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Encén els llums només quan els necessitis,

és una bona manera d'estalviar energia.

Prefereix la bicicleta o el transport públic.

Connecta't al sol: hi ha un gran nombre

d'aparells, piles i bateries que ja funcionen

amb energia solar.

Demana al teu col·legi que s'uneixi a la

Xarxa d’Escoles Solars de Greenpeace.

✔

✔

El canvi climàtic
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Amb l'augment de la temperatura es

fonen les glaceres. Es calcula que el

nivell mitjà de la mar pujarà de 15 a

50 centímetres l'any 2100, i provocarà

la inundació de les costes i ciutats

litorals.

Cremant petroli per obtenir electricitat i utilitzant molt el cotxe es

produeixen fums que escalfen el planeta i n’augmenten la temperatura.

Així, es desgelen els pols i puja el nivell de la mar.

Ciutats, platges i ports poden arribar a quedar negats.

Canvi climàtic... la terra i la mar

tenen febre... energies netes ara!

Hem de deixar d'utilitzar el petroli per produir

energia. Cal estalviar i aprofitar l'energia que ens

regalen el vent o el sol: energies netes i duradores.

El desequilibri del clima provoca

l'empobriment de les poblacions del

Sud, com a conseqüència de l'aparició

de llargs períodes de sequera seguits de

fortes pluges.
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L'increment de la temperatura dels

oceans afecta moltes espècies, en

canvia la distribució o les porta a

l'extinció (l 'emblanquiment dels

corals n'és un exemple).
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La crema de combustibles fòssils -carbó, petroli i gas natural- per a obtenir

energia produeix gasos hivernacle, responsables de l'augment de la temperatura

i del desequilibri del clima a la Terra.

Cal frenar l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Per

a això, hem de deixar d'utilitzar els combustibles

fòssils, estalviar energia i fomentar les energies

renovables.

Més informació: www.greenpeace.es
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                           demana una

major inversió en plans

d'estalvi i eficiència energètica,

desenvolupament de l'energia

solar, eòlica i biomassa, i

l'abandonament progressiu

de les centrals tèrmiques i les

nuclears.


