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A TERRA ESTÁ EN REBELDÍA 

 A Terra está en plena rebeldía contra a acción do home. É o que chamamos cambio climático.  
O mesmo ocorreu hai 55 millóns de anos. Non se debeu a acción do ser humano senon a un accidente 

xeolóxico que soltou aproximadamente a mesma cantidade de dióxido de carbono que a que estamos a emitir 
nós. Tuvo un efecto devastador. O calor subiu tanto que os crocodilos vivían no Ártico. 
Cara finais deste século, é probable que o quentamento global 
transfomara a maior parte da Terra nun deserto e nun 
descampado. 

No 2050 os polos estarán desxeados totalmente, … e 
pode que antes desda data. Londres estará sepultado baixo as 
augas a causa das inundacións, pero non estou seguro de si 
ocorrerá tan pronto. O que provocará as inundacións masivas 
será o desxeo dos glaciares, e pode que isto tarde un pouco 
máis. 

Pero desde logo, definitivamente, Londres estará inundado. E todas as zonas costeiras. Imáxinese 
Bangladesh por exemplo: o país enteiro desparecerá baixo as augas. E os eus 140 millóns de habitantes terán que 
desplazarse a outros países… Onde non serán ben recibidos. En todo o mundo haberá moitas guerras e moito 
sangue. 

O verdadeiro problema é que a xente non se fixo cargo da situación medioambiental, e entón Gaia está 
facéndose cargo dela, por así decilo. O deterioro foi demasiado lonxe e agora o sistema está movéndose 
rápidamente cara un deses momentos críticos. Imos  vernos reducidos a quizáis 500 millóns de humanos, tan 
pouco coma iso, 500 millones de humanos vivindo alá arriba, no Ártico. E teremos que empezar de novo. 

Dubido que nos queden maís de 10 anos para atopar repostas que nos axuden a salvar o noso planeta. 

Texto elaborado a partires dunhas declaracións a El País (  marzo 2007 ) do científico inglés James Lovelock, pai da Teoría de Gaia, segundo a cal a terra se 
comporta coma un organismo vivo capaz de autorregularse, tendendo sempre ó equilibrio. 

 

 
 
 
Adicción! Sinxelamente, non existe outra palabra axeitada para describir con precisión a habituación dos 

estadounidenses á enerxía.(…) Con só un 6% da poboación mundial, EE.UU. consomen actualmente máis dunha 
terceira parte da enerxía mundial. Incluso o consumo de enerxía doutras nacións industrializadas palidece fronte 
ao de EE.UU.: en Suecia e Alemaña, por exemplo,o consumo de enerxía por persoa é case a metade que en 
EE.UU., a pesar de que os seus niveis de vida son semellantes. Estados Unidos consome máis enerxía por ano que 
todos os países de Europa occidental en conxunto, aínda que a poboación destes é un 75% superior. 
 

Jeremy Rifkin: “Entropía: cara o mundo invernadoiro” 

 
Estamos no ano 2035. 
En Nova York, o río Hudson está bordeado de palmeiras desde a rúa 125 ata o centro da cidade. Nos 

últimos anos construíronse diques impoñentes ao redor de toda a illa de Manhattan, nun esforzo por manter a 
raia as crecentes augas do océano. 

En Phoenix, a temperatura leva tres semanas consecutivas sen baixar de 50 graos, e a cidade comenzou a 
construir xigantescas cúpulas de aire acondicionado sobre o distrito comercial do centro para adptarse ó novo 
clima. 

Bangladesh deixou de existir. As chuvias torrenciais e as inundacións causaron a morte de varios millóns 
de persoas. O resto da poboación fuxiu cara as terras altas de Pakistán e a India, onde permanecen en 
improvisados campos de refuxiados. A desertización esténdese por amplos territorios de Europa Central e o medio 
Oeste norteamericano. Decenios de seca queimaron a terra e converteron terras outrora fértiles en desertos 
calcinados. 
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Decenas de millóns de persoas seguen desprazándose cara o norte na maior emigación en masa rexistrada na 
historia. Nacións enteiras van quedando despoboadas e sofren fame a causa de prolongadas secas. Canadá polo 
contrario veu aumentar a súa poboación de 25 a 80 millóns de habitantes en menos de catro decenios. 
Incendios forestais esténdense sen control por millóns de hectáreas de parques nacionais durante meses enteiros. 

Jeremy Rifkin:texto introductorio de ciencia – ficción a “Entropía: cara o mundo invernadoiro” 
 

 

 
 

A capa de xeo do Ártico reduciuse ata niveis alarmantes tras catro anos consecutivos de desxeo. A causa é o 
aumento de temperaturas, que parece estar relacionado coa acumulación de gases de efecto invernadoiro, 
segundo científicos estadounidenses ( ... ). 
Ata o 21 de setembro, a zona de xeo mariño ártico disminuiu ata os 5,31 millóns de km2. Desde 1978 ata o 2000 a 
zona de xeo mariño tiña unha media de 7 millóns de km2, segundo o informe, que destacou que a tendencia cara 
ao desxeo limitou a zona de caza dos inuits. 
O informe apunta claramente cara ao efecto invernadoiro como causante do aumento das temperaturas. 
Os inuits ( unhas 155.000 persoas repartidas entre Canadá, Alaska, Groenlandia e Rusia, que son quen están 
principalmente ameazados polo desxeo ) planean formular unha petición o próximo mes de decembro para acusar 
a EE.UU. de violar os seus dereitos humanos ao alimentar o quentamento global (...) 

 
( La Voz de Galicia, 30-9-2005 ) 

 
ACTIVIDADES 
 
0.- Le e subliña o que consideres importante ( palabras, expresións ....) 
1.- VOCABULARIO: Explica o significado de: 

 Cambio climático 

 Accidente xeolóxico 

 Glaciar 

 Inuits 

 Nivel de vida. 

 Campo de refuxiados 

 Emigración. 

 Efecto invernadoiro 

 Quentamento global. 
 
2.- Localiza no mapa: 

 Continentes e océanos. 

 As liñas imaxinarias. 

 Países: EE.UU.,Canadá, Suecia, Alemaña, Pakistán, India, Bangladesh, Rusia 
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 Nova York, Alaska, Groenlandia, Londres 

 
 
3.-  Resume moi brevemente cada un dos textos. 
4.- Cal é o tema que os relaciona ? 
 
5.- Que quere decir o autor o texto 2, coa palabra “adicción”. ¿Que opinas sobre o que se conta no texto?¿É xusta 
a situación?¿Por que? 
 
5.- Mostra nunha gráfica a redución de xeo ártico. 
 
6.- Despois de ler e comentar os 4 textos, poderías facer un pequeno esquema onde expliques as ideas principais e 
poñerlle un título. 
 
6.- Enumera as posibles consecuencias do cambio climático que se expoñen nos documentos. ¿Parécenche 
esaxeradas? Xustifica a resposta. 
 
7.- Busca nos textos: ( si non atopas algún neles, escribe unha frase relacionada co tema no que apareza a clase de 
palabra que se che pide ) 
 

1 substantivo 
 1 adxectivo 
 1 artigo determinado 
 1 artigo indeterminado 

1 demostrativos 
 1 posesivo 
 1 pronome 
 1 verbo 
 1 adverbio 
 1 preposición 
 1 conxunción 

 
 


