
 
L’augment del nivell del mar s’està accelerant i creixerà 10 vegades més            
ràpid que al segle passat. Això provocarà anualment marees nocives a les            
costes on viuen 680 milions de persones. 
 
Els ciclons ja estan provocant pluges més intenses, vents més forts i nivells             
del mar més alts. S’espera que aquesta xifra augmenti encara més. 
 
La vida marina continuarà disminuint amb una caiguda del 24% del           
potencial màxim de captures pesqueres a causa de l’augment de les           
temperatures i de l’acidesa. La massa total d’animals als oceans del món            
podria disminuir un 15%. 
 
Moltes glaceres perdran el 80% de la seva massa i algunes desapareixeran            
i causaran problemes de proveïment d’aigua a vastes regions. La          
descongelació del permafrost i la fosa del gel marí podrien causar un            
escalfament addicional que acceleraria encara més el canvi climàtic. 
 
Aquestes seran la conseqüències «ràpides i doloroses» de no actuar          
immediatament davant l’emergència climàtica. Per evitar-ho «cal reduir        
l’escalfament al nivell més baix possible», segons l’Informe Especial         
sobre l’Oceà i la Criosfera en un Clima en Canvi aprovat aquest dimarts pel              
Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic, seleccionat per        
l’ONU.  
 
Per tot això i molts més motius, avui divendres, 27 de setembre se celebra la               
Vaga Mundial del Clima. Es tracta d’una protesta a nivell global en què es              
preveu la participació de milions de persones de tot el món. Les protestes             
coincideixen amb la celebració a Nova York de la Cimera Climàtica convocada            
per l’ONU per impulsar l’ambició en les negociacions de la pròxima           
Conferència del Clima, que se celebrarà a finals d’any a Xile. 
 
Aquesta vaga proposada pels estudiants de tots el món exigeix als líders            
mundials que prenguin mesures urgents per acabar amb la crisi climàtica.           
Proposen per començar una vaga de consum. I aquí us esperonem a tots. 



 
 
Avui no consumim i conscienciem-nos sobre el problema que està patint el            
planeta per culpa nostra pel qual lluitem junts des d’ara mateix.  
 
Ja no serveix aquella frase que tots hem sentit de: “quan això passi ja veurem”               
perquè està passant ja. Ni tampoc ens creiem el: “de què serveix el que hi               
pugui fer jo?” Perquè el canvi real comença en cadascun de nosaltres. 
 
Els lemes de la conferència “Tinquem Cura del Planeta” on nosaltres           
participem des de fa uns anys són actuals i ens els creiem de veritat: 
 

Perquè si no és ara, quan? 
I si no som nosaltres, qui? 

 
I tots els que vulgueu venir a la concentració d’aquesta tarda, ens podem             
trobar a les 18.00 als jardinets de Gràcia! 
 
Tinguem cura del Planeta! Reduïm junts el canvi climàtic! 
 


