
  

 

COP25 - 11 de desembre 
Últimes hores per a arribar als acords que marcaran el nostre futur. Hi ha molt en 

joc. 

Més de 73 països firmen la seva intenció de comprometre la seva ambició en 

2020, però cap d ’ells és dels països més contaminants.  

Onze d’aquests països ja han començat  el seu procés intern per a augmentar la seva ambició 

dins dels plans nacionals l’any 2020, tal com es pretenia ratificar l’Acord del Clima de París de 

2015. Els principals emissors de CO2 no s’han sumat a l’aliança, aquests són Xina, Índia, EEUU i 

el Brasil 

L’aliança, com ja se n’ha parlat anteriorment se centra en subscriure les Contribucions Nacionals 

Determinades, mitjançant nous compromisos per aconseguir la neutralitat climàtica al 2050; i la 

implantació de les mesures per a reforçar la protecció dels boscos i els oceans. A més s’han 

compromès a enfortir les accions per millorar la gestió de l’aigua, la capacitat de resistència de 

les infraestructures i la sostenibilitat de les ciutats. 

 

Greta Thunberg torna a casa per Nadal  

Avui la jove activista ha marxat d’Ifema amb un cotxe elèctric i s’ha dirigit a agafar el tren que 

serà el mètode de transport que la portarà fins a casa seva, Suècia. No obstant això, abans de 

marxar, ha recriminat als dirigents polítics que negocien llacunes i eviten augmentar l’ambició 

en la lluita contra el canvi climàtic. 

 

Mercats de carboni 

- Que són? 

L'acord de París va donar el seu vistiplau al fet que els governs -i les empreses- puguin acudir a 

alguna cosa semblant a una bossa en la qual es puguin comprar contingents, drets d'emissió o 

tones de diòxid de carboni equivalents (CO2e) no emeses. 

La seva finalitat és que un país pugui adquirir les emissions sobrants a un altre país que no les 

utilitzi, o que les empreses que les necessitin puguin comprar-les per a les seves pròpies 

necessitats. I tot això amb la finalitat d’anotar-o "descomptar" dels seus propis inventaris de 

gasos per executar els seus objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle. 

- I què passa? 

Aquest és un assumpte controvertit i molt polèmic, tan controvertit que fa anys que estant 

sobre la taula. Les discussions s'han succeït des del 2015 però sense resultats. I tot indica que a 

Madrid no hi haurà acord en aquest punt. Era un dels assumptes estel·lars en la cimera, però 

queden massa dubtes. 

 

 



  

 

 

- Què diuen els experts? 

Molts delegats i països resten dramatisme a les actuals diferències. "Necessitem regles molt 

estrictes per a aquests mercats; si no les podem tenir aquest any, no importa; les tindrem l'any 

que ve. Tenir aquestes regles no és una condició sine qua non per a l'èxit d'aquesta cimera", 

diu a aquest diari Manuel Pulgar-Vidal, responsable d'energia de WWF i que va presidir la 

COP20 de Lima. 

 

"És preferible que no hi hagi acord a un mal acord", va sentenciar Frans Timmermans, 

vicepresident de la Comissió. 

Però si aquest assumpte no es tanca aquí, s'hauria d’ultimar l'any que ve a Glasgow com a molt 

tard, recorda Josep Garriga, expert que ha assessorat la Generalitat durant anys. 

Aquesta és l'última regla que falta perquè l'Acord de París pugui ser plenament efectiu. 

 

Tot i que la gent el que reclama és acció i acords sincers ja. Com ha passat avui a la Cimera, on 

mig centenar d’activistes han “boicotejat” un acte i l’organització i la seguretat ha acabat 

tancant el pavelló. Els manifestants han organitzat una casserolada reclamant als països rics 

"un pas endavant" en la lluita contra el canvi climàtic.  
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