble,	
voluntaris	de	la	Gent	Gran,	ADF	i	Bombers...	i	qui	s’hi	vulgui	apuntar	...	

• ‘Els	diàlegs		de	Matadesphera’.	Us	hi	esperem!

• ...	I	la	Festa	final	del	cicle:	El	moment	de	compartir!
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• Com la producció i ús de l’energia contribueix  al canvi climàtic i quins 
canvis hem d’impulsar? 

• Quins són els reptes del canvi climàtic per  la salut?

• Com el canvi climàtic condiciona la disponibilitat d’aigua?

• Com el canvi climàtic afecta a la gestió forestal i als incendis?

• Pot atenuar l’economia circular i el reciclatge el canvi climàtic?

• Quins son els efectes de la producció i el consum d’aliments en el 
canvi climàtic, i del canvi climàtic en la producció d’aquests? 

• Què es proposa i es fa pel canvi climàtic des de la política?

• Com es comunica el canvi climàtic als mitjans?

• Com el canvi climàtic condiciona l’esport i les seves infraestructures?

Un	tast	de	
“Els	Diàlegs	de	Matadesphera”
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Festa	final	del	cicle:	El	moment	de	
compartir!

Just	després	
Festa	Major	

d’estiu
Explicació	del	
projecte	i	les	
activitats.

13		setembre	
2018

Al	final	de		les	
Festes	de		Sant	

Sebastià,	
Acte	públic	de	

síntesi.	
Presentacions	
i	explicació	de	

resultats
Finals	gener

Participen:	Escoles,	
Institut,	entitats	del	poble	
com	la	Germandat	de	Sant	
Sebastià,	grup	culturals	

com	el	de	teatre,	escola	de	
música	i	músics,	voluntaris	
de	la	Gent	Gran,	ADF	i	

Bombers...	i	qui	s’hi	vulgui	
apuntar	...

Activitats	grups	
de	treball	i,	
“diàlegs	de	

Matadesphera”



Què	farem	avui?
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• podem	fer-ho	millor?
• ens	estem	preparant	prou	pel	que	anirà	venint?	
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Us	imagineu	quin	temps	podria	fer	
el	10	d’agost	al	2050,	

més	o	menys	com	el	d’ara	o	diferent?

World Meteorological Organization WMO
Lima	COP	20	UN	Climate Change Conference 2014
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Consum d'energia pels humans (W / persona)

Consum d’energia (W / persona)
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Aliment (inclou refrigeració, congelació,...)
casa i intercanvi
agricultura i indústria
transport

societat tecnològica

societat industrial

societat agrícola
avançada

societat de caçadors
recol·lectors

humans primitius

societat agrícola
tradicional

93

139  93

186  186  186

278  557  325

464 3062 4280 2923

325 1485 1114 650

El consum endosomàtic (menjat per 
una persona) es manté entre  93 i 

150 W / persona.

(Adaptat de Margalef 1993 )

10729 W / persona

Però on comença tot això?
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(Modificat/Adaptat de Margalef a  “La 
Biosfera” Vol 1, Enciclopedia Catalana) 
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L’energia	
exosomàtica,	
el	CO2	i	el	
canvi	climàtic
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Diagnosi de la societat humana

Producció agrícola
(revolució verda)

Ocupació del territori
Fragmentació del paisatge
(desforestació, crema,..)

fertilitzants,
pesticides,

irrigació

aigua,
ciment, metalls, 

minerals

Artefactes exosomàtics
(eines, maquinària, ciutats, 

vies de comunicació)

Ús d’Energia 
Exosomàtica
(>20 mW/m2)

Increment taxes de consum = creixement econòmic

Població humana
(>7000 milions)

Energia fòssil
(PPN biosfera antiga)

Tendència a un desenvolupament heterogeni, 
massificació urbana i individualització de la societat
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Escassetat aigua 
potable

i pitjor qualitat

Destrucció dels sòls
Erosió

Desertització
(territori antropitzat)

Contaminació
(insuficient ús 

d’energ. exosomàtica
per reciclar)

Increment de gasos 
hivernacle

(CO2, NOx, SOx,
CH4, NH3, CFCs)

Destrucció dels 
hàbitats:

pèrdua biodiversitat
(extincions d’espècies)

Símptoma:

Producció agrícola
(revolució verda)

Ocupació del territori
Fragmentació del paisatge
(desforestació, crema,..)

fertilitzants,
pesticides,

irrigació

aigua,
ciment, minerals

metalls

Artefactes exosomàtics
(eines, maquinària, ciutats, 

vies de comunicació)

Ús d’Energia 
Exosomàtica
(>20 mW/m2)

Increment  taxes de consum = creixement econòmic

Població humana
(>7000 milions)

Energia fòssil



Global	Carbon	Project	2013;	Le	Quereet	al.	2013,	ESSD;	Houghton	et	al.	2012,	Biogeosciences;	van	der	Werf et	al.	2010

9.7±0.5	PgC

0.9±0.5	PgC

1.0%	y-1

3.0%	y-1

36% 18% 10%

IPCC AR5 WGI,
SPM 2013

Emissions Antropogèniques de CO2
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Desforestació a l’Amazonia. Matto
Grosso do Norte, Brasil. Y. Arthus-
Bernard, 1999, La Tierra desde el 
Cielo.

Desforestació

Deforestació sobretot per plantacions de 
palma (Elaeis guineensis Jacq.) a Borneo. 
Fotografía: National Geographic

Al període 2000-2007 la desforestació Tropical afectà 13 Milions ha/any
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Més de 500 Pg C  a la vegetació i als sòls vulnerable per 
les sequeres, pels canvis d’usos del sòl (desforestació), i 
pels incendis

Global Carbon Project 2013; Le Quere et al. 2013, ESSD 16



Figure created by Robert A. Rohde from published data.

Charles D. 
Keeling

1970 – 1979: 1.3 ppm y-1 

1980 – 1989: 1.6 ppm y1

1990 – 1999: 1.5 ppm y-1 

2000 - 2009: 1.9 ppm y-1
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Una corba famosa, l’augment de CO2



Perquè ens preocupa el CO2?
Posat	en	perspectiva,	veurem	la	magnitud	del	canvi	en	pocs	
decennis…	Sense	Precedents	a	la	història	dels	humans!
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10.9±2.9	GtCO2/yr
30%

Source:	CDIAC;	NOAA-ESRL;	Houghton	et	al	2012;	Giglio	et	al	2013;	Le	Quéré	et	al	2015; Global	Carbon	Budget	2015

26%
9.5±1.8	GtCO2/yr

33.0±1.8	GtCO2/yr				91%

3.4±1.8	GtCO2/yr				9%
16.0±0.4	GtCO2/yr

44%

Calculated as the residual
of all other flux components

Sources

Partitioning

D’on venen i on van les emissions 
antropogèniques de CO2?  (mitjana 2005-2014) 
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20Adapted	from	IPCC,	 2013a.

Balanç global d’energia i la seva dissipació 
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Sense Gasos amb efecte hivernacle la Tmitjana del planeta seria ≈ -18ºC



IPCC	WGI	AR5- SPM,	27	September 2013

Canviant com fem la composició de l’atmosfera 
provoca un augment del forçat radiatiu des del 1750 

Refredament Escalfament
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IPCC AR5 WGI, SPM 2013

Conseqüències importants per 
tots els ecosistemes de la 
Biosfera inclosos els humans. 22

Principals trets dels efectes del Canvi Climàtic
Canvis ambientals a la Biosfera



IPCC AR5 WGI, SPM 2013

Conseqüències importants per 
tots els ecosistemes de la 
Biosfera inclosos els humans. 23

Principals trets dels efectes del Canvi Climàtic
Pertorbacions i causes d'estrès 



Over	1000	scenarios	from	the	IPCC	Fifth	Assessment	Report	are	shown
Source:	Fuss	et	al	2014; CDIAC;	Global	Carbon	Budget	2015

El futur no està escrit però per on anirem?
Els possibles camins de les emissions de CO2
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+ Radiative Forcing 

+2.6 W/m2

+8.5 W/m2

+6.0 W/m2

+4.5 W/m2



IPCC (2013)
WGI AR5- SPM

El Clima ja està canviant... i té molta inèrcia. 

El zero (línia) representa estar igual 
que el promig del període 1961-1990.
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IPCC WGI AR5- SPM, 27 September 2013

El Clima ja està canviant... i té molta inèrcia. 
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IPCC WGI AR5- SPM, 27 September 2013

I més que pot canviar!... però quant més?
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Paper clau del clima 
(temperatura + disponibilitat d’aigua)

Alguns aspectes generals sobre els efectes dels 
canvi climàtic en la vegetació

28



Ja hi ha canvis a les vores de les cobertes.  
Col·lapse de la vegetació en moltes zones terrestres

Distribució actual dels grans Biomes. Les fronteres estan canviant
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Forest Vulnerability to Changing Climate. (Repport of  Climate Change Impact in the United States. 2014 
National Climate Assessment, produced in collaboration with the U.S. Global Change Research Program). 3030



Alzines i pins patint sequeres repetides.

Sant Llorenç Serra de l’Obac. Fotos: Santi Sabaté 31



Sumitomo	Forestry	Corporation

Dificultats per planificar degut al Canvi Climàtic
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• Per Insectes

• Pels patògens

• Pels incendis

• Per les sequeres

• Pel vent

• Per nevades i gelades
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Més pertorbacions als 
boscos degut al canvi 
climàtic
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1- pest outbreaks Canada/North America, 
2- ice storm North America, 
3- drought US, 
4- heavy storm Southern US, 
5-hevay storm Amazon, 
6- drought Amazon, 
7- heavy storm Europe, 

Distribució global aproximada dels esdeveniments 
extrems que impacten el cicle de carboni terrestre.

Les condicions climàtiques extremes més freqüents 
amb el Canvi Climàtic són una empenta pel canvi.... 

Frank et al, GCB (2015) 21, 2861–288 34

8- drought and heat extreme Europe, 
9- extreme drought, heat and fire in Russia, 
10- ice storm China, 
11 fire, drought SE Asia, 
12- drought Australia, 
13-heavy precipitation Australia, 
14- heavy precipitation Southern Africa. 



I molts més efectes...

• Pèrdua de Biodiversitat terrestre i aquàtica
• Pèrdua dels esculls de corall
• Illes que desapareixen sota l’aigua
• Inundació a les zones de costa on es 

concentra la major part de la població humana
• Refugiats climàtics
• Pèrdua o afectacions a infraestructures,… ex. 

Aeroport de Barcelona
• …
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Què	farem	avui?
1. Presentar-vos	Matadesphera i	el	cicle	que	

avui	comença	on	tractarem	el	canvi	climàtic.	

2. Introduir-vos	el	“canvi	climàtic”
• que	vol	dir,	
• com	s’origina	
• com	ens	afecta.

3. Algunes	reflexions:
• podem	fer-ho	millor?
• ens	estem	preparant	prou	pel	que	anirà	venint?	
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La síntesi del PROBLEMA (dues visions incompatibles)

NO	GUAU!!!
Worrying!!!!!

GUAU!!!
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Dues visions amb camins i resultats molt diferents
Problemes (reptes) derivats del xoc (canvi) climàtic 

38Autor:	Martí	Sabaté,	12	anys



La	petjada	ecològica	en	un	planeta	finit.	

3939
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... només en tenim un! Encara que actuem 
com si en tinguéssim molts.

Uns més que altres, però això no ens excusa. 
A Matadepera hi tenim molt a fer!

Món Per	Països
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Escassetat aigua 
potable

i pitjor qualitat

Destrucció dels sòls
Erosió

Desertització
(territori antropitzat)

Contaminació
(insuficient ús 

d’energ. exosomàtica
per reciclar)

Increment de gasos 
hivernacle

(CO2, NOx, SOx,
CH4, NH3, CFCs)

Destrucció dels 
hàbitats:

pèrdua biodiversitat
(extincions d’espècies)

Símptoma:

Recordeu els símptomes?



Desenvolupament Sostenible
Sostenibilitat: capacitat d'un sistema per continuar en 
actiu de manera indefinida (sense degradar- se..).

"Satisfer	les	necessitats	de	la	generació	actual	sense	
comprometre	 la	capacitat	per	satisfer	les	necessitats	de	les	
generacions	 futures."	 (Informe	Brundtland,	 1987)
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EARTH FROM 1 BILLION KM AWAY

WE BETTER NOT SCREW THIS PLANET UP

And we cant all abandon ship to MARS either!!

Earth	

Steve	Running	courtesy	 43 43

Només en tenim un! Encara que actuem 
com si en tinguéssim molts



Renewables Re-cycling	 Capture	&	Storage

GHG	Emission	reduction

Revegetation Ag.	Sequestrat.

Post	Emissions	CO2 Fixes

Mass	transport Road	transport Buildings Low	energy Doing	things	
differently

Energy	conservation	and	efficiency

Molt	camí per	avançar...	!	

…

…

…
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Per reduir les emissions 
actuals dels gasos d’efecte 
hivernacle com el diòxid de 
carboni I el metà. 
De la manera que funcionem: 
Quant més intensiu, més 
emissions.

L’agricultura	i	la	ramaderia:	molt	a	fer!
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Què	en	sabem	i	què	fa	Matadepera	pels	
reptes	del	canvi	climàtic?

Matadesphera.	Cicle	sobre:		El	Canvi	Climàtic
setembre	2018- gener	2019

Moltes	gràcies! 47

• podem	fer-ho	millor?
• ens	estem	preparant	prou	pel	que	anirà	
venint?	


