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Conference of the Parties (COP 25) 
 

Els països d’arreu del món negociaran els plans més ambiciosos per limitar el 

escalfament global en un 1’5 ºC, seguint la línia de l’Acord de Paris. 

Per què és tant important? 
Els pròxims 14 mesos seran crucials, on els països s’hauran de esforçar al màxim per controlar 

les emissions de gasos d’efecte hivernacle, els quals van arribar a nivells de rècord el passat 

2018. En virtut de l'Acord de París, els governs van acordar actualitzar els seus plans climàtics 

per al 2020. 

Qui hi participarà? 

COP 25 reunirà caps d’estat, funcionaris del clima, organitzacions no governamentals, grups de 

joves i moviments locals i altres actors de la societat civil per respondre a l’emergència climàtica. 

Emergència climàtica 

La ciència climàtica ho diu clarament: el món s’enfronta a una crisis ecològica i humanitària 

massiva. L’emergència climàtica és el tema més urgent i definitiu del nostre temps, i no es pot 

evitar sense un desplaçament global de la dependència dels combustibles fòssils. 

Plans Climàtics 

Està previst que els països actualitzin els seus plans climàtics i augmentin la seva ambició per al 

2020 d'acord amb l'Acord de París. COP 25 és un moment per assegurar-se que estiguin al 

corrent del calendari 2020 i comencin a fer els deures. 

Pèrdua i danys 

Els costos de pèrdues i danys relacionats amb els fenòmens climàtics extrems augmenten cada 

dia. Tot i això, hi ha hagut pocs avenços mundials a l’hora de trobar una manera de frenar-los. 

COP 25 serà un moment fonamental per revisar el Mecanisme Internacional de Pèrdua i Danys 

de Varsòvia i començar a implementar un mecanisme just per millorar la resistència climàtica 

dels més necessitats. 

Carbon Markets & Non-markets 

L’article 6 de l’Acord de París serveix per a aclarir el funcionament d’un sistema de comerç 

d’emissions global, però els països encara no s’han posat d’acord sobre com implementar-lo. Un 

mercat just del carboni impediria el doble recompte de les emissions i podria ajudar a impulsar 

l’acció climàtica a nivell mundial. La COP 25 és l’últim moment decisiu per als països a acordar-

ho abans del 2020, quan s’aplicarà l’acord de París. 
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L’IPCC destaca la urgència de l’acció 
climàtica 
  

Els científics del Grup Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC) van avaluar la ciència 

existent i van presentar evidències d’acceleració del desglossament climàtic. L'IPCC va publicar 

tres informes especials sobre el canvi climàtic amb un mandat de la Convenció Marc de les 

Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC). 

AQUESTS INFORMES MOSTREN: 

La ciència climàtica és clara; la contaminació per carboni està conduint a una crisi humanitària 

ecològica i massiva. 

Es pot evitar la catàstrofe climàtica devastadora limitant l'escalfament global a 1,5 ºC. 

Això requeriria canvis ràpids, de gran abast i sense precedents en tots els aspectes de la 

societat. 

 

Escalfament global 1,5 ºC 
 

Comprendre els impactes de l'escalfament global d'1,5 ºC per sobre dels nivells preindustrials i 

les vies d'emissió mundials relacionades en el context de l'enfortiment de donar resposta a 

l'amenaça del canvi climàtic, el desenvolupament sostenible i els esforços per eradicar la 

pobresa. 

Mostrant com les emissions es poden reduir a zero a partir de mitjans segle se situen dins del 

petit pressupost restant de carboni per limitar l'escalfament global a 1,5 ºC. 

Per què és necessari i fins i tot vital mantenir l’augment de temperatura global per sota d’1,5 

ºC enfront de nivells superiors? L’adaptació serà menys difícil. El nostre món patirà menys 

impactes negatius sobre la intensitat i la freqüència d’esdeveniments extrems, sobre els 

recursos, ecosistemes, biodiversitat, seguretat alimentària, ciutats, turisme i eliminació de 

carboni. 

La resposta global a l'escalfament d'1,5ºC inclou transicions en terres i ecosistemes, energia, 

urbanes i infraestructures i sistemes industrials. En aquest capítol s'avalua la viabilitat de les 

opcions de mitigació i adaptació i les condicions favorables per reforçar i implementar els 

canvis sistèmics. 

Les interaccions del canvi climàtic i les respostes climàtiques amb el desenvolupament 

sostenible, inclosos els impactes sobre el desenvolupament sostenible a 1,5 ºC i 2 ºC, les 

sinergies i els compromisos de mitigació i adaptació amb els objectius de desenvolupament 

sostenible / ODD i les possibilitats de tenir un baix carboni sostenible i equitatiu, vies de 

desenvolupament resistents al clima. 

https://unclimatesummit.org/#publication
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Canvi climàtic i la terra 
 

Es tracta d'un informe especial de l'IPCC sobre el canvi climàtic, la desertificació, la degradació 

de les terres, la gestió sostenible de les terres, la seguretat alimentària i els fluxos de gasos 

d'efecte hivernacle en els ecosistemes terrestres. És un dels tres informes especials que està 

preparant l'IPCC en el marc de l'actual cicle del Sisè Informe d'Avaluació.  

 

Quins temes tracta? 
La desertificació, la degradació de la terra i la seguretat alimentària es recullen als capítols 3, 4 i 

5, que constitueixen el nucli de l'informe. Els capítols 1 i 2 presenten i donen el context de 

l'informe. El capítol 2 que analitza les interaccions globals i climàtiques. El capítol 6 examina els 

vincles entre la desertització, la degradació de la terra, la seguretat alimentària i els fluxos de 

gasos d’efecte hivernacle (GEI), així com les sinergies i els compromisos associats a les opcions 

de resposta. El capítol 7 tracta els riscos derivats de la interacció del canvi climàtic amb la 

desertització, la degradació de la terra, la seguretat alimentària, així com les respostes de gestió 

i la presa de decisions a diferents escala. 

 

Capítol 1: Emmarcament i context  

• Interaccions socioeconòmiques, biogeoquímiques i biofísiques del canvi climàtic i 

desertització, degradació de terres, seguretat alimentària i fluxos de GEI. 

• Demandes addicionals i alternatives de sòl i ús del sòl en el context del canvi climàtic, així com 

canvis socioeconòmics i tecnològics. 

• Conceptes i definicions clau, incloent avaluacions de vulnerabilitat, adaptació límits i riscos 

residuals. 

• Tractament d’incerteses. 

• Història integrada d’informe, narració de capítols, seqüència, enllaços, etc. 

 

Capítol 2: Interaccions entre el sòl i el clima  

• El canvi climàtic i la variabilitat, inclosos els extrems, influeixen desertització, degradació de 

terres, seguretat alimentària, terra sostenible gestió i fluxos de GEI als ecosistemes terrestres. 

• Fluxos de GEH terrestres en ecosistemes naturals i gestionats (per exemple, sòls, boscos i altres 

tipus de cobertura terrestre) i existències relacionades: mètodes, estat, tendències, projeccions 

i controladors. 

• Respostes i forçades biofísiques i no GEH. 

 

https://unclimatesummit.org/#publication
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• Conseqüències per al sistema climàtic d’adaptació terrestre i opcions de mitigació, incloses les 

emissions negatives. 

 

Capítol 3: Desertificació  

• La naturalesa específica de la desertització. 

• Relacionat amb l'estat, les tendències actuals i les projeccions futures de desertització canvi 

climàtic, global i regional. 

• Motors directes i indirectes climàtics i antropogènics de la desertització inclosos aquells 

extrems com la sequera. 

• Atribució: distingir entre canvis climàtics i humans. 

• Respostes sobre la desertificació al clima, incloses les tempestes de sorra i pols. 

• Interaccions entre clima i desertització, incloses observacions passades i futures projeccions. 

• Impactes observats i projectats de la desertització sobre humans i ecosistemes del canvi 

climàtic. Això podria incloure el paper dels aerosols i pols, impactes sobre els medis dels 

ecosistemes (per exemple, aigua, sòl i carboni del sòl i biodiversitat) i els impactes en els 

sistemes socioecològics (per exemple, els impactes en comunitats vulnerables, pobresa, 

seguretat alimentària, mitjans de vida i migració). 

• Respostes tecnològiques, socioeconòmiques i polítiques a la desertització d’un clima canviant 

que inclou diversificació econòmica, que permet les condicions, co-beneficis, així com límits per 

a l'adaptació. 

 

Capítol 4: Degradació de la terra  

• Processos que condueixen a la degradació i la seva biofísica, socioeconòmica, i impulsors 

culturals a diverses escales temporals i espacials. 

• Els lligams i els comentaris entre la degradació de la terra i el canvi climàtic, inclosos els 

extrems (per exemple, inundacions i sequeres), l’erosió i els seus efectes ecosistemes i mitjans 

de vida. 

• Situació, tendències actuals i projeccions futures de degradació de terres relacionades canvi 

climàtic, global i regional. 

• Atribució: distingir entre canvis climàtics i humans. 

• Impactes directes i indirectes del canvi climàtic en la degradació del sòl, terra degradació del 

canvi climàtic i resposta reactiva i proactiva opcions, com la restauració de terres, per a sistemes 

socioecològics clau. 

 

https://unclimatesummit.org/#publication
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• Impactes observats i projectats de la degradació de la terra sobre humans i sistemes naturals 

del canvi climàtic. Això pot incloure impactes sobre els ecosistemes (per exemple, aigua, carboni 

del sòl i del sòl, biodiversitat...) i impactes sobre sistemes socioecològics (per exemple, impactes 

sobre comunitats vulnerables, pobresa, seguretat alimentària, mitjans de vida i migració). 

• Respostes de nivell superior integrades, gestió sostenible del sòl, incloent consideracions de 

cost, incentius i barreres i límits a l’adaptació. 

 

Capítol 5: Seguretat alimentària  

• Emmarcament i context: seguretat alimentària i nutricional (disponibilitat, accés, utilització, 

estabilitat, assequibilitat), sistemes alimentaris (incloent comerços i mercats), sistemes agrícoles 

que inclouen l’agroforestal, nexe alimentari-energia-aigua i el paper de la desertització i la 

degradació de la terra. 

• Estat, tendències actuals i projeccions futures de seguretat alimentària i nutricional 

relacionades amb el canvi climàtic, global i regional. 

• Atribució: distingir entre canvis climàtics i humans. 

• Impactes observats i projectats del canvi climàtic i la variabilitat, inclosos els extrems, en la 

seguretat alimentària i nutricional, inclosa la producció d'aliments, preus i mitjans de vida. 

• Impactes de la seguretat alimentària i nutricional sobre el canvi climàtic. 

• Respostes en termes d’adaptació tenint en compte tota la gamma d’opcions i el seu ús, així 

com els límits a l’adaptació. 

• Opcions de mitigació de GEH associades a l’oferta i la demanda d’aliments. 

• La influència de les opcions de mitigació basades en la terra sobre la seguretat alimentària i la 

nutrició. 

• Sinergies i compromisos entre adaptació i mitigació (escales de pes, enllaços i co-beneficis), 

gestió sostenible del sòl. 

• Conseqüències de les mesures per millorar la seguretat alimentària i nutricional per a 

l'adaptació i mitigació en un clima canviant. 
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Capítol 6: Interconnexions entre desertificació, degradació de terres, seguretat 

alimentària i fluxos de GEI: sinergies, compensacions i opcions de resposta 

integrada 

• Efectes combinats i interactius entre la desertització, la degradació de la terra, seguretat 

alimentària i fluxos de GEI i escenaris. 

• Dimensions econòmiques i socials de les opcions de resposta, inclosa la gestió sostenible del 

sòl: sinergies / compensacions / efectes secundaris / beneficis secundaris. 

• Els impactes de les opcions de mitigació basades en la terra sobre la degradació de la terra, 

desertització, seguretat alimentària i ecosistemes i els seus serveis (per exemple, sòl, aigua 

dolça, biodiversitat). 

• Els impactes de les opcions d’adaptació basades en la terra sobre la degradació del sòl, 

desertització, seguretat alimentària, ecosistemes i serveis i límits adaptació. 

• Emissions negatives basades en la terra (inclòs el paper dels boscos, els sòls i la terra) ús de la 

biomassa) i el seu paper en l'equilibri de les fonts antropogèniques i els embornals. 

• Interaccions i co-beneficis d'adaptació-mitigació. 

• Competència per terrenys. 

 

Capítol 7: Gestió del risc i presa de decisions en relació amb el desenvolupament  

sostenible 

• Riscos derivats de la interacció del canvi climàtic amb la desertització, la degradació de la 

terra, seguretat alimentària i altres pressions de desenvolupament, per exemple, conflictes i 

migració. 

• Respostes de gestió a zones de risc substancial derivades del clima canviant. 

• Sinergies i compensacions d’opcions de resposta que afectin el desenvolupament sostenible i 

adaptació al canvi climàtic. 

• Governança, institucions i presa de decisions a diverses escales que adaptació avançada, 

mitigació i gestió sostenible del sòl a Europa en context de desertització, degradació de la terra 

i seguretat alimentària. 
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L’oceà i la criosfera en un clima canviant 
 

Els oceans i la criosfera -les zones congelades del planeta- exerceixen una funció decisiva per a 

la vida a la Terra. Un total de 670 milions de persones que viuen en regions d'alta muntanya i 

680 milions de persones que habiten en zones costaneres de baixa altitud depenen directament 

d'aquests sistemes. A més, quatre milions de persones viuen permanentment en la regió àrtica, 

i els petits Estats insulars en desenvolupament són la llar de 65 milions de persones. 

L'escalfament global ja és d'un 1 ºC pel que fa als nivells preindustrials a causa de les emissions 

de gasos d'efecte hivernacle passades i presents, i hi ha proves aclaparadores que això comporta 

conseqüències greus per als ecosistemes i les persones. 

Els oceans s'han escalfat, la seva acidesa ha augmentat i la seva productivitat ha minvat. La fusió 

de les glaceres i dels mantells de gel provoca la pujada del nivell de la mar, i els fenòmens 

extrems costaners són cada vegada més violents. 

En l'Informe especial sobre l'oceà i la criosfera en un clima canviant, elaborat per l'IPCC i aprovat 

el 24 de setembre de 2019 pels 195 governs membres que conformen aquest òrgan, es brinden 

nous indicis que evidencien els beneficis de la limitació de l'escalfament global a el nivell més 

baix possible, d'acord amb l'objectiu que els propis governs es van marcar en l'Acord de París de 

2015. Una reducció urgent de les emissions de gasos d'efecte hivernacle limita la magnitud dels 

canvis en els oceans i la criosfera i permet preservar els ecosistemes i els mitjans de subsistència 

que depenen d'aquestes regions.  

"Pot ser que, per a moltes persones, el mar obert, l'Àrtic, l'Antàrtida i les zones d'alta muntanya 

semblin molt distants", va dir Hoesung Lee, president de l'IPCC, "però depenem d'aquestes 

regions, que incideixen directament i indirectament en les nostres vides de formes molt 

diverses, per exemple, pel que fa a el temps i el clima, l'alimentació i l'aigua, l'energia, el comerç, 

el transport, les activitats d'oci i turístiques, la salut i el benestar, la cultura i la identitat ". 

"Si reduïm les emissions dràsticament, les conseqüències per a les persones i els seus mitjans de 

subsistència encara constituiran tot un desafiament, però pot ser que siguin més fàcils de 

gestionar per a les persones més vulnerables", va puntualitzar el senyor Lee. "Augmentarem la 

capacitat per fomentar la nostra resiliència i els beneficis en favor de el desenvolupament 

sostenible seran més grans". 

Els coneixements avaluats en l'informe descriuen els riscos i els desafiaments d'índole climàtica 

als que avui mateix estan exposades persones de tot el món i als quals s'hauran d'enfrontar les 

generacions futures. Es presenten, així mateix, opcions per a l'adaptació a aquells canvis que ja 

no es poden evitar, la gestió dels riscos connexos i el foment de la resiliència a favor d'un futur 

sostenible. L'avaluació posa de manifest que l'adaptació depèn de la capacitat de les persones i 

les comunitats i dels recursos al seu abast. 

https://unclimatesummit.org/#publication
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Per a l'elaboració de l'informe, més de 100 autors de 36 països han avaluat la bibliografia 

científica més recent sobre els oceans i la criosfera en un clima canviant, i han citat 

aproximadament 7.000 publicacions científiques. 

"Els oceans del món i la criosfera han 'absorbit la calor' fruit del canvi climàtic durant decennis, 

i les conseqüències per la natura i per a la humanitat són greus i de gran abast", ha apuntat Ko 

Barrett, vicepresidenta de l'IPCC. "Les ràpides alteracions que experimenten els oceans i les 

zones congelades del nostre planta obliguen a multitud de persones -des dels habitants de 

ciutats costaneres fins a les comunitats de remotes regions àrtiques- a modificar de manera 

radical les seves maneres de vida", va afegir. 

"Al comprendre les causes d'aquestes alteracions i els consegüents impactes, i a l'avaluar les 

opcions al nostre abast, podem enfortir la nostra capacitat d'adaptació", ha explicat. "L'Informe 

especial sobre l'oceà i la criosfera en un clima canviant proporciona els coneixements que 

faciliten l'adopció d'aquest tipus de decisions". 

CANVIS PROFUNDS EN LES REGIONS D'ALTA MUNTANYA QUE AFECTEN LES COMUNITATS D'ALTRES ZONES.  

Els habitants de les regions de muntanya estan cada vegada més exposats a perills i canvis en la 

disponibilitat d'aigua, segons s'exposa en l'informe. 

Les glaceres, la neu, el gel i el permafrost estan disminuint i ho seguiran fent, i segons les 

projeccions això augmentarà els perills per a les persones, per exemple, en forma d'esllavissades 

de terra, allaus, despreniments de roques i inundacions. 

Es preveu que les glaceres de menors dimensions situats, entre altres llocs, a Europa, Àfrica 

Oriental, la regió tropical dels Andes i Indonèsia perdran més del 80% de la seva massa de gel 

actual d'aquí a 2100 en un escenari d'altes emissions. El retrocés de la criosfera en regions d'alta 

muntanya seguirà incidint negativament en les activitats d'oci, el turisme i el patrimoni cultural. 

A mesura que les glaceres de muntanya retrocedeixen, també es veu afectada la disponibilitat 

d'aigua i la qualitat d'aquest recurs aigües avall, i això repercuteix en nombrosos sectors, com 

l'agrícola i l'hidroelèctric. 

"Els canvis en la disponibilitat d'aigua no només perjudicaran els habitants d'aquestes regions 

d'alta muntanya, sinó també a comunitats situades molts quilòmetres aigües avall", va dir 

Panmao Zhai, copresident de el Grup de Treball I de l'IPCC. 

"La limitació de l'escalfament propiciaria la seva adaptació als canvis en el subministrament 

d'aigua a les zones muntanyoses i en altres regions, i restringiria els riscos relacionats amb els 

fenòmens perillosos de muntanya", ha detallat. "La gestió integrada de l'aigua i la cooperació 

transfronterera brinden oportunitats per abordar els impactes d'aquests canvis en els recursos 

hídrics". 
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FUSIÓ DELS GELS I PUJADA DEL NIVELL DE LA MAR 

Les glaceres i els mantells de gel de les regions polars i de muntanya perden massa, i això 

contribueix no només a l'acceleració de la pujada del nivell del mar, sinó també a l'expansió de 

les aigües càlides en els oceans. 

Durant el segle XX, l'elevació del nivell del mar a escala mundial ha estat d'uns 15 cm, però el 

ritme actual s'ha més que duplicat (3,6 mm anuals) i no deixa d'accelerar-, segons s'evidencia en 

l'informe. 

El nivell del mar seguirà pujant durant segles. D'aquí a 2100 podria arribar a registrar una 

elevació d'entre aproximadament 30 i 60 cm fins i tot encara que s'aconsegueixi una reducció 

dràstica de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i l'escalfament global es mantingui molt 

per sota de 2 ° C. No obstant això, si les emissions continuen augmentant amb força, la pujada 

del nivell de les aigües podria ser dels 60 a 110 cm. 

"En els últims decennis, el nivell de la mar ha pujat cada vegada més ràpid a causa de les 

creixents aportacions d'aigua dels mantells de gel de Groenlàndia i l'Antàrtida, sense oblidar 

altres factors contribuents, com l'aigua procedent del desglaç de les glaceres i l'expansió tèrmica 

de l'aigua deguda a l'augment de la seva temperatura ", va apuntar Valérie MassonDelmotte, 

copresidenta de el Grup de Treball i de l'IPCC.  

"En aquesta nova avaluació també s'ha revisat a l'alça la contribució prevista del mantell de gel 

de l'Antàrtida a l'elevació de el nivell del mar d'aquí a l’any 2100 en un context de altes emissions 

de gasos d'efecte hivernacle", va dir. "L'ampli ventall de projeccions sobre el nivell que arribarà 

al mar a 2100 i en endavant depèn de la reacció dels mantells de gel a l'escalfament, 

especialment a l'Antàrtida, i aquesta és una qüestió encara subjecta a importants incerteses". 

MAJOR FREQÜÈNCIA D'EPISODIS DE NIVELL DEL MAR EXTREM. 

La pujada del nivell del mar incrementarà la freqüència dels episodis extrems que tenen lloc, per 

exemple, durant les marees altes i les tempestes intenses. Les dades indiquen que, amb cada 

grau d'escalfament addicional, aquells fenòmens que en el passat es produïen un cop cada 100 

anys tindran periodicitat anual a mitjans segle en moltes regions, agreujant els riscos als què 

estan exposades moltes illes petites i ciutats costaneres de baixa altitud. Si no es destinen grans 

inversions cap a l'adaptació, estarien exposades a riscos d'inundació cada vegada més grans, 

segons s'explica en l'informe. Així doncs, és probable que algunes nacions insulars deixin de ser 

habitables a causa dels canvis en els oceans i la criosfera provocats pel clima, segons l'informe,  

La intensificació dels vents i les precipitacions associats als ciclons tropicals aguditzen els 

episodis de nivell extrem de la mar i els riscos costaners. Els perills seran encara més greus arran 

de l'augment en la intensitat i la magnitud mitjanes de les marees meteorològiques i els 

acumulats de precipitació deguts als ciclons tropicals, en particular en un context de 

manteniment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a nivells alts . 
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"Ja s'estan aplicant diverses estratègies d'adaptació, sovint en resposta a inundacions, i en 

l'informe es destaca la diversitat d'opcions disponibles en cada context per a l'elaboració de 

respostes integrades que permetin anticipar-se a tota la gamma de pujades futures de el nivell 

del mar ", va afirmar la senyora Masson-Delmotte. 

CANVIS EN ELS ECOSISTEMES OCEÀNICS  

En l'informe es constata que l'escalfament dels oceans i els canvis en la seva química ja 

ocasionen alteracions en espècies de tots els nivells de la trama alimentària oceànica, i això 

repercuteix en els ecosistemes marins i les persones que depenen de ells. 

Fins ara, els oceans han absorbit més del 90% de l'excés de calor del sistema climàtic. D'aquí a 

2100, absorbiran entre dos i quatre vegades més calor que en el període comprès entre 1970 i 

el moment actual si l'escalfament global es limita a 2 ºC, però si les emissions són més elevades, 

l'absorció serà entre cinc i set vegades més gran. L'escalfament dels oceans redueix la barreja 

entre capes d'aigua i, com a conseqüència, el subministrament d'oxigen i nutrients per a la vida 

marina. 

La freqüència de les onades de calor marines s'ha duplicat des de 1982 i la seva intensitat no 

deixa de créixer. Les projeccions apunten a un increment addicional en la seva freqüència, 

durada, extensió i intensitat. Amb un escalfament de 2 ºC, la seva freqüència serà 20 vegades 

més gran en comparació amb els nivells preindustrials, però si les emissions continuen 

augmentant amb força, la seva freqüència serà 50 vegades més gran, però segueix sent molt 

difícil avaluar els llindars d'habitabilitat. 

Treball II de l'IPCC. "La reducció d'altres factors d'estrès, com la contaminació, no farà sinó ajudar 

a la vida marina a encarar a els canvis que experimenti el seu entorn, i potenciarà la resiliència 

dels oceans". "Els marcs en matèria de polítiques, per exemple, per a l'ordenació de la pesca i 

l'establiment de zones marines protegides, brinden a les comunitats oportunitats d'adaptació 

als canvis i de reducció al mínim dels riscos per als nostres mitjans de subsistència". 

PÈRDUA DE GEL MARÍ AL ÀRTIC I DESGLAÇ DEL PERMAFROST. 

A l'Àrtic, els valors mensuals d'extensió de el gel marí disminueixen tots els mesos de l'any, i el 

seu gruix no deixa de minvar. L'estabilització de l'escalfament global en 1,5 ºC pel que fa als 

nivells preindustrials suposaria que el gel desapareixeria de l'oceà Àrtic al setembre -el mes amb 

menor extensió de gel- només un cop cada 100 anys. No obstant això, amb un escalfament global 

de 2 ºC, aquesta circumstància podria arribar a produir-se cada tres anys. 

Algunes poblacions de l'Àrtic, en especial els pobles indígenes, ja han ajustat els seus patrons de 

desplaçament i caça en funció de l'estació i de la seguretat de les condicions de la terra, el gel i 

la neu, mentre que algunes comunitats costaneres s'han previst la seva relocalització. L'èxit de 

la seva adaptació dependrà dels recursos financers, les capacitats i el suport institucional, que 

es precisa en l'informe.  
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"Els marcs en matèria de polítiques, per exemple, per a l'ordenació de la pesca i l'establiment 

de zones marines protegides, brinden a les comunitats oportunitats d'adaptació als canvis i de 

reducció al mínim dels riscos per als nostres mitjans de subsistència". 

PÈRDUA DE GEL MARÍ AL ÀRTIC I DESGLAÇ DEL PERMAFROST. 

A l'Àrtic, els valors mensuals d'extensió de el gel marí disminueixen per a tots els mesos de l'any, 

i el seu gruix no deixa de minvar. L'estabilització de l'escalfament global en 1,5 ºC pel que fa als 

nivells preindustrials suposaria que el gel desapareixeria de l'oceà Àrtic al setembre -el mes amb 

menor extensió de gel- només un cop cada 100 anys. No obstant això, amb un escalfament global 

de 2 ºC, aquesta circumstància podria arribar a produir-se cada tres anys. 

Algunes poblacions de l'Àrtic, en especial els pobles indígenes, ja han ajustat els seus patrons de 

desplaçament i caça en funció de l'estació i de la seguretat de les condicions de la terra, el gel i 

la neu, mentre que algunes comunitats costaneres s'han previst la seva relocalització. L'èxit de 

la seva adaptació dependrà dels recursos financers, les capacitats i el suport institucional, es 

precisa en l'informe. 

El terreny de permafrost -congelat durant molts anys- és objecte d'escalfament i desglaç, i les 

projeccions apunten a un desglaç generalitzat d'aquest tipus de terreny durant el segle XXI. Fins 

i tot encara l'escalfament global es limiti a valors molt inferiors a 2 ºC, aproximadament el 25% 

del permafrost situat a prop de la superfície (3-4 metres de profunditat) s'haurà desglaçat d'aquí 

a 2100. Si les emissions de gasos d'efecte hivernacle continuen augmentant amb força, hi ha la 

possibilitat que es perdi prop de el 70% del permafrost que es troba prop de la superfície. 

Així mateix, el permafrost de les regions àrtica i boreal emmagatzema grans quantitats de 

carboni orgànic, pràcticament el doble de carboni que el contingut en l'atmosfera, i el seu 

desglaç podria incrementar notablement la concentració de gasos d'efecte hivernacle a 

l'atmosfera. Resulta difícil saber si ja s'està produint un alliberament net de diòxid de carboni o 

metà a causa de l'actual desglaç del permafrost àrtic. En el futur, un major creixement de la 

vegetació pot potenciar la capacitat d'emmagatzematge de carboni de terra i compensar 

l'alliberament d'aquest element degut al desglaç del permafrost, però no en un grau suficient 

per a la magnitud dels grans canvis que poden produir-se a llarg termini. 

Els incendis forestals alteren els ecosistemes en la majoria de les regions boreals i de tundra, així 

com també a les zones de muntanya. 

CONEIXEMENTS PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS 

En l'informe s'arriba a la conclusió que una reducció marcada de les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle, la protecció i la restauració dels ecosistemes, i una gestió acurada de l'ús dels 

recursos naturals permetria preservar els oceans i la criosfera com a font d'oportunitats que 

ajudin a adaptar-se als canvis futurs, limitin els riscos per als mitjans de subsistència i 

proporcionin múltiples beneficis addicionals al conjunt de la societat. 
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"Només podrem mantenir l'escalfament global molt per sota de 2ºC pel que fa als nivells 

preindustrials si apliquem transicions sense precedents en tots els aspectes de la societat, per 

exemple, en els àmbits de l'energia, la terra i els ecosistemes, les zones urbanes i les 

infraestructures, i la indústria. L'adopció de polítiques climàtiques ambicioses i la reducció de les 

emissions imprescindible per a complir l'Acord de París també protegiran els oceans i la criosfera 

i, en última instància, permetran vetllar pel conjunt de la vida a la Terra", va explicar Debra 

Roberts, copresidenta de el Grup de Treball II de l'IPCC. 

En l'Informe especial sobre els oceans i la criosfera en un clima canviant, l'IPCC proporciona els 

millors coneixements científics dels que es disposa perquè governs i comunitats puguin adoptar 

mesures en les que apliquen aquests coneixements científics al seu propi context per abordar 

canvis inevitables i escenaris futurs versemblants per a limitar la magnitud dels riscos i els 

impactes climàtics. 

En l'informe es proporcionen indicis que evidencien els beneficis de combinar coneixements 

científics amb coneixements locals i ancestrals per elaborar estratègies adequades de gestió dels 

riscos associats al canvi climàtic i potenciar la seva resiliència. Es tracta del primer informe de 

l'IPCC en què es remarca la importància de l'educació per fomentar els coneixements sobre el 

canvi climàtic, els oceans i la criosfera. 

 "Com més aviat actuem, i com més resoltes siguin les nostres accions, més gran serà la nostra 

capacitat per abordar canvis inevitables, gestionar riscos, millorar les nostres vides i aconseguir 

la sostenibilitat dels ecosistemes i les persones de tot el món, avui i en el futur", va afirmar la 

senyora Roberts. 
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