
 

COP25 – 9 de desembre de 2019 
Arrenca la segona setmana de la cimera del clima, una setmana decisiva ja que a 

partir començaran del negociacions entre els dirigents dels diversos països  del 

món 

Després d'una intensa setmana de treball, la Cimera de Clima s'ha pres aquest diumenge un dia 

de descans abans d'afrontar els últims dies, que tindran un caràcter decisiu per l'esdevenir dels 

futurs pactes i acords per implementar mesures amb què frenar la emergència climàtica i salvar 

el planeta.  

Entre altres qüestions, es debatrà sobre com afrontar el problema en l'ús i consum exagerat dels 

plàstics que fa la societat. 

 

Mar Mediterrani en perill  

A més, la ministra de Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, participarà en una taula 

rodona sobre el futur del mar Mediterrani, esdeveniment anomenat "El Mar Mediterrani i el 

Canvi Climàtic", celebrat al Pavelló Espanya, on va demanar "reforçar les solucions basades en 

la naturalesa per crear cercles virtuosos en adaptació i resiliència de zones costaneres "de la 

Mediterrània. 

 

GRETA: "El canvi ve us agradi o no"  

La jove activista Greta Thumberg ha acudit aquest dilluns 9 de desembre a la XXV Conferència 

de les Parts de Canvi Climàtic de l'ONU (COP25) per oferir una roda de premsa, juntament amb 

l'activista de Fridays for Future Alemanya, Luisa Neubauer, a la que ha avisat que no anava a 

parlar sinó que aprofitava l'atenció mediàtica que genera per donar veu a altres joves, 

especialment de sud, que necessiten explicar les seves història. 

 

Com totes les vegades que ha intervingut la jove, l'expectació generada en els mitjans de 

comunicació ha estat enorme i s'ha generat una gran cua de periodistes per entrar a la sala de 

premsa. "Hem notat certa atenció mediàtica i creiem que és la nostra responsabilitat moral 

utilitzar aquesta atenció per donar veu a aquells que necessiten explicar les seves històries". 

"L'impacte del canvi climàtic no afectarà només als nens d'avui. Està afectant a molta gent, que 

aquesta sofrint i morint avui. Per això, hem creat aquest esdeveniment, com una plataforma per 

compartir històries que han de ser explicades", ha expressat. 

 


