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COP25 – 13 de desembre 
Poc compromís, poca ambició, sentiment de fracàs, són les conclusions que més 

han sonat després d ’aquesta jornada tant intensa.  

 

Els ecologistes es mostren decebuts amb la Cimera de Clima  

Els activistes acusen organitzadors i empreses d'utilitzar l'esdeveniment per a un rentat 

d'imatge. 

Les negociacions polítiques de la Cimera de Clima segueixen encallades el dia en què 

teòricament havien de finalitzar. Mentre l'organització reclama una pròrroga per seguir amb el 

debat, els ecologistes es mostren decebudes amb el resultat. Activistes pels drets 

mediambientals, reunits sota diverses sigles i banderes, han mostrat aquest divendres el seu 

descontentament davant l'esdeveniment organitzat per les Nacions Unides per a debatre sobre 

la crisi climàtica. Aquest divendres, oenagés, joves, portaveus de pobles indígenes i altres 

representants de la societat civil han clamat davant l'entrada del recinte que "la COP ens ha 

fallat". 

Els joves activistes de 'Fridays for future', el moviment estudiantil inspirat per Greta Thunberg, 

s'han mostrat "decebuts" davant d'un esdeveniment en el qual s'han sentit "apartats i silenciats" 

dels espais de debat en el qual es prenen les decisions reals. "No estem aquí per al vostre 

entreteniment, perquè pugueu presumir que estem presents i després deixar-nos de banda. 

Demanem que les nostres reivindicacions sobre justícia climàtica, drets humans, respecte als 

pobles indígenes i perspectiva de gènere s'incloguin en les negociacions reals", han reclamat els 

ecologistes en una roda de premsa convocada aquest mateix divendres. "En aquesta COP no 

hem vist cap compromís polític rellevant. L'únic, nosaltres. Aquesta és la COP en la qual els 

Fridays s'han fet sentir", han clamat els representants de el moviment mentre mostraven el 

símbol d'un ull pintat a les mans, amb el qual pretenien alertar els polítics que "estem vigilant 

les seves accions". 

 

Els països africans molt preocupats amb els result ats de les conversacions 

climàtiques, reclamen més finançament  

El cap del Grup Africà de Negociadors, l’egipci Mohamed Nasr, ha reconegut la preocupació 

dels països africans envers les negociacions que s’estan donant en el COP25. A més, ha 

recordat la reclamació del seu grup d’assegurar el finançament d’aquelles economies en 

desenvolupament. 

També al·legava que veien que els compromisos adquirits en l’Acord de París anaven perdent 

força, així com l’estructura per aconseguir-los. Ja que com es comentava a la Cimera hi havia 

parts negociadores que pretenien retardar les seves contribucions nacionals en quant a les 

emissions de CO2. I de retruc, els assumptes relacionats amb el recolzament als països en 

desenvolupament no s’han tancat. 

 


