Dia Internacional de la Capa d'Ozó
El 16 de setembre de 1987 es va signar el Protocol de Mont-real relatiu a les
substàncies que esgoten la capa d'ozó. En commemoració a aquest acte, l'Assemblea
General de l'ONU proclama cada 16 de setembre el Dia Internacional de la Preservació
de la Capa d'Ozó.
La capa d'ozó és una franja de gas molt fràgil que protegeix la vida a la Terra, dels
efectes nocius dels raigs solars i que està en perill per l'ús de determinats productes
químics. Un dels objectius del Dia Internacional de la Capa d'Ozó és destacar la funció
d'aquesta capa i la importància de protegir-la per cuidar la salut dels humans i altres
éssers vius que hi viuen al planeta.
Els esforços internacionals conjunts han donat com a resultat l'eliminació i la reducció
dels usos controlats de substàncies que esgoten la capa d'ozó, i la radiació ultraviolada
del sol que arriba a la Terra s'ha reduït molt, protegint la salut humana i els ecosistemes.
Per això es molt important ser conscients que cada acció que fem té un impacte directe
sobre el planeta.
Des de Nacions Unides recomanen una sèrie de canvis en els nostres hàbits amb la
finalitat de protegir la nostra salut i la dels ecosistemes. Aquestes són alguns consells:
•
•
•
•
•

Aposta pel consum de productes lliures de CFC tant per a ús personal com
domèstic.
Protegeix-te del sol, sigui amb protectors solars o lents amb protecció UV. Això
ens ajudarà a prevenir malalties com el càncer de pell.
Verifica sempre el bon funcionament dels electrodomèstics de la llar com la
nevera o l'aire condicionat (un mal ús pot portar a un augment d'emissions
refrigerants a la nostra atmosfera).
Aposta pel transport sostenible que no tan sols ajudarà a la preservació de la
capa d'ozó, sinó també contribueix a frenar el canvi climàtic reduint la
contaminació atmosfèrica.
Involucra't. La conscienciació és el primer pas cap al canvi. Conèixer la
importància de mantenir el nostre planeta permetrà protegir-lo de la millor
forma possible.

