On tot es relaciona
El planeta Terra manté el seu equilibri de forma natural.
Sempre s'han succeït canvis de més curta o llarga
durada, més o menys importants (glaciacions, èpoques
de sequera,...).
El planeta que habitem i que, no ho oblidem, compartim
amb milions d'altres éssers vius, s'ha adaptat als canvis
de forma gradual, perquè el ritme en què es succeïen
així ho permetia.

Continguts:

C O O P E R AT I V A
D E P R O J E C T E S A M B I E N TA L S

La Copa SCCL és una cooperativa de treball associat, d’iniciativa
social i sense ànim de lucre, promoguda per l’Associació de
Naturalistes de Girona (ANG). Té com a objecte i activitat la
consultoria i l’educació ambiental, mitjançant la realització de
treballs tècnics i educatius, referents a temes ambientals i a la
protecció del medi ambient.
Disseny:
24 imatges x segon
Fotografies:
Jaume Llorens, Quim Paredes, Eduard Paredes,
Xavier Turró, Carme Dolz

El desenvolupament tecnològic de l'espècie humana ha
estat possible gràcies al descobriment de combustibles
fòssils com el carbó, el gas o el petroli, però la seva
crema a gran escala i el seu ús desmesurat ha alterat i
seguirà alterant l'atmosfera, provocant un canvi en el
clima a escala mundial.
Tot el que està immers en la biosfera (el clima, les
espècies animals i vegetals, inclosos nosaltres
mateixos) es troba interconnectat en un precís
engranatge. Qualsevol alteració en un d'aquests factors
té efectes sobre la resta.
Aquest canvi climàtic sobtat ha trencat el delicat
equilibri terrestre, alterant el seu funcionament
natural, fent impossible l'adaptació de moltes
espècies... potser fins i tot la nostra.
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Si esteu interessats a portar l'exposició al vostre municipi cal
que us poseu en contacte amb La Copa, SCCL, al telèfon
872.08.02.58, o bé enviant un mail a: info@lacopa.cc
Trobareu més activitats de La Copa a
www.lacopa.cc

Actua!
L'exposició “Un món diferent. Efectes del canvi
climàtic a casa nostra” és un equipament de
difusió, sensibilització ciutadana i educació
ambiental que té com a objectius principals:
Fer arribar la problemàtica del canvi climàtic a
la ciutadania de forma clara i simple.
Recollir i sintetitzar els estudis realitzats sobre
aquesta problemàtica a casa nostra.
Exemplificar els efectes del canvi climàtic en
indrets propers i coneguts pels visitants de
l'exposició.
Concretar accions i mesures simples i
efectives per a la reducció d'emissions de CO2 i
per a l'adaptació davant els futurs canvis.
L'exposició consisteix en una carpa de 4,5 m x 3 m,
amb 15 lones que estructuren:
Una primera àrea de presentació dels
conceptes efecte hivernacle i canvi climàtic.
Una segona zona d'enumeració de les
previsions actuals dels efectes del canvi
climàtic a casa nostra.
Un tercer espai amb consells i iniciatives per a
reduir les emissions de CO2 i per adaptar-se
als possibles futurs canvis.
Un darrer espai de participació pels visitants,
on recollir propostes, reflexions i conclusions
d'adults i petits.

Què podem esperar
Disminució de les precipitacions, més
concentrades en el temps i a mode d'aiguats.
Períodes de sequera més llargs. Salinització
dels aqüífers per l'augment del nivell del mar.
Pèrdua d'espècies per la impossibilitat
d'adaptar-se a les noves condicions.
Redistribució d'altres en latitud i altitud. Invasió
d'espècies tropicals, més adaptades.
Migracions humanes de la costa a l'interior per
la pujada del nivell del mar i de sud a nord per la
desertificació de terres. Increment de les
malalties de caràcter tropical, malalties
cardiorespiratòries i increment de problemes
de salut a causa de les onades de calor.
Canvis en la producció agrícola. Adaptabilitat
de conreus a la manca d'aigua, a les altes
temperatures i a les noves plagues.
Desertificació, incendis, inundacions
temporals, pèrdua de cabal dels rius, canvis en
el litoral.

Fins ara la paraula creixement ha estat lligada a
activitat productiva, progrés, qualitat de vida i
benestar personal. Tenint en compte que per
mantenir el ritme consumista creixent d'una
petita part de la població mundial s'han explotat i
malbaratat recursos naturals
i éssers
humans,no és d'estranyar que haguem arribat a
un punt on simplement frenar no és una solució
suficient.
Utilitza el transport públic, la bicicleta, les
passejades ... Oblida't del cotxe.
Fes de casa teva una llar on l'energia i
l'aigua s'utilitzin de forma sostenible.
Sigues responsable en el teu consum.
Pensa els teus dies i estones d'esbarjo
d'una manera més sostenible.
Pensa de forma més global i menys
individual. Aprèn a compartir recursos i a
unir esforços.
Lidera un canvi de consciència a casa teva,
al teu barri, a l'escola, a la feina,...

