REVISTA
ELI

Cimera del clima

MEDI

A les empreses, perquè no els interessa que es segueixi
avançant a posar fí al seu model de negoci. Als Governs, a part
dels seus interessos comuns amb les empreses, perquè els
exposa davant de l'opinió pública per la seva inacció climàtica
tots aquests anys. I finalment, a una gran part de la població
perquè, directament, no acaba d’entendre el sentit d’aquest
esdeveniment, que es celebra, a més a més, quan encara no
hem deixat enrere una pandèmia.
Greta Thunberg, la gran activista mediambiental, hi va
assistir, encara que no és gaire partidària d'aquestes cimeres i
no n'espera grans resultats.
Thunberg va manifestar: "No és un secret que la COP26 és un
fracàs", "Quant portarà al polítics despertar? La cimera del
clima s'ha convertit en un festival de dues setmanes per
netejar la seva consciència, on tot segueix igual i tot es bla bla
bla", "Les veus de les futures generacions estan sent ignorades
amb promeses falses".
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La Conferència de les Parts sobre el canvi climàtic (o COP26) es
va celebrar a Glasgow aquest passat 2021, del 31 d'octubre fins
el 12 de novembre. Va ser la hora de la veritat per tal que els
Estats demostressin el seu compromís contra el canvi climàtic.
Aquesta cimera va ser programada per la Organització de les
Nacions Unides (ONU), i amb la organització tècnica d'Itàlia i del
Regne Unit. Aquesta edició va arribar després d'haver-se'n
aplaçat l'última a causa del Covi, celebrada a Madrid al 2019.
Les previsions eren que l'escalfament de la terra pugés en 2
graus centígrads, i l'objectiu d'aquesta cimera és limitar-lo a 1,5
graus.
També s'ha parlat de la neutralitat climàtica, la qual consisteix
en no emetre més gasos d'efecte hivernacle que els que es
puguin gestionar segons un sistema de quotes prèviament
establert. Amb això no volen dir que es deixin d'emetre, sinó
que es buscarà la manera de compensar aquest excés de gasos
que s'expulsen. Quan un Estat no pot complir el seu límit
d'emissions el que fa és recórrer als Pactes de Compensació GEH
(Gasos d'Efecte Hivernacle) pels quals es posa preu a les
emissions (mesurades en tones de diòxid de carboni) i si es
genera menys contaminació de la quota establerta, el sobrant
es pot vendre a altres Estats que excedeixen les xifres
permeses.
La majoria de la gent no acaba d'entendre la finalitat d'aquesta
cimera o el profit que se li pot treure o, directament, a alguns no
els hi interessa que es faci.
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