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Recull informatiu de diversos diaris  

 

JOVES 

En la jornada d’avui s’ha exigit que s’escolti als joves i que tinguin també dret a ser escoltats, ja 

que ells són els qui formaran part del futur. 

 Joves activistes en la lectura del manifest de la Declaració Global dels Joves per l’Acció 

Climàtica exigeixen que el temps per actuar és ara, al·legant que ja hem perdut 

l’oportunitat d’evitar el canvi climàtic i no podem perdre l’oportunitat de mitigar-lo. 

 Greta Thunberg desembarca a Lisboa i divendres arribarà a Madrid per assistir a la 

Cimera del Clima. 

 

QUÈ DIU L’ORGANITZACIÓ METEOROLÒGICA MUNDIAL? 

L'informe elaborat per l’OMM està ple de dades que confirmen que “2019 posa punt final a una 

dècada marcada per registres de calor excepcionals, per la reculada dels gels i per pujades del 

nivell de la mar sense precedents a escala mundial". 

Petteri Taalas, Secretari General de l’organització Meteorològica Mundial va afirmar que “estem 

molt lluny de complir l'objectiu de l'Acord de París". 

"Si no adoptem mesures urgents per combatre el canvi climàtic ara, tot apunta a un augment de 

la temperatura de més de 3 ºC d'aquí a finals de segle, i les seves conseqüències per al benestar 

de la humanitat seran encara més perjudicials", va afegir seguidament el secretari general de 

l'OMM. 

"Els efectes del canvi climàtic es manifesten diàriament en forma de fenòmens meteorològics 

extrems i anòmals". I, una vegada més aquest any 2019, els riscos relacionats amb el temps i el 

clima han tingut conseqüències catastròfiques. Les onades de calor i les inundacions que solien 

produir-se "una vegada cada 100 anys" són cada vegada més freqüents. Els efectes de ciclons 

tropicals d'una intensitat devastadora es van sentir en països des de Bahames fins al Japó, 

passant per Moçambic, i els incendis forestals van arrasar grans zones de l'Àrtic i Austràlia ", va 

dir el senyor Taalas. 
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