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L’afectació   del   confinament   envers   l’escalfament   global   i   la  

contaminació   atmosfèrica  

 

Efecte   hivernacle  

L’efecte  d’hivernacle  és  el  procés  exogen  en  el  qual  l’atmosfera  permet  que  la  radiació  solar  entri,                 
però   impedeix   la   sor�da   d’energia   calorífica   del   planeta,   provocant   així   l’escalfament   del   planeta.  

Aquest   fenomen,   que   porta   milions   d’anys   donant-se   i  
que   és   un   dels   principals   factors   que   han   originat   la  
vida   a   la   terra,   el   causen   gasos   com   el   vapor   d’aigua,   el  
diòxid   de   carboni,   l’ozó,   el   metà,   l’òxid   nitrós,  
l’hexafluorur   de   sofre   o   els   CFC.   No   obstant,   des   de   la  
Revolució   industrial   la   combus�ó   de   combus�bles  
fòssils   ha   estat   emetent   una   gran   quan�tat   de   CO2   i  
d’òxids   de   nitrogen   que   han   accentuat   en   gran   mesura  
les   seves   conseqüències.   

Accions  com  la  crema  de  combus�bles  fòssils,  la         
desforestació  o  la  producció  càrnica  massiva  han        
provocat  que  superem  concentracions  de  400  ppm  de         
gasos  com  el  CO2  a  l’atmosfera,  limitant  així  la  seva  capacitat  de  regeneració  per  eliminar  aquests                 
gasos.  Conseqüentment,  els  efectes  del  fenomen  que  tractem  s’accentuen  i  es  preveu  que  la               
temperatura   mitjana   mundial   augmen�   entre   2   i   3   ºC   des   d’ara   fins   al   final   del   segle   XXI.  

La  repercussió  a  la  Terra  d’aquest  fet  és  força  incerta,  però  els  experts  apunten  cap  a  una  sèrie  de                    
hipòtesis   que   prenen   força   en   la   comunitat   cien�fica.   Les   propostes   del   IPCC   són   les   següents:  

● Fusió   de   la   neu   i   el   gel   que   farà   augmentar   el   nivell   del   mar   entre   4   i   6   metres.  
● Alteració   de   molts   ecosistemes   d’arreu   de   la   terra   per   l’augment   de   temperatura   i   la  

disminució   de   precipitacions.  
● Manca   d’aigua   a   les   regions   més   seques   i   a   les   que   depenen   de   la   neu   i   el   desgel.  
● Dificultat   per   produir   aliments   mitjançant   l’agricultura.  
● Acidificació   dels   oceans   que   afectarà   nega�vament   a   organismes   marins   amb   closca.  

 

Aturada   pel   confinament   

Actualment,  fa  ja  prop  de  3  mesos  que  es  va  declarar  l’estat  d’alarma  a  l’estat  espanyol  i  que  es  va                     
aturar  gairebé  per  complet  l’ac�vitat  econòmica  de  molts  països  d’arreu  del  món.  Les  ciutats  es  veuen                 
irreconoixibles  després  d’aquesta  paràlisi  general  que  ha  afectat  fins  i  tot  a  sectors  tan  indispensables                
com  la  indústria,  el  turisme,  la  educació  o  el  transport.  Tot  i  això,  potser  sí  que  aquesta  situació  dona                    
cabuda  a  la  reflexió  dels  més  op�mistes,  i  és  que  des  que  es  va  ordenar  el  confinament  de  la                    
població,  la  contaminació  atmosfèrica  de  les  deu  ciutats  principals  d’Espanya  s’ha  reduït  una  mitjana               
del   64%.   



 

 

Aquest  efecte  purificador  s’ha  vist  més  accentuat  a  aquelles  poblacions  que  acaparen  un  trànsit  més                
carregat  en  el  seu  dia  a  dia,  com  bé  podrien  ser  ciutats  com  Barcelona,  Madrid,  Roma  o  la  mateixa                    
ciutat  d’origen  d’aquesta  pandèmia  mundial,  Wuhan.  Cal  dir  però,  que  se  sap  que  alguns  factors  com                 
el   clima   poden   fer   variar   aquesta   condició   que   tothom   dona   per   suposada.   

 

 

D’altra   banda,   aquells  
països   com   Suècia,   que   han  
optat   per   no   confinar   la  
població   i   ser   més   flexibles  
amb   les   mesures   de  
seguretat   per   tal   de   salvar  
l’economia,   no   han   pogut  
gaudir   d’aquest   gran   efecte  
capaç   de   remoure   moltes  
consciències.  

 

Reflexió   personal  

Enmig  d’un  contundent  estat  d’alarma  i  de  tot  el  rebombori  que  la  situació  genera  tant  a  les                  
conversacions  familiars  com  al  mitjans  de  comunicació,  el  que  ens  queda  és  l’individu  en  si  i  tot  el                   
temps  del  que  disposa  per  rumiar  tot  allò  que  el  preocupa.  De  fet,  aquest  individu  el  som                  
pràc�cament  totes  les  persones  que  ens  trobem  recloses  a  casa.  Uns  tracten  de  no  avorrir-se  massa  i                  
de  reclamar  l’atenció  d’algú  que  els  ajudi  a  fer  menys  pesada  la  situació;  d’altres  miren  de  trobar  la                   
mo�vació  per  seguir  aprenent  al  ritme  habitual  quan  els  horaris  ja  no  ho  exigeixen;  i  uns  altres                  
teletreballen  des  del  menjador  de  casa  amb  el  neguit  que  la  seva  empresa  pugui  prescindir  dels  seus                  
serveis  per  falta  de  recursos  i  de  demanda.  Però  tots  aquests  comparteixen  una  única  ambició,  la                 
única  que  els  queda  després  de  tants  i  tants  dies  i  de  tantes  pèrdues:  sor�r  a  les  8  del  vespre  al  balcó                       
de  casa  per  aplaudir  a  aquells  qui  tenen  a  les  seves  mans  la  capacitat  d’actuar,  un  poder  pel  qual                    
molts   pagarien.  

En  situacions  tan  extremes,  com  al  mateix  dia  a  dia,  hi  ha  qui  decideix  deixar  de  banda  l’esperit                   
grupal,  que  per  naturalesa  hauria  de  tenir  l’espècie  humana,  per  optar  pel  seu  propi  goig  i  la  seva                   
desitjada  “llibertat”.  Ben  bé,  a  tothom  li  resultaria  di�cil  que  ningú  no  li  vingués  al  cap  quan  pensa  en                    
aquesta  mena  de  comportaments  que  s’han  vist  clarament  reflec�ts  als  recents  telediaris.  Certament,              
el  més  greu  és  que  molta  gent  no  se  n’adona  que  aquesta  interpretació  de  llibertat  d’alguns  deriva  en                   
l’empresonament   de   tota   la   resta,   ja   sigui   sota   el   sostre   de   casa   seva   o   sota   el   d’un   hospital.  

D’altra  banda,  els  resultats  pel  que  fa  a  la  contaminació  ambiental  parlen  per  si  sols.  S’ha  demostrat                  
que  és  possible  una  urbanització  neta  i  respectuosa  i  que  cal  reestructurar  els  fonaments  de  molts                 
aspectes  socials.  Tan  sols  han  fet  falta  un  parell  de  mesos  per  veure  com  la  fauna  i  la  flora  tractava  de                      
recuperar  l’espai  que  la  població  humana  els  havia  pres.  Una  profunda  reflexió  és  necessària  per                
donar   lloc   als   canvis   que   han   de   conver�r-nos   en   una   espècie   digna   del   nostre   meravellós   planeta.  
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