
El primer concurs d’Instagram «Què li passa, al clima?», organitzat per la Diputació de Girona, es va concebre l’any 2018 com a eina de
sensibilització adreçada a la ciutadania en el marc del projecte de cooperació transfronterera «ECTAdapt: Contribuir a l’adaptació de

l’Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic». Les persones participants hi podien concórrer amb la presentació
de fotografies preses al llarg de l’any 2018. El tema era el canvi climàtic (fenòmens climàtics extrems, onades de calor o de fred,
sequeres, pujada del nivell del mar, inundacions, neu, incendis, etc.); les seves conseqüències sobre el paisatge, la flora, la fauna, la
salut, l'agricultura, el litoral, el turisme, la muntanya, les ciutats, l'aigua, etc.), o bé exemples d'accions per adaptar-se i ser menys
vulnerable a aquests impactes (estalvi d'aigua, prevenció de riscos naturals, estalvi de recursos, restauració del medi, etc.).
Hi van participar 51 persones d’ambdós costats de la frontera, amb un total de 1.131 fotografies, de les quals 224 van quedar excloses
per incompliment dels requisits establerts en les bases reguladores del concurs. Els premis (tres per cada estació) consistien en una
càmera termogràfica per al mòbil valorada en uns 300 €, una motxilla solar, una estació meteorològica i un lot de productes locals, que
ja s’han entregat a les persones guanyadores.

FOTOGRAFIES PREMIADES

Instagram: #ECTAdapt



FOTOGRAFIA GUANYADORA DEL CONCURS D’INSTAGRAM «QUÈ LI PASSA, AL CLIMA?»

Augment de la temperatura, insolació i nits tropicals

Nou dels deu anys més càlids de la història han tingut lloc a partir del 2000. A Catalunya la mitjana de
temperatures anuals s’ha incrementat en 1,5 °C en els últims seixanta-cinc anys. Els científics apunten que ja
s’han emès més de dos terços de tot el carboni que es pot enviar a l’atmosfera i que inevitablement l’augment de
la temperatura global superarà els 2 °C de mitjana. Catalunya arribarà a tenir la mateixa temperatura que té
actualment Sevilla.

Autor: manelsersol1



FOTOGRAFIES GUANYADORES DELS PREMIS DE 
PRIMAVERA



1r PREMI DE PRIMAVERA

Pèrdua d’hàbitats i biodiversitat

L’actual procés d’escalfament global
comporta que els hiverns durin menys
i siguin menys rigorosos. Els ocells
estan canviant la seva estratègia de
migració per adaptar-se a la nova
situació.
Les espècies migradores que tornen a
Europa a la primavera avancen el
retorn uns 3,5 dies cada deu anys.
Aquest fet pot semblar irrellevant però
la realitat és que té implicacions
importants en l’èxit de la reproducció
d’algunes espècies.

Autora: teresa_sol71



2n PREMI DE PRIMAVERA

Contaminació de l’aire, calor i infeccions

El transport representa gairebé la quarta part de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Europa i és la
principal causa de contaminació atmosfèrica a les ciutats.
En el context de canvi climàtic s’espera un augment de les malalties cardiovasculars, respiratòries, mentals i del sistema
nerviós, de la diabetis i de malalties del sistema renal i urinari associades al clima i a la qualitat de l’aire.

Autora: magmonde



3r PREMI DE PRIMAVERA

Precipitacions de pluja i de neu a la baixa i un 20 % menys de disponibilitat d’aigua

Cada deu anys hi ha una disminució de 5 cm de neu acumulada, i la neu es fon cada any més aviat.
Ja no hi ha cap glacera visible a Catalunya.

Autora: dolly_07
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1r PREMI D’ESTIU

L’Espai Català Transfronterer rep

més de 7 milions de turistes

cada any

En el context de canvi climàtic hi
ha platges que tendeixen a
desaparèixer i s’observa una
disminució de la nivació i de la
neu acumulada, mentre que la
temporada turística s’allarga.
La demanda, cada cop durant
més temps, sobre els recursos
naturals, cada cop més escassos
(com per exemple l’aigua
potable), podria comportar una
pressió important sobre el
territori.

Autora: susanna_jb



2n PREMI D’ESTIU

Cap a una transició energètica per reduir els efectes del canvi climàtic

En els últims trenta anys hi ha hagut un increment del consum d’energia mundial del 50 %, un consum basat
majoritàriament en l’ús de combustibles fòssils, que generen gasos amb efecte d’hivernacle i contribueixen així a
incrementar els efectes del canvi climàtic. La transició energètica és el canvi cap a una economia sostenible mitjançant
l‘ús d’energia renovable, l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible, i té per objectiu final suprimir el carbó,
els altres combustibles fòssils i l'energia nuclear com a fonts d’energia.

Autor: manelsersol1



3r PREMI D’ESTIU

Distribució anormal de la precipitació:

sequeres i pluges torrencials

S'ha constatat una reducció de les
precipitacions d'un 8 % a tot Catalunya i d'un
13 % als Pirineus respecte al període 1959-
2010.
Encara que aquestes dades no són
estadísticament significatives per a un clima
mediterrani, la tendència és clara.
S'esperen períodes de sequera més
freqüents i més llargs, així com fenòmens
climàtics extrems i intensos (pluges
torrencials, tempestes, etc.), que també
comportaran un augment significatiu del risc
d'inundacions.

Autora: placidemporda



FOTOGRAFIES GUANYADORES DELS PREMIS DE 
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1r PREMI DE TARDOR Autor: manelsersol1

Augment de la temperatura, insolació i nits tropicals

Nou dels deu anys més càlids de la història han tingut lloc a partir del 2000. A Catalunya la mitjana de
temperatures anuals s’ha incrementat en 1,5 °C en els últims seixanta-cinc anys. Els científics apunten que ja
s’han emès més de dos terços de tot el carboni que es pot enviar a l’atmosfera i que inevitablement l’augment de
la temperatura global superarà els 2 °C de mitjana. Catalunya arribarà a tenir la mateixa temperatura que té
actualment Sevilla.



2n PREMI DE TARDOR Autor: ferranop

Precipitació extrema i pluges torrencials:

increment de la precipitació màxima diària i

del risc d’inundació

El risc d’inundació, associat a episodis de
pluges extremes, augmentarà a causa del
canvi climàtic, però també a causa de factors
no climàtics com l’augment de superfícies
impermeables en àrees urbanes i les
deficiències en els sistemes de gestió enfront
d'aiguats i tempestes. A més de la intensitat,
també està canviant la periodicitat de les
inundacions, fins a catorze dies per dècada al
nord d'Itàlia, al sud de França i a la Grècia
oriental; o inundacions més espaiades (un
dia per dècada) a l'est d’Espanya i al sud
d'Itàlia i de Grècia.



3r PREMI DE TARDOR

El 70 % dels amfibis dels Pirineus està en recessió a causa del canvi climàtic

Es comencen a percebre decalatges entre les condicions ambientals i els cicles biològics de la fauna, que poden
comportar una pèrdua d’hàbitats i de biodiversitat. Els amfibis, per la seva dependència de l’aigua, sensibilitat i
capacitat de desplaçament reduïda, són un dels grups que pateixen una davallada més alarmant de població,
associada al canvi climàtic i sobretot a les sequeres.

Autor: manelsersol1
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1r PREMI D’HIVERN

La Mediterrània: puja de nivell i de

temperatura

La pujada del nivell del mar es deu
principalment a dos factors: el desglaç
del gel terrestre i l'expansió de l'aigua
del mar quan s'escalfa, dins el procés
d’escalfament i acidificació dels oceans.
En el context de canvi climàtic i amb la
pujada del nivell del mar, la
recuperació de les dunes i de les zones
humides litorals permet protegir
l’interior de les tempestes litorals,
drenar l’accés d’aigua en moments
d’inundació i llevantada, i prevenir la
salinització dels aqüífers.

Autora: casademontargmengol



2n PREMI D’HIVERN Autor: oscarmg79

El turisme de neu als Pirineus

presenta una vulnerabilitat elevada

als impactes del canvi climàtic

Davant l’augment de la temperatura i
de la disminució de les precipitacions
en forma de neu, la continuïtat del
turisme lligat als esports d’hivern pot
quedar subordinada, en un primer
moment, a la generació de neu
artificial (fet que comportarà més
consum d’aigua en les zones de
recàrrega dels aqüífers). Tard o
d’hora, però, les estacions d’esquí
hauran d’abordar un procés de
reconversió en estacions de
muntanya, ja que molt probablement
no podran garantir unes temporades
d’esquí prou llargues per rendibilitzar
les instal·lacions.



3r PREMI D’HIVERN Autora: magmonde

Distribució anormal de la precipitació: sequeres i pluges torrencials

S’ha constatat una reducció de les precipitacions d’un 8 % a tot Catalunya i d’un 13 % als Pirineus respecte al període
1959-2010.
Encara que aquestes dades no són estadísticament significatives per a un clima mediterrani, la tendència és clara.
S’esperen períodes de sequera més freqüents i més llargs, així com fenòmens climàtics extrems i intensos (pluges
torrencials, tempestes, etc.), que comportaran també un augment significatiu del risc d’inundacions.


