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Dins del recinte IFEMA 

La Cimera de Clima ha arrencat en la seva cinquena jornada amb la presentació d'un nou informe 

titulat "Petroli, gas i clima". El nou document revela que la indústria del petroli i el gas estan 

planejant invertir més de 1.400 milions de dòlars en una nova extracció. S'estan planificant 

projectes per Estats Units, Canadà, Noruega, Argentina i altres diversos països que faran que 

sigui impossible mantenir l'escalfament global per sota de 1,5 ºC de temperatura. Els autors de 

l'informe han sol·licitat el compliment de les premisses anteriorment pactades en l'últim acord 

de París a través de prohibicions de llicències de combustibles fòssils, eliminació de subsidis i la 

creació de plans de transició justos per comunitats i treballadors. 

S’ha tractat l'agenda agroclimàtica de Costa Rica, la qual és ambiciosa, ja que el sector 

agropecuari costa-riqueny té definits importants compromisos cap a l'adaptació i mitigació de 

gasos d'efecte hivernacle, GEH, alhora apunta a generar riquesa econòmica a través d'un millor 

acompliment dels seus indicadors productius ", així de clar va ser el missatge emès per la 

viceministra d'Agricultura i Ramaderia, Ana Cristina Quirós Soto, durant la seva primera 

participació a la COP25." Des de fa 30 anys Costa Rica va apostar per una economia verda. Som 

un país petit, però amb grans ambicions, i no ens aturarem. Volem seguir sent exemple de com 

es pot mantenir un equilibri entre la producció d'aliments i la protecció de l'ambient ", va afegir. 

 

Els joves segueixen demanant que se’ls escolti  

La majoria d'activistes prou feines supera els 20 anys, però han aconseguit tallar la Gran Via de 

Madrid i col·lapsar el centre de la ciutat. És una de les principals accions que han preparat els 

joves activistes de el grup 'Extinction Rebellion', que busca canviar les polítiques ambientals dels 

governs. 

Un dels seus lemes és 'Per canviar el món, cal fer soroll'. I tant que ho han fet a la Gran Via: a 

ritme de música en directe, cançons i balls col·lectius. És el que han anomenat 

'Discodesobediencia', una acció artística i participativa. però que ha tingut molt de protesta. 

Com l'emergència climàtica afecta tothom, fins aquí han vingut activistes de 20 països. 

L'acció s'ha celebrat simultàniament a tot el planeta. "La societat civil global no té problemes 

per posar-se d'acord, cosa per la qual les 25 COP que portem han demostrat que no tenen tanta 

facilitat", ha assenyalat Saül Flors, portaveu de 'Extinction Rebellion' a Espanya. Així, durant dues 

hores proclames i banderes per la vida han omplert l'artèria principal de la capital espanyola. Hi 

ha hagut temps també per batucades i fins per a una classe improvisada de ioga. 

Arribada l'hora pactada amb les autoritats, han recollit pancartes i banderes. Això sí, amb un 

advertiment: donen als governants 12 mesos per complir les seves demandes. Si no, han de 

portar les seves protestes fins al cim de Glasgow l'any que ve. 
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