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COP25 – 12 de desembre  
Els acords perillen i ja quasi no hi ha temps 

Una Espanya desèrtica  

El canvi climàtic provocarà zones inhabitables i desplaçaments de persones a Espanya segons un 

assessor d’ACNUR. 

Espanya serà un dels països afectats amb l’emergència climàtica. Fet que farà que milers de 

persones hagin de desplaçar-se a altres zones, ja que en la seva no serà possible viure-hi. Ens 

haurem d’enfrontar amb la desertificació. 

El que s’han de prendre són actuacions per frenar mitigar les conseqüències de l’emergència 

climàtica, no reforçar les fronteres per evitar immigrants climàtics, com s’està fent fins ara.   

 

Espanya tot i no tindre governs, per tant, tampoc pressupostos, ratifi ca la 

contribució de 150 milions d’euros al Fons Verd pel Clima.  

Aquesta quantitat de diners s’haurà d’aconseguir entre aquest 2019 i el 2023. Fons els quals es 

destinaran a finançar projectes d’inversió en economies en desenvolupament amb un doble 

objectiu: per una part, mitigar els efectes del canvi climàtic mitjançant la reducció de les 

emissions dels gassos d’efecte hivernacle i, per l’altra, ajudar a aquests països a adaptar-se al 

canvi climàtic. 

 

Diverses organitzacions mediambientals titllen la Cimer a del Clima com una 

“farsa”.  

Acusen als polítics de aprofitar aquesta Cimera per tancar negocis contribuint a fer 

“capitalisme verd”, és per això que exigeixen un canvi profund del sistema econòmic i 

energètic i que deixin de tracta “sobiranes estupideses”. Per què sense això, deien que és 

impossible actuar contra el canvi climàtic. 

 

La UE, finalment, pacta l'objectiu de reduir a zero les emissions el 2050  

Polònia i els països de l'Est exigeixen ajudes per acceptar la reconversió industrial i energètica 

que implica el Pacte Verd Europeu. 

L'última cimera europea de l'any ha aconseguit tancar a la matinada d'aquest divendres a 

Brussel·les un acord per marcar-se l'objectiu d'emissions zero el 2050. El pacte va ser anunciat 

pel president de el Consell Europeu, Charles Michel, al tall de la una de la matinada, després 

d'un dia de negociació. 

L'acord, subscrit de manera unànime, recull però l'excepció que un Estat membre, Polònia, no 

es troba en condicions a hores d'ara per garantir el compliment de l'objectiu. La cimera tornarà 

a debatre la situació d'aquest Estat al juny, un cop que s'hagi tancat el marc pressupostari per  
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2021-2027 en què Varsòvia espera aconseguir concessions pressupostàries per dur a terme la 

seva transició energètica. 

La UE pacta l'objectiu de reduir a zero les emissions en 2050Tensa recta final de les 

negociacions a la Cimera de Clima. 

La UE pacta l'objectiu de reduir a zero les emissions en 2050Los països més emissors rebutgen 

endurir les seves retallades de gasos d'efecte hivernacle. 

"El cost de no fer res és molt més alt que el d'actuar" 

Brussel·les promet 100.000 milions d'euros per aconseguir l'objectiu d'emissions zero el 2050 

Tant Michel com la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van restar 

importància després de la cimera a aquesta excepció i van destacar que l'important és que s'ha 

fixat ja l'objectiu de la neutralitat climàtica per d'aquí a 30 anys. 

El pacte va deixar certa sensació que davant les dificultats per arribar a acords a curt termini, 

els 27 (Regne Unit no va assistir a la cimera) han optat per donar un cop de peu temporal cap 

endavant sabent que hi ha ampli marge per refinar la lletra petita . El desconcert era tan 

evident que algunes delegacions, com l'espanyola, fins i tot indicaven que l'acord havia estat 

impossible per les objeccions de Polònia i que la negociació s'havia "aparcat fins al juny". 


