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Aquest més tractarem un tema d'actualitat, podríem dir que està de "moda".
  
Ja fa molt temps que aquest tema es tracta a nivell científic. El primer en parlar-ne va ser Arrhenius
cap a principis del segle XX, es va preguntar que passaria si la concentració de diòxid de carboni,
CO2, a l'atmosfera augmentés. Va preveure que la temperatura pujaria entre 1,4 i 5 graus de mitjana
si aquesta arribava a 550 parts per milió i que passaria en 3000 anys.
  
Posteriorment el 1958 Charles Keeling va proposar fer un seguiment de la concentració de CO2 a
l'atmosfera. I es va comprovar que aquesta pujava any rere any. Durant els 70 i 80 l'aparició dels
moviment ecologistes ja avisaven de les repercussions de les emissions amb el forat a la capa
d'ozó, i cap a finals dels 80 ja es sentien veus en relació amb el canvi climàtic.
  
Durant els 90 el potocol de Kioto el va posar a l'abast de tothom, però es veu que el termini quedava
molt lluny i a ningú li interessava complir-lo amb temps de sobra.
  
Aquests darrers any el canvi climàtic és una moda, des de l'aparició de la pel·lícula d'Al Gore és un
tema molt present a tots els mitjans.
  
Activitat que proposem. Convidem a tota la militància a pensar quins motius porten a l'interès actual
pel tema.
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