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L’EFECTE DEL CONFINAMENT ENVERS L’ESCALFAMENT GLOBAL I LA CONTAMINACIÓ 

ATMOSFÈRICA 

La pandèmia mundial que està tenint lloc a molts indrets del planeta és un gran problema que 

està afectant de manera global la sanitat, economia, comerç, etc. de molts països a més 

d’emportar-se la vida d’un gran nombre de persones. Aquesta situació extrema s’ha intentat 

frenar amb un confinament obligatori imposat per la majoria de governs, aturant tota la 

producció i mobilitat no imprescindible. Aquestes mesures han provocat dificultats en la salut 

mental de molts ciutadans/es, ja pot ser ansietat, traumes, pors entre d’altres. Però, d’altra 

banda, el confinament, a més de reduir quantitativament el nombre de contagis del virus ha 

beneficiat el medi ambient, reduint les emissions de gasos contaminants fins uns nivells no 

registrats als últims anys, cosa que corrobora que el model de vida i producció que portàvem 

fins ara no és vàlid si volem cuidar el nostre planeta i a nosaltres mateixos/es. 

Un dels problemes que viu la Terra és el fort augment de l’efecte hivernacle, que ha pogut 

respirar una mica durant aquesta pandèmia. L’efecte hivernacle natural és necessari per la vida 

a la Terra, els problemes apareixen a causa de l’efecte humà. 

EFECTE HIVERNACLE 

L’efecte hivernacle és el fenomen que es dona quan l’energia solar que arriba a la Terra no 

pot tornar a l’espai perquè queda atrapada per l’acció d’uns gasos que formen una capa que 

no la deixa sortir. Aquesta retenció causa un augment de la temperatura a nivell mundial 

semblat al que fa un hivernacle. 

En sí és un efecte endogen ja que és un efecte imprescindible per la vida a la Terra i que es 

produeix per l’acció de components de l’atmosfera però l’acció humana de les últimes 

dècades (efecte exogen, extern) ha agreujat aquest efecte amb l’emissió en excés de gasos 

perjudicials per l’efecte hivernacle natural i per tant per la vida a la Terra. 

Els gasos d’efecte hivernacle són: El vapor d’aigua (H₂O), el diòxid de carboni (CO₂), el metà 

(CH₄), els òxids de nitrogen (Òxid nitrós N₂O), els clorofluorcarbons (CFC) i l’ozó (O₃). 

El CO₂ i el N₂O són dels que més sentim a parlar perquè els són dos gasos d’efecte hivernacle 

més associats a activitats humanes com la producció de combustibles fòssils  i els principals 

responsables de la l’afectació negativa que està tenint envers el planeta Terra.  

L’emissió d’aquests gasos a l’atmosfera mitjançant l’ús de combustibles fòssils entre d’altres 

és la causa principal de l’efecte hivernacle negatiu. 

Això ha provocat que l’efecte natural hagi estat modificat per les activitats humanes causant a 

curt, mitjà i llarg termini desastres naturals com l’augment significatiu de la temperatura del 

planeta, la desaparició dels casquets polars que causarà l’augment del nivell del mar, 

sequeres i grans onades de calor, huracans molt més intensos, grans incendis i 

inundacions,un canvi en el patró de precipitacions, malalties i pandèmies, fam i escassetat 

d’aliments, desertificació i tot el que això comporta: La desaparició de moltes espècies, 

inclosa la nostra. 

Durant l’aturada industrial i de mobilitat que ha suposat l’estat de confinament la 

contaminació atmosfèrica ha disminuït considerablement, demostrant així que hem de fer una 

reflexió conjunta i global sobre com hem de viure en un futur immediat. 
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RELACIÓ CONFINAMENT-CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

És habitual veure fàbriques tancades, autopistes buides i carrers desèrtics a tot el món durant 

el desenvolupament de la pandèmia. La baixada de desplaçaments, la disminució de la 

producció industrial i del consum fa que hi hagi menys contaminació, aigües més netes i cels 

més clars. 

Les emissions de CO₂ registraran aquest any la major caiguda de la història, es reduiran 2000 

milions de tones gràcies a l’impacte que ha tingut la pandèmia del Covid-19, eliminant 

pràcticament totes les activitats d’indústria i transport d’arreu del món. 

En països com l’Índia s’ha reduït entre un 40 i un 50% la concentració d’agents contaminats de 

l’aire, sobretot del diòxid de carboni i de nitrogen i a la Xina (Podem veure-ho a la foto de 

l’esquerra) i a Itàlia entre un 20 i un 30%. També cal destacar que passats els tres primers dies 

de confinament la cuitat de Barcelona havia reduït els seus nivells d’òxid de nitrogen a la 

meitat segons dades del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. (Europa en general 

mostra canvis apreciables a la fotografia de la dreta). 

Amb aquestes dades podem esperar que la salut de les persones millori perquè normalment es 

troben sotmeses a alts nivells de contaminació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓ 

La Terra ens està advertint, no podem continuar amb l’estil de vida que portem perquè 

acabarà amb tots nosaltres. Aquesta pandèmia ha estat un avís, les coses s’estan posant difícils 

i el planeta ens està demostrant que hem de canviar, que no serveix atabalar-nos i prometre 

millores en el moment i quan els problemes passen quedar-nos de braços creuats perquè si no 

actuem a temps ens autodestruirem per sempre. Està clar que el canvi que necessitem està 

només en part en mans dels ciutadans corrents, són els governs els que podem fer-ho possible 

i per aquesta raó hem d’exigir-los de manera contínua i persistent que facin millores medi 

ambientals.  

Personalment, aquesta pandèmia m’ha portat a reflexionar molt sobre el futur del planeta i 

penso posar el meu granet de sorra per intentar ajudar en el que pugui. A casa meva es recicla 

Nivells d’NO₂ a la Xina abans i després de la 

pandèmia.  NASA i Agencia Espacial Europea 

Nivells d’NO₂ a Europa abans i 

després de la pandèmia.  

Satèl·lit Sentinel-5P 
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des de fa molt, no s’utilitzen aerosols i acostumem a desplaçar-nos a peu o en transport públic 

i si no és possible ho fem amb el cotxe del meu pare, que és elèctric. Penso seguir mantenint 

tot això i a més, vull corregir altres coses que faig malament com per exemple el consum 

excessiu de roba o de coses que no necessito realment.  

Si entre tots intentéssim millorar una petita part del nostre estil de vida el món podria tornar a 

respirar.  
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