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CORONAVIRUS   I   EL   MEDIAMBIENT  

 
L’efecte  hivernacle  és  un  escalfament  de  la  Terra  produït  per  la  presència  de  gasos  en  l’atmosfera.  Encara                  
que  la  població  en  té  una  percepció  nega�va  sobre  aquest  efecte,  els  experts  creuen  que  sense  l’efecte                  
hivernacle  la  temperatura  mitjana  del  planeta  seria  de  23ºC  sota  zero.  Per  tant,  a  la  vida  tal  com  la                    
coneixem. No  obstant,  degut  a  les  diferents  ac�vitats  humanes,  per  exemple  la  desforestació,  la  producció                
de  productes  o  una  ac�vitat  encara  més  quo�diana  com  el  transport  en  automòbil  augmenten  l’emissió  de                 
gasos d’efecte hivernacle a  l’atmosfera  provocant  així  conseqüències  molt  greus  i  importants.  Els              
ecosistemes   pa�ran   canvis   ambientals   massa   ràpids.  
 
 degut  a  les  altes  temperatures  i  pressions  que  es  generen;  en  canvi,  els  processos  exògens  són  aquells  que                    

s’originen  a  l’exterior  de  l’escorça  terrestre.  Per  aquest  mo�u,  l’efecte  hivernacle  és  considerat  un  efecte                
exogen  ja  que  els  seus  efectes  modificant  l’escorça  terrestre,  per  exemple  l’erosió  del  sòl.  A  més  a  més,                   
l’influencia   human a    accentu a    els   efectes   de   l’efecte   hivernacle.  
 
Els  diferents  gasos  que  provoquen  l’efecte  hivernacle  són  components  gasosos,  tant  naturals  com              
antropògens,  que  absorbeixen  i  emeten  radiació.  En  la  atmosfera  de  la  Terra  els  principals  gasos  d’efecte                 
hivernacle  són  el  vapor  d’aigua  (H 2 O),  el  diòxid  de  carboni  (CO 2 ),  l’òxid  nitrós(N 2 O),  el  metà  (CH 4 )  i  l’ozó  (O 3 ).                    
A  més  a  més,  a  l’atmosfera  hi  ha  una  sèrie  de  gasos  d’efecte  hivernacle  creats  per  l’ésser  humà,  per  exemple                     
els   substancies   que   contenen   clor   i   brom.   Tot   i   així,   els   gasos   dels   que   més   es   parlen   són   el   CO 2    i   del   NO X .   
 
 CAUSES  CONSEQÜÈNCIES  

CO 2  

El  diòxid  de  carboni  és  un  gas        
d’efecte  hivernacle  directe  i  un      
dels  més  comuns.  Aquest  gas  és       
el  més  important  associat  a      
ac�vitats  humanes  i  el  segon  gas       
després  del  vapor  d’aigua  de      
l’escalfament   global.  

El  CO 2  juga  un  rol  principal  en        
molts  processos  biològics;  a  més      
a  més,  el  diòxid  de  carboni       
s’emet  principalment,  pel    
consum  de  combus�bles  fòssils     
(carbó,  petroli  i  gas  natural)  i  la        
fusta   per   generar   energia.   

● Augmenta  la  contaminació    
del   nostre   planeta.  

● Impactes  ambientals:   
increment  del  nivell  del  mar,      
tempestes  més  intenses  i     
augment   de   les   s equeres  

● Increment  d’acidificació  de    
les  aigües,  per  aquest  mo�u      
els  animals  amb  closques     
fetes  per  carbonat  de  calci,      
com  els  cargols,  perden  el      
seu   esquelet.  

● El  CO 2  provoca  que  els      
peixos  perdin  l’olfacte,    
escoltar  i  escapar  dels     
depredadors.  
 

NO X  

Els  òxids  de  nitrogen,  més      
específicament  l’òxid  nitrós  que     
és  l’únic  que  actua  com  gas  de        
l’efecte  hivernacle,  té  un  efecte      
300  cops  superior  al  CO 2  però  es        
troba   en   menor   quan�tat.  

L’òxid  nitrós  s’emet  pels  bacteris      
del  terra.  L’agricultura  i  l’ús  de       
fer�litzants  amb  base  de     
nitrogen,  juntament  amb  els     
residus  d’animals.  Cremar    
combus�bles  en  motors  de     
combus�ó  interna  també  allibera     
aquest  gas.  Hi  correspon  al  6%       
del   gas   natural.  

● Pluja   àcida  
● Canvi   climà�c   
● Destrucció  de  vegetació  i     

l’excés  de  nutrients  en  llacs  i       
oceans   

● Els  NO x  són  substancies     
corrosives  que  afecten  a  la      
salut  humana  a  través  de  la       
inhalació.  

● Malal�es  respiratòries,   
cardiovasculars,  oculars  i  de     
la   pell.  
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La  situació  que  estem  vivint  se’ns  escapa  de  les  mans  i  encara  que  hi  ha  moviment  dins  de  casa,  a  fora  de  les                        
nostres  quatre  parets  l’ac�vitat  s’ha  parat;  no  obstant,  el  planeta  ha  començat  a  curar-se  del  nostre  ritme  de                   
vida.  La  baixada  de  desplaçaments  en  vehicles  de  motor,  la  disminució  de  la              
producció  industrial  i  el  consum  ha  produït  menys  contaminació,  aigües  més            
netes   i   cels   més   clars.   
 
L’impacte  de  la  pandèmia,  segons  un  informe  del  centre  d’estudis  Carbon  Brief,             
provocarà  la  caiguda  anual  de  CO 2 de  la  historia  de  l’ac�vitat  humana.  No  obstant,               
diversos  informes  de  la  ONU  han  senyalat  que  les  emissions  globals  mundials             
haurien  de  baixar  un  7,6%  cada  any  en  aquesta  dècada  per  aturar  l’augment  de               
temperatures   i   aconseguir   que   pugin   menys   d’un   1,5ºC.   
 
Un  altre  resultat  d’aquesta  recuperació  que  cal  tenir  en  compte  és  la  reconquista              
de  la  fauna  salvatge.  Degut  a  la  despoblació  viscuda  en  les  ciutats,  els  animals               
amb  llibertat  i  sense  por  ha  ser  atrapats  s’han  aventurat  a  passejar  per  espais               
urbans  els  quals  abans  del  confinament  era  impensable  veure’ls.  Per  exemple,  en  la  ciutat  japonesa  de                 
Nara,   els   cérvols   caminant   tranquil·lament   per   carrers   buits.   
 
La  recuperació  del  planeta,  ha  estat  beneficiosa  per  pràc�cament  tots  els  països.  La  baixada  de  diòxid  de                  
carboni  no  ha  sigut  igual.  Per  començar,  a  la  Xina  la  qualitat  de  l’aire  ha  canviat  notablement  aquests  mesos,                    
de  fet,  segons  un  informe  del  Ministeri  d’Ecologia  i  Medi  Ambient  de  Xina  ha  anunciat  que  la  mitjana  de                    
dies  sense  contaminació  ha  augmentat  un  21,5%.  I,  Europa  no  es  queda  curta  comparat  amb  els  resultats  de                   
la  Xina.  Els  nivells  de  contaminació  atmosfèrica.  A  Barcelona,  els  tres  primers  dies  de  confinament  ,  com                  
diuen  les  dades  del  departament  de  Medi  Ambient  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  les  quan�tats  de  diòxid                  
de  nitrogen  (un  dels  gasos  més  importants  en  l’efecte  hivernacle  com  ja  hem  explicat  abans), un día  abans                   
del  confinament .  També,  el  dia  23  de  març,  les  emissions  de  diòxid  de  carboni  s’havien  reduït  un  75%                    
respecte  el  nivell  habitual.  Però,  no  només  l’aire  s’ha  netejat,  sinó  que  l’aigua  comença  a  agafar  brillar  com                   
fa  molt  de  temps.  A  Venècia,  per  exemple,  els  canals  que  normalment  són  víc�mes  del  turisme  massiu  i  de                    
tot   el   que   aquest   les   contamina,   estan   totalment   nets.   
 

 
 

Aquestes   fotografies   fetes   des   de   la   NASA   ens   mostren   com   l’aire   s’ha   fet   més   pur   i   net   durant   el  
confinament   com   hem   explicat   anteriorment.  

 
Com  a  persona  que  ha  viscut  aquest  confinament  i  ha  buscat  tota  aquesta  informació,  penso  que  tots  i  totes                    
caldria  asseure’ns  i  reflexionar  ja  que  la  vida  que  ens  juguem  és  la  nostra.  Per  començar,  és  important                   
informar-nos  sobre  que  està  passant  al  nostre  planeta  i  com  podem  deixar  de  fer-li  mal.  Cal  dir  que  es                    
veritat  que  el  món  s’ha  curat  sobre  tot  perquè  les  grans  industries  de  producció  i  els  vehicles  s’han  aturat.                    
Per  tant,  podríem  pensar  que  els  únics  que  poden  salvar  la  nostra  vida,  són  la  gent  amb  influencia  i  diners                     
que  dirigeixen  tot  aquest  sistema,  o  millor  dit  s’ha  de  canviar  el  sistema  insostenible  en  el  que  vivim.                   
Nosaltres,  com  a  ciutadans  podem  pensar  que  els  nostres  actes  no  faran  gaire  diferencia;  no  obstant,  si                  
volem  desafiar  al  sistema  és  tan  fàcil  com  canviar  alguns  de  les  nostres  costums,  per  exemple  reduir  el                   
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consum  de  carn,  comprar  en  pe�ts  comerços  o  en  bo�gues  de  segona  mà  i  agafar  més  la  bicicleta  que  en                     
cotxe.  També,  una  altra  reflexió,  es  no  considerar  aquest  confinament  com  un  parèntesis  i  canviar  totalment                 
la   nostra   ru�na   per   a   que   tot   el   que   ha   curat   aquesta   pandèmia   no   tornem   a   ferir-la.   
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