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REIVINDICACIÓ JUVENIL CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

27 de novembre de 2019 
 

Els joves reclamen la supervivència del canvi climàtic. No hi ha un segon 
planeta per anar-nos a viure, per això hem de cuidar la Terra. Diferents 
alumnes de primària i secundària criden mesures per frenar els desastres 
naturals i humans a la ciutat de Barcelona. És una manera per conscienciar 
els més petits sobre la importància del clima i del medi ambient. 
                                                                                                                           

Manifestació als carrers de Barcelona. 
 
 
 Xavier Ferré i Unai 
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CIENTI FICS DE TOT EL MO N PENSEN 
SIS MESURES PER FRENAR LA CRISI 
CLIMA TICA 

27 de novembre de 2019 

Científics pensen mesures per a la crisi climàtica. Hem passat els últims 40 

anys en negociacions globals sobre aquest problema. Els científics tenen 

l´obligació moral d´advertir a la humanitat de qualsevol gran amenaça 

sobre la contaminació. 

Finalment es plantegen sis 

mesures urgents: 

 Translació energètica. 

 Fre als gasos contaminants. 

 Protecció de la natura. 

 Canvis en l’alimentació. 

 Reforma del sistema 

econòmic. 

 Estabilitzar la població. 
 

    

Bombers extinguint un incendi, ocasionat per 

no protegir la natura. 

 

 

 

 

Elsa, Martina i Ioana 
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El canvi climàtic serà assignatura 
obligatòria a les escoles d’Itàlia 

 

27 de novembre de 2019 

Itàlia es transformarà el curs vinent en el primer país del món que inclou al 

seu currículum escolar el canvi climàtic com a assignatura obligatòria. 

Totes les escoles hauran de dedicar una hora setmanal d’estudi a 

l’escalfament global i a la crisi climàtica global, segons Lorenzo Maniti que 

ha defensat a través de les xarxes socials que Itàlia es converteix en líder 

contra el canvi climàtic. 

 

 

   El ministre Lorenzo Manati. 

 

 

  Martí i Bruno 
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ARRIBA EL CANVI CLIMA TIC 

27 de novembre de 2019 

 

Cada vegada hi ha més malalties al món i afecten als humans i animals. Cal 

que cuidem el planeta perquè si no, aquest es veurà en una situació 

extrema.  

Cada vegada farà més calor, a causa del canvi climàtic també hi haurà més 

fenòmens meteorològics extrems, espècies invasores i notarem una 

intensificació de malalties. 

Cal que donem importància i posem solució per evitar possibles 

catàstrofes. 

  Els dos mons del nostre planeta. 

 

 

 

 

 

  Mario i Julen 
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MOLTS CIENTÍFICS INTENTEN CRIDAR ALS 

POLÍTICS PER PENDRE MESURES CLIMÀTIQUES 
 

Barcelona 27/11/2019  

 

La revista BioScience avisa els polítics sobre el canvi climàtic. Uns 11.000 

científics de tot el món reivindiquen respostes sobre la situació actual. 

Aquesta crisi climàtica està lligada a l´activitat humana, a la pèrdua de 

boscos i a les emissions de C02. Cal tenir en compte que la crisi climàtica 

cada vegada va més ràpida i per això hem d’aturar-la.  

 

                     

Manifestació contra el canvi climàtic. 

 

 

Sandra i Lucía 
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EL CANVI CLIMÀTIC ÉS MÉS VELOÇ QUE 

L’ADAPTACIÓ DELS ANIMALS 

 

27 de novembre de 2019 

El canvi climàtic està afectant greument al nostre ecosistema, estan 

analitzant si els animals fan front a aquesta realitat.  

 

        

Ocells migrant cap a un altre indret 

A la naturalesa els canvis que es noten més són la desaparició d’espècies 

animals i l’adaptació de les que sobreviuen, l’estudi  s’ha fixat en els ocells. 

De totes maneres encara que els canvis siguin greus, els ocells poden viure 

en qualsevol ambient, però no tenen temps per adaptar-se a causa de la 

rapidesa del canvi climàtic. 

 

 

 

 

 

 

Joan i Mirian 
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ELS PEIXOS ES MOREN PER LA CONTAMINACIÓ 
 

27 de novembre de 2019   

Cada vegada és més habitual veure com els peixos es moren per les 

fàbriques que estan al voltant de la platja i per la falta d’oxigen a causa de 

la contaminació. 

Els peixos salten a la 

superfície per buscar 

oxigen i poder 

respirar, preocupant 

cada vegada més als 

pescadors i a la 

societat en general. 

Si no posem solució 

a la situació 

s’empitjorarà.  

 

Multitud de peixos morts a la superfície del mar 

 

 

 

 

 

Iker i Paola 
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UN ÓS POLAR EN PERILL 

 

27 de novembre de 2019 

El desgel està afectant a diferents famílies d’ossos polars. 

Actualment el canvi climàtic està afectant cada vegada més al nostre 

planeta. Una evidència d’aquest greu problema és la situació que pateix 

un ós polar per l’escalfament global. L’ós està molt prim i quasi no pot 

caminar per la falta d’aliment i d’energia. La causa principal és el canvi 

climàtic.  

 

Efrén i Brittany 
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LA BRUTÍCIA DE BARCELONA AFECTA ALS 

PRINEUS 
 

27 de novembre de 2019 

La brutícia de Barcelona afecta greument als Pirineus i fa que es 

trenqui encara més la capa d’ozó. Hem d’intentar reduir la 

contaminació a Barcelona i a tot el món.  

Contaminació a la ciutat de Barcelona 

Actualment existeixen diferents maneres de reduir la 

contaminació, com per exemple: utilitzar els  vehicles per coses 

molt importants, reduir el ús del petroli, el fum o el butà. Així 

podrem parar el canvi climàtic. 

 

 

 

Arnau Àlex 
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DELHI LA CIUTAT MÉS CONTAMINADA 

 

27  de novembre del 2019 

Els habitants de Delhi respiren contaminació a causa dels cotxes i 

les fàbriques. El suprem de Delhi és el culpable de la majoria 

d’aquest problema perquè obliga que cremin les deixalles. Per 

aquest motiu s’ha creat una boira tòxica que ens impedeix  veure 

el riu Yamuna des del seu propi pont. Aquesta situació s’ha   

d’evitar per al nostre planeta. 

Boira tòxica a la ciutat de Delhi 

 

 

 

Alba i Xavier Flores 
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MIGRANTS  CLIMÀTICS 

 

27 de novembre de 2019 

 

L’any 2018, Malawi està greument amenaçada pel canvi climàtic. Milions 

de manifestants de tot el món se’n van apoderar dels carrers per exigir els 

millors esforços per frenar el canvi climàtic. Actualment, per desgràcia, els 

habitants de la ciutat es veuen obligats a portar màscares d’oxigen per la 

contaminació d’aquesta  gran ciutat. Fins i tot els camps s’estan morint. 

Grans inundacions a Malawi, pel canvi climàtic 

 

 

Ainhoa, Alexandra i Carla 
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MANIFESTACIONS CONTRA LA 

CONTAMINACIÓ EN LA CAPITAL DE 

CATALUNYA 

27 de novembre de 2019 

 

L’Ajuntament no fa les coses que va prometre en el carrer d´Aragó sobre  

el carril bus o els renovats carrers 30, ja que estan envoltats de molta 

contaminació. En més d’una ocasió hi ha hagut manifestacions sobre 

aquesta situació del carril bus en Barcelona al 2019. Aquestes 

manifestacions han causat diferents danys als carres de la ciutat. 

Multitud de vehicles que contaminen a Barcelona 

 

 

Adrià i Ohian 


