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Els famosos s’uneixen a la causa  

Alejandro Sanz, el músic, va comprometre davant del món a reduir la seva petjada ambiental 

usant energies renovables i vehicles elèctrics en les seves gires com ja va anunciar Cold Play fa 

uns dies. Esperem que sigui veritat i que la resta els copiïn la idea. 

 

Què diu el govern espanyol? 

"No val mirar a un altre costat, ni amagar-se. Hem de ser activistes tots de l'acció climàtica. 

Necessitem més acció, més actors, i fer més en menys temps " 

La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera comentava:  

"Les contribucions més ambicioses dels països han de comunicar-se en 2020, i els recordo 

que 2020 comença d'aquí a 20 dies exactament. Un any en el qual també ens hem 

compromès a comunicar estratègies a llarg termini coherents amb l'objectiu de neutralitat 

climàtica en 2050”.  

Ribera va explicar que en aquesta cimera "no toca comunicar noves contribucions oficialment, 

però sí hem de ser convincents en com comunicarem més ambició en 2020, cadascú d'acord 

amb la seva capacitat. Més ambició en mitigació, en construcció de resiliència, o en capacitat 

d'adaptació als efectes del canvi climàtic ". 

 

En aquest sentit, va apuntar que "els resultats d'aquesta setmana han enaltir el lema triat per 

a aquesta cimera: és temps d'actuar. "El missatge és clar, és contundent. No abaixarem la 

guàrdia. Estem compromesos amb l'agenda climàtica, amb el multilateralisme. Estem 

compromesos amb donar resposta a les profundes implicacions que suposa aquesta agenda en 

desenvolupament, en equitat, en progrés econòmic, en seguretat, en benestar ". 

A més ha destacat objectius clau per frenar l’emergència climàtica: 

- AMBICIÓ QUE COL·LOQUI A LES PERSONES AL CENTRE 

- ESPANYA, climàticament NEUTRA A 2050 

- DEFENSA DE LA BIODIVERSITAT 

 

Esperem sincerament que totes aquestes paraules i promeses siguin fermes i no es quedin en 

un simple món idíl·lic. Ens hi juguem tot tots. 
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I Europa? 

Brussel·les aposta per ampliar a l'55% la retallada d'emissions per al 2030 

El Pacte Verd de la Comissió Europea planteja fixar a la fi de 2020 un augment de l'objectiu de 

retallada dels gasos d'efecte hivernacle, malgrat els dubtes d'Alemanya. 

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va proposar ampliar els objectius 

de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de la UE previstos per 2030, tot i la 

resistència d'importants capitals com Berlín. La proposta de Von der Leyen forma part de 

l'anomenat Pacte Verd, l'estratègia que la nova Comissió Europea aprovarà aquest dimecres 

per combatre el canvi climàtic i intentar que Europa lideri mundialment la transició tecnològica 

cap a una economia més sostenible. 

Brussel·les considera imprescindible elevar aquesta meta del 40% fixat ara al 50% o, fins i tot, 

arribar al 55%, segons l'esborrany de el Pla difós aquest dilluns i a què ha tingut accés EL PAÍS. 

La retallada a 2030 seria la parada intermèdia necessària perquè el 2050 Europa aconsegueixi 

la neutralitat de carboni, és a dir, emissions netes zero o, el que és el mateix, la fi de l'era dels 

combustibles fòssils. 

 

La proposta de Von der Leyen encara ha de ser acceptada pel Parlament comunitari -cosa que 

sembla factible d'acord amb els pronunciaments recents de l'Eurocambra- i pel Consell -una 

mica més complicat per les reticències d'alguns dels Vint, entre ells, Alemanya. 

L'aprovació del Pacte Verd arriba a la meitat de la Cimera de Clima que se celebra a Madrid 

fins divendres. Aquesta COP25, com es coneix a aquesta cita organitzada sota el paraigua de 

l'ONU, és aquest any un circ de dues pistes. Un focus està posat a Madrid i l'altre està a 

Brussel·les. Perquè, a diferència del que ha passat tradicionalment, la UE no està mostrant el 

claríssim lideratge que històricament ha ofert en les negociacions climàtiques que van 

desembocar en 2015 en la signatura de l'Acord de París. 

Aquest pacte estableix que tots els països que ho signin han de presentar plans de retallada 

d'emissions i la suma de tots ells ha de permetre que l'escalfament es quedi dins d'uns límits 

no catastròfics. La ciència ha situat aquest límit en un augment de la temperatura mitjana 

d'entre 2 i 1,5 graus respecte als nivells preindustrials. Però la suma de tots els plans de 

retallada dels països no són suficients, de manera que durant 2020 els signants del pacte han 

de revisar-los a l'alça. 

Aquest és el context de la proposta que presentarà Von der Leyen, que compta amb ferms 

defensors entre els membres de la UE, però també amb països que dubten que Europa hagi 

d'assumir més esforços mentre la resta de potències miren a una altra banda, com la Xina , o 

simplement no se senten compromesos amb París, com els EUA. 

El Pacte Verd que té previst aprovar demà la Comissió Europea, segons l'esborrany, aborda 

una desena d'àrees, que abasten des de la neutralitat climàtica -cero emissions en 2050- a la 

sostenibilitat de la Política Agrícola Comuna o la dotació de fons milionaris per sufragar la 

transició energètica. 

Algunes d'aquestes mesures ja van ser anunciades per la presidenta de la Comissió el primer 

dia de la cimera. No obstant això, Von der Leyen no va comentar res de l'augment de 

l'objectiu de retallada d'emissions per 2030. 


