
La  cimera del  clima, rau perquè en aquesta 

reunió anual global es prenen en compte les 

decisions  de la CMNUCC (Convenció Marc de 

les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic).

La CMNUCC al costat de les seves eines 

jurídiques tenen com a objectiu principal:

- Estabilitzar la concentració de gasos d'efecte 

hivernacle (GEH) a una concentració atmosfèrica 

que no permeti tota pertorbació de l'home en el 

sistema climàtic.

La Convenció Marc busca que els països 

signants:

"Haurien preservar el sistema climàtic per al 

benefici de les generacions presents i futures

Greta Thunberg (Estocolm, 3 de gener de 2003) és

una activista mediambiental sueca, centrada en els

riscos plantejats pel canvi climàtic.

A la cimera d'aquest any a passat un ultimàtum als

polítics, ja és hora de què deixin de parlar i de veure

diners en tots els seus discursos, han de fer alguna

cosa pel planeta o ells i els joves del futur no tindran

un món on viure.

Una de les frases més memorables del seu discurs

ha sigut: «Ens estan fallant, però els joves estan

començant a entendre la seva traïció. Si trien

fallar-nos, jo els dic: mai els perdonarem. El

canvi ve els agradi o no»
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ACORDS DE PAÏSOS EN VIA DE 

DESENVOLUPAMENT:

QUIN ÉS L’OBJCETIU D’AQUESTA 
REUNIÓ?

XINA: va dir que seguirà un camí de creixement

d’alta qualitat i un desenvolupament baix en carboni i

va anunciar una associació que podria desbloquejar

fins a 12.000 milions de tones d'emissions mundials

reduccions i mudances anuals mitjançant solucions

basades en la naturalesa.

Encara que la Xina creu que per desenvolupar-se

necessita contaminar, així que ja veurem que farà.

INDIA: es va comprometre a augmentar la capacitat

d’energies renovables a 175GW el 2022 i es va

comprometre a continuar augmentant fins als

450GW, i va anunciar que 80 països s’han incorporat

a la Solar Internacional Aliança.

BRASIL: En aquest Cim del Clima de 2019 (COP25)

el Brasil va anunciar que retira la seva oferta per a

assistir en aquesta assemblea per dificultats

pressupostàries i pel procés de transició per al

president electe, Jair Bolsonaro, qui serà investit

com a cap d'Estat. A més, no ha presentada cap pla

per augmentar el seu compromís amb el canvi

climàtic.

RÚSSIA: Com Brasil tampoc s'ha presentat en

aquest Cim del Clima de 2019,Com Brasil tampoc

s'ha presentat en aquest Cim del Clima de 2019,

però igualment intentarà reduir les pobles quantitats

de contaminació que pot produir, l'hi han posat

encara que com a membre de l'OPEP (Organització

de Països Exportadors de Petroli) hauria de regular

la quantitat de petroli que exporten, cosa que Rússia

va respondre que el comerç amb petroli no és el que

contribueix amb el canvi climàtic, sinó que fan els

països que compren petroli amb ell.
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