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COP25 – S’allarga la Cimera 
I ara què? Els acords han estat insuficients i la humanitat està molt descontenta.  

La Cimera de Clima salva la cara amb un acord per "ser més ambiciosos" des 2020 

La Cimera de Clima de l'ONU, que hauria d'haver acabat aquest divendres, s'ha allargat fins 

aquest diumenge al matí pel desacord entre els negociadors de gairebé 200 països per fer front 

a la crisi climàtica. Amb més d'un dia i mig de retard, s'ha tancat un text que es limita a demanar 

als països més ambició en els seus plans de retallada d'emissions en 2020, però no ha aconseguit 

tancar l'article 6 de l'Acord de París sobre els mercats de carboni. Aquest punt es posposa per a 

la pròxima cimera, la COP26, que se celebra al novembre de 2020 a Glasgow (Escòcia). Un 

resultat que no està a l'altura de les recomanacions científiques ni de les demandes socials. 

Després de moltes hores de negociacions frustrades i molt cansament, aquest diumenge al matí 

es reprenia el plenari posposat una i mil vegades des de la tarda de divendres, quan estava 

programat el tancament oficial de la cimera. Però com és habitual en aquestes complexes 

negociacions globals, en què s'arriba a acord per consens, els caps solen lligar-se passada la 

matinada o fins i tot dies després de la clausura oficial. I així ha estat. Trobar un punt d'entesa 

no ha estat fàcil. 

"No estem satisfets", ha dit aquest diumenge Carolina Schmidt, presidenta de l'COP25 i ministra 

xilena de Medi Ambient. "El món ens està mirant i els acords assolits per les parts no són 

suficients per abordar amb sentit d'urgència la crisi del canvi climàtic ", ja que" encara no hi ha 

els consensos per augmentar l'ambició en els nivells que necessitem ", ha afegit. 

Aquesta complicada cimera tenia dos objectius: d'una banda, que els governs es 

comprometessin amb plans de retallades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle més 

ambiciosos, perquè els previstos fins ara no són suficients, i tancar l'article 6 de l'Acord de París 

sobre els mercats de carboni, els dos punts que han tensat i allargat les negociacions. 

 

La COP25 conclou amb molts fronts oberts . Com ha acabat realment?  

Un bon nombre de potencials acords s'han quedat sense resoldre sobretot en l'apartat 

d'emissions de carboni. 

El principal embús d'aquesta cimera, té a veure amb els complexos mecanismes de política per 

regular els mercats de carboni. D'una banda, hi ha les complicades negociacions dels 

representants de 197 països reunits per presentar els seus respectius plans de retallades 

d'emissions de gasos efecte hivernacle, que tenen que més estrictes que els inicialment 

plantejats. 

Per una altra, articular els futurs mercats d'intercanvi de drets d'emissions de diòxid de carboni 

(CO2), cosa que sempre ha estat complicat de negociar, i ho ha seguit sent aquests últims dies 

de la cimera. 
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El principal embús d'aquesta cimera té a veure amb els complexos mecanismes de política per 

regular els mercats de carboni 

Les negociacions de la COP25 a Madrid s'han allargat més enllà de la data programada en un 

intent per tancar el major nombre d'acords i davant la dificultat de aconseguir-ho. 

Aquest dissabte al matí, un dia després de la data oficial de la finalització de la cimera, encara 

no hi havia consens entre molts països, sobre com implementar les diferents mesures d'acció. 

Els països membres de la Unió Europea, juntament amb alguns països de Llatinoamèrica com 

Colòmbia, lluiten per aconseguir més suport per part de tots els països compromesos, i insten a 

tots a potenciar els seus plans de retallada d'emissions. 

En l'actualitat, cap de les 20 economies més grans de món, responsables del 70 per cent de les 

emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle, han augmentat els seus modestos i inadequats 

compromisos de reducció de carboni des de l'Acord de París el 2015. 

Cap de les 20 economies més grans de món, responsables de el 70% de les emissions mundials, 

han augmentat els seus modestos compromisos de reducció de carboni. 

Un dels pocs apartats en què s'ha aconseguit avançar alguna cosa és en la creació d'una taxa a 

les transferències de drets d'emissions, principalment, entre empreses. 

Els fons recaptats es destinarien a ajudes per als països amb menys recursos a l'hora de adaptar-

se als impactes d'un escalfament global, que ja afecta gran part del planeta i cada vegada sembla 

més irreversible. 

Però la informació inicial difosa aquest dissabte sobre les negociacions realitzades, no ha agradat 

gens a les ONG ja que la veuen inacceptables. Argumenten que a la COP25 ha hagut una 

desconnexió total entre la població i el seu compromís per actuar contra el canvi climàtic, i el 

dels governs i les seves negociacions. 

 

Dos blocs de països amb dos discursos diferents 

Hi ha dos grans blocs de països que semblen remar en direccions contràries a l'hora de 

comprometre amb un determinat nombre d'objectius. 

L'ONU i un grup de 84 països entre els quals es troben Espanya, Alemanya, Regne Unit o França 

es comprometen a que el 2020, ja es presentin revisions als objectius acordats a la cimera. Però 

en aquest grup no estan alguns dels principals emissors de gasos efecte hivernacle com la Xina, 

Estats Units, Rússia o l'Índia que no s'han sumat a la iniciativa. 84 països entre els quals es troben 

Espanya, Alemanya, Regne Unit o França es comprometen a que el 2020 ja es presentin revisions 

als objectius acordats en la COP25. 
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Altres països menys desenvolupats, sobretot d'Àfrica i Àsia, s'uneixen a aquests grans emissors 

que per si sols ja aporten més de la meitat de el total de les emissions, justificant que abans de 

prendre mesures, cal fer balanç de les contribucions que fins la data han fet els països 

desenvolupats en matèria de mitigació i adaptació. 

La idea és comprovar si, com es va proposar a París 2015, els països rics estan ajudant els menys 

benestants en la seva lluita contra el canvi climàtic. 

 

- El problemàtic article 6 
L'article 6 és l'altre gran coll d'ampolla d'aquesta cimera, una de les principals regles de el llibre 

de regles de París que requereix negociació. S'hi estableixen els acords per intercanviar els drets 

d'emissions de diòxid de carboni. 

Aquest embús ve de darrere, quan amb el protocol de Kyoto es van establir milions d'unitats de 

carboni, que s'empren per a compensar les emissions. 

És tan fàcil com comprar unitats d'emissió a altres països per compensar el que has emès en 

excés. Hi ha països com l'Índia, Austràlia o el Brasil que acumulen moltes unitats i pretenen 

seguir aplicant les regles de el protocol de Kyoto. 

També hi ha el problema de la doble comptabilitat d'unitats. En ocasions una unitat d'emissió 

s'explica al país que la genera i en el qual la compra. 

 

- El més positiu de la COP25 
73 països han manifestat la seva intenció de reduir les seves emissions a zero per al 2050, en el 

marc de l'Aliança per l'Ambició Climàtica. En aquest grup hi ha una àmplia representació 

Europea, incloent Espanya. 

La idea és desenvolupar mesures a mitjà termini, com aconseguir reduir 36 milions de tones 

d'emissions en 2022 i altres a llarg termini, com a lleis i polítiques en energia renovable i 

transport elèctric. 

A la COP25, diversos països, com Alemanya, Noruega i el Regne Unit han anunciat que aportaran 

una important suma econòmica per frenar la desforestació dels boscos. 

 

- Mobilització social 
El moviment de la població al voltant de la COP25 ha estat excepcional i ha marcat un abans i un 

després respecte a anteriors cimeres. Mai abans els moviments activistes, especialment de 

joves, havien estat tan actius en la cimera de Madrid. 
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Durant una setmana en què els informes catastròfics dels científics van pintar un panorama fosc, 

les manifestacions, especialment la multitudinària marxa a Madrid, divendres passat, van 

agregar un dosi d'esperança a la COP25. 

 

El moviment ciutadà ha estat exemplar durant la COP25 a Madrid. 
Molts organitzacions de la societat civil esperaven que la pressió dels joves influís en la decisió 

dels polítics de prendre accions ambicioses contra el canvi climàtic, però no va ser possible. 

La COP25 conclou amb molts fronts oberts però aquí a un any, a la COP26 a Escòcia, la totalitat 

de l'Acord de París entrarà en vigor amb regles i polítiques que seran difícils de revisar o revertir 

independent de rigor científic que les recolzin o de l'impacte que puguin tenir. 

 


