
Presentació
L’objectiu que pretenc aconseguir en aquest treball és reunir el conjunt de teories 
científiques relacionades amb un possible fi del planeta terra, que aniria relacio-
nat directament amb l’extinció de la humanitat, per veure quina d’aquestes és la 
més probable o més propera quant al temps, per poder fixar-me llavors en quina és 
aquesta, i quin seria el factor determinant a l’hora d’evitar-la.
Per fer-ho el treball es divideix en tres escales de magnitud, englobant la prime-
ra tot l’Univers, la segona ja dins del Sistema Solar, i la tercera centrant-me en el 
planeta Terra. Dintre d’aquesta mateixa divisió s’hi engloben dues parts concre-
tes, una d’elles dedicada a conèixer quins són l’origen, la composició i l’estructu-
ra del sistema tractat, i la segona, recollir totes aquelles teories científiques que, 
basades en la part anterior, formulen com podria un d’aquests esdeveniments 
acabar amb la vida humana. Tot aquest procediment acaba amb una anàlisi en el 
qual s’inclouen tots els riscos plantejats en un ordre temporal i de probabilitat, 
és a dir, parlant primer d’aquells més propers en el temps, i les causes dels quals 
són provocades per la humanitat; i després d’aquells més llunyans, i no causats 
per l’home.
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Metodologia
El procés seguit es basa en l’obtenció d’informació a través d’internet, cosa que es-
devé la principal dificultat, ja que en ser la xarxa d’accés per a tothom, la informació 
trobada pot no ser verídica, i per tant és necessària la contrastació d’aquestes dades 
o la utilització de fonts confiables, com en seria un exemple la de la NASA, que en 
ser mundialment coneguda es veu obligada a crear una informació veraç.

Cos del treball
Com s’esmenta en la presentació el treball consta de tres parts principals. La prime-
ra d’aquestes és l’escala universal, en la qual partint de l’origen de l’Univers causat 
pel Big Bang, i l’evolució de la seva estructura i composició, arribem a l’actualitat, en 
la qual els mitjans dels quals disposem no ens són suficients per crear teories com-
provables, i per tant els possibles esdeveniments catastròfics es basen en l’especu-
lació d’allò que físicament és possible. Un exemple seria la teoria del Big Crunch, 
que planteja un Univers que en arribar a l’expansió màxima de la seva matèria, es 
col·lapsaria en forma d’una explosió similar a la del Big Bang, contraient-ne els com-
ponents, i potser donant inici a un altre Univers. D’altra banda sí que es coneixen 
esdeveniments com el xoc entre cúmuls galàctics o galàxies, i es preveu que, de fet, 
la Via Làctia xocaria amb la galàxia d’Andròmeda d’aquí a uns 4.000 milions d’anys, 
causant, molt probablement, la destrucció del Sistema Solar en el procés. La segona 
part del treball tracta precisament del Sistema Solar, format pel Sol, 8 planetes, un 
cinturó d’asteroides, un de cossos congelats (cinturó de Kuiper) i un massiu núvol 
format per diferents tipus de matèria (Núvol d’Oort). Tot aquest conjunt d’estruc-
tures, constitueixen també un nombre de riscos per a la Terra. Un d’aquests és el 
possible xoc del planeta amb cossos com asteroides o cometes, que poden arribar 
a constituir una alta perillositat depenent de la seva composició i mida; uns altres 
serien els donats per l’estrella que sustenta el sistema, el Sol, que durant els seus 
períodes més actius, a través de fenòmens com les taques solars, o les ejeccions de 
massa coronària, pot arribar a col·lapsar el planeta amb problemes dins les xarxes 
de comunicació i elèctriques, o fins i tot podria exterminar la vida a causa de la 
radiació que emet, cosa que de moment no és factible gràcies a l’existència de l’at-
mosfera protectora terrestre. El Sol, com a estrella, té una llargada de vida determi-
nada, i es calcula que morirà d’aquí a uns 5.000 milions d’anys, engolint en el procés 
d’extinció els planetes més pròxims a ell, com la Terra, i dispersant al final d’aquest 
procés els antics components del sistema per l’Univers. Finalment, la tercera part 
tracta del nostre planeta, la Terra, les característiques i condicions de la qual han 
anat canviant amb el pas del temps, trobant-se avui dia amb l’existència de l’home, 
i tot el que aquesta comporta. Un dels grans temes tractats en aquesta part és el 
clima i els canvis que aquest pateix de forma natural, i el paper que hi té, o pot arri-



bar a tenir-hi, la humanitat, de la qual precisament es deriven els principals riscos 
d’extinció dins el planeta, com són l’esgotament de recursos, la contaminació o les 
catàstrofes nuclears. 

Conclusions
En el conjunt de riscos que ja són presents en l’actualitat hi apareixen primerament 
els possibles desastres nuclears, que no són previsibles i en els quals no intervé la 
població, com també seria el cas de les catàstrofes naturals, que podrien ser predi-
tes amb certa anticipació, però presenten un risc igualment. Això passaria també 
amb l’activitat solar, que sorgeix de forma sobtada, però pot ser predita seguint els 
cicles solars, o amb el possible impacte d’un meteorit, que seria predit també amb 
bastanta previsió i permetria contemplar les opcions d’actuació.
Hi ha riscos que també són presents avui dia, però que es manifestarien a més llarg 
termini, com la contaminació, ja que és causada per accions que es fan de forma 
continuada, però les repercussions que se’n deriven no són immediates, sinó que 
tardarien en aparèixer almenys un centenar d’anys.
Altres possibles problemes són a una escala major i no succeirien fins d’aquí a mili-
ons d’anys, com el cas de la mort del Sol, d’aquí a 5.000 milions d’anys, amb la qual 
no només la Terra quedaria devastada, sinó que tot el Sistema Solar desapareixeria.
Finalment, a una escala molt més gran i de moment un cas formulat només teòrica-
ment, es produirien xocs de galàxies, cúmuls o supercúmuls, que en trobar-se sepa-
rats per grans distàncies es produirien d’aquí a molt temps, i probablement la Terra 
i la humanitat ja no existeixin, almenys de la manera que les coneixem avui dia; i 
formulat teòricament hi hauria la possible fi de l’Univers, en forma d’una possible 
contracció que contrarestaria el Big Bang.
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