
 

Font: Ecologistas en Acción i Círculo empresarial. 

 

COP25 – 4 de desembre de 2019 
La tercera jornada de la Cimera de Clima de Madrid arrenca amb la 

descarbonització i el control de les emissions de CO2 a  l'atmosfera com a tema 

central. 

 

Centrarem aquesta jornada en explicar-vos les activitats i reunions dutes a terme per 

Ecologistas en Acción enfront les dels empresaris. 

Esdeveniments organitzats o amb participació d'Ecologistes en Acció a la Zona 

Verda - COP25 

Els ecologistes van destinar tota la jornada per tractar diversos temes que  engloben a tota la 

societat. Un dels temes que varen tractar va ser com la ramaderia industrial intensiva perjudica 

al nostre planeta ja que aquest sector és el responsable del 9% del Co2 procedent de les 

activitats humanes i produeix el percentatge més alt de gasos d’efecte hivernacle més 

perjudicials: 65% d’òxid nitrós, 37% de metà i 64% d’amoníac. Els ecologistes també van ficar 

sobre la taula la seva cara B, que és la ramaderia extensiva, pastoralisme i transhumància 

exposant quins reptes i oportunitats genera aquest canvi de model  davant el canvi climàtic. 

La defensa dels Parcs Nacionals i la seva biodiversitat, la crítica a la geoenginyeria, i la relació 

de tots aquests temes amb el canvi climàtic, han sigut temes que també han centrat les taules 

rodones. 

Si anem al sector empresarial...  

El sector privat al·lega que cada vegada més involucrat en l'acció climàtica, i vol amb un marc 

de certesa en l'ús d'instruments, per a la indústria o les finances, per accelerar la 

descarbonització de l'economia en les pròximes dècades.  

En aquest sentit, des del Ministeri per a la Transició Ecològica es va posar en valor el Pla 

Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC), un marc estratègic que es basa en la ciència i en 

l'ambició recollida en l'Acord de París, que estableix les línies d'acció i les sendes per a la 

transformació de sistema energètic, emetent senyals clars que donen seguretat als actors 

socials, públics i privats, i que posa les bases per a la modernització de l'economia espanyola i 

la creació d'ocupació. 

També es va parlar de com els països poden anar introduint prohibicions al plàstic i altres 

productes nocius per al medi ambient, i de com s'eliminen les subvencions a combustibles 

fòssils. 


