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Si le réchauffement planétaire se poursuit 

jusqu’à atteindre + 4,5 °C, près de 50 % des 

espèces qui vivent actuellement dans les 

régions les plus riches en biodiversité seront 

menacées d’extinction locale d’ici aux années 

2080.
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"Perdre aquesta oportunitat a Katowice comprometria la nostra última i millor 

oportunitat d'aturar el canvi climàtic que està fora de control. No només seria immoral, 

seria suïcida“

"En la meva declaració d'obertura d'aquesta conferència fa una setmana ... vaig advertir 

que el canvi climàtic va més ràpid que nosaltres i que Katowice deu, en termes 

inequívocs, ser un èxit, com una plataforma necessària per revertir aquesta tendència".
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Data source: NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS). Credit: NASA/GISS

GLOBAL LAND-OCEAN TEMPERATURE INDEX

• This graph illustrates the change in global surface temperature relative to 1951-1980 

average temperatures. 

• 17 of the 18 warmest years in the 136-year record all have occurred since 2001, with the 

exception of 1998. 

• The year 2016 ranks as the warmest on record.
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Source: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C (2018) (Chapter 1 Figure 1.3)



https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
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Confidence level for transition: L= Low, M= Medium, H= High and VH= Very High

Source: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C (2018)
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� Entre 1950 i 2014 la temperatura mitjana anual de l’aire s’ha incrementat en 0,23ºC per dècada

(especialment a l’estiu: +0,33ºC/dècada).

� Les projeccions apunten a un augment de la temperatura de 0,8°C per aquesta dècada i de 1,4°C

per a mitjans de segle (respecte a la mitjana 1971-2000). Els increments podrien ser més elevats

durant l’estiu i al Pirineu.

� Entre 1950 i 2014 la precipitació ha disminuït un 1,2%/dècada al conjunt del país (valor

estadísticament no significatiu). Al Pirineu i Pre-Pirineu ho ha fet entre un 2,4 i 3,9%.

� Les projeccions apunten a una disminució de la precipitació de cara a 2050, tot i que la tendència

és més incerta. Els estudis pronostiquen un escenari d’escassetat hídrica que requerirà mesures

d’adaptació a la nova realitat.

� Tots els escenaris climàtics apunten a un augment de les temperatures extremes, les onades de

calor, les nits tropicals (especialment al litoral i pre-litoral), les nits i els dies càlids, i la durada de

les ratxes seques.
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� De cara a mitjans de segle, es projecta la reducció de la disponibilitat de recursos hídrics d’un

9,4% a les comarques pirinenques, d’un 18,2% a les interiors i d’un 22% al litoral.

� La combinació del transport longitudinal i la modificació dels nivells relatius terra-mar

comportarà un augment dels trams de platja amb vulnerabilitat alta o molt alta, especialment al

tram nord de la costa catalana (l’any 2060 podríem tenir 164 km de costa en aquestes condicions

de vulnerabilitat).

� Fins i tot sense variar la configuració actual de la costa, l’any 2100 el 21% de les platges requerirà

d’actuacions addicionals per al seu manteniment.
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“NO ES POT RESOLDRE UN PROBLEMA 
DES DE LA MATEIXA CONSCIÈNCIA 
QUE EL VA CREAR. S’HA D’APRENDRE A 
VEURE EL MÓN D’UNA NOVA 
MANERA”


