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121. Canvi climàtic i reunió de Nairobi
El benefici per mitigar els efectes del canvi climàtic
doblaria la inversió
La contaminació de l’aire causa set milions de morts prematures anuals al món
L’ONU preveu que la resistència als antibiòtics serà la primera causa mortal el 2050
Redacció - NAIROBI - 14 març 2019

Vista de Barcelona des del Carmel el gener passat, cobert per una densa capa de contaminació atmosfèrica J. RAMOS / ARXIU.

La mortaldat prematura causada per la contaminació ascendeix ja a milions de persones, i a altres organismes vius no
comptabilitzats. Fins al 2050, la tendència anirà a l’alça si no s’accelera la implantació de mesures de protecció del medi ambient.
L’alerta la va donar ahir l’ONU en la presentació de l’Informe Mundial del Medi Ambient, durant l’assemblea que l’organització
internacional celebra a Nairobi (Kenya).
Àfrica, Àsia i l’Orient Mitjà seran els principals perjudicats per les morts prematures a causa de la contaminació de l’aire, que
actualment ja mata entre sis i set milions de persones anualment. Els més vulnerables són la canalla, els ancians, els qui tenen
malalties cardiorespiratòries i els més pobres, segons aquest informe elaborat per 250 científics de més de setanta països. L’ONU
assenyala que d’aquí a tres dècades la resistència als antibiòtics, provocada entre altres coses pels abocaments d’aigües residuals,
serà la primera causa de mort al món. L’habilitat de bacteris, virus i alguns paràsits per evitar l’efecte dels antibiòtics expandirà
infeccions entre la població mundial. L’informe planteja també solucions, com ara estendre les depuradores que eliminen bacteris
resistents. Un altre efecte de la contaminació sobre la vida són les alteracions en el sistema endocrí, a causa dels anomenats
“disruptors endocrins” presents en molts productes químics d’ús diari. Alteren la fertilitat, el desenvolupament neurològic i desenvolupen

càncers com el de pit o el de pròstata. Els experts de les Nacions Unides assenyalen que les mesures per mitigar els efectes del canvi
climàtic costarien uns 19 bilions d’euros, però la millora en la salut revertiria en més del doble en beneficis, 47 milions.
L’informe explica que als països desenvolupats el 33% dels aliments acaben a les escombraries. Per contra, la reducció del consum
de carn i del malbaratament alimentari retallaria a la meitat la necessitat de produir aliments. També estalviaria recursos ambientals, en
necessitar menys terres de conreu. A mitjans d’aquest segle, al planeta hi viuran més de 9.000 milions de persones. Més del 70%, si no
canvien les tendències actuals, viuran en ciutats. Els experts de l’ONU recomanen inversions en plans de desenvolupament a les àrees
rurals per frenar aquestes migracions.
L’augment de la temperatura “devastarà” l’Àrtic
A Nairobi ahir es va presentar un segon informe sobre el canvi a l’Àrtic, una regió clau per l’escalfament del planeta. El 2050 la
temperatura de la zona haurà pujat entre 3 i 5 graus i els científics consideren que això “devastarà” la regió i elevarà el nivell dels
oceans a tot el món. El desgel de l’Àrtic podria despertar el “gegant adormit” que és la zona i causar més gasos d’efecte hivernacle amb
el trencament del permafrost, així com un augment de la contaminació dels oceans. “Molts d’aquests canvis a l’Àrtic són irreversibles”,
assegura l’ONU. Afectarà directament els quatre milions d’habitants de l’Àrtic, el 10% dels quals són indígenes.
La contaminació del plàstics afecta també la zona, però és un problema global de primer ordre. Cada any, se n’hi llencen uns vuit
milions de tones i els científics reclamen un acord global per frenar-ho. Representen el 75% de la brossa dels oceans i afecten
greument la biodiversitat.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dijous, 14 de març del 2019.

NACIONS UNIDES

Compromís per reduir l’ús de plàstics el 2030
REDACCIÓ - 17 de març 2019
Un total de 170 països es van comprometre ahir a “reduir significativament” la utilització de plàstics el 2030, durant una cimera de
l’ONU sobre medi ambient celebrada a Nairobi (Kenya). Una proposta inicial per eliminar gradualment els plàstics d’un sol ús pel 2025
va ser rebutjada, amb el vot inclòs dels Estats Units. Més de 8 milions de tones de plàstic entren cada any als oceans.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Diumenge, 17 de març del 2019.

L'ONU insta als països a reduir els micro-plàstics en
els oceans
Les resolucions adoptades per l'Assemblea de les Nacions Unides per revertir els
importants problemes als quals s'enfronta el Planeta manquen de terminis
ESTHER SÁNCHEZ - Madrid - 16 MAR 2019
L'Assemblea de Nacions Unides a Nairobi ha tocat a la seva fi després de
cinc dies de reunions i després de la presentació d'un informe demolidor
Perspectives del medi ambient mundial en el qual s'analitza la preocupant
situació en la qual es troba el planeta. Canvi climàtic, contaminació de l'aire,
de l'aigua dolça, dels oceans; pèrdua de biodiversitat; desertificació,
sobrepesca... s'entremesclen sense que els països aconsegueixin parar la
deterioració. Per aconseguir les metes fixades pels acords internacionals per
2030 o 2050 cal actuar i de forma "urgent", diu l'ONU. Però les resolucions
aprovades en la cimera anual, en la qual han participat 4.700 delegats
inclosos ministres de medi ambient i científics, no contenen ni mesures
concretes ni terminis, la qual cosa ha suposat una decepció per a alguns dels
participants.
Els plàstics i micro-plàstics que inunden els oceans i mars del món
constitueixen una de les grans preocupacions de Nacions Unides, que reconeix en una resolució la importància d'eliminar-los a llarg
termini. Es reconeix la seva perillositat i la preocupació que afectin negativament a la salut humana i a la seguretat alimentària. Un
aspecte que és necessari "examinar més a fons", concreten.
L'ONU considera necessari per lluitar contra les escombraries marines la creació d'una base de dades d'informació tècnica i científica,
que inclogui inventaris d'abocaments, estudis i innovacions. També es demana a la directora executiva de l'organització que formuli
directrius sobre la producció i l'ús de plàstic per informar als consumidors, "en particular sobre normes i etiquetes".
La preocupació per l'impacte dels micro-plàstics (de menys de cinc mil·límetres) ha portat a alguns país de la UE, com Regne Unit o
França, a adoptar mesures per limitar el seu ús, principalment, en el sector dels cosmètics. L'Agència Europea de Productes Químics
(TIRA, per les seves sigles en anglès) va presentar al gener una proposta per limitar l'ocupació dels micro-plàstics que s'afegeixen
deliberadament a diferents productes. "Si s'adopta la restricció, el medi ambient en la UE podria lliurar-se de 400.000 tones de microplàstics al llarg de 20 anys", va apuntar en aquest moment aquesta agència europea amb seu a Hèlsinki.
L'ONU es compromet també a promoure sistemes alimentaris sostenibles mitjançant el foment de pràctiques agrícoles, combatre la

pobresa amb la gestió sostenible dels recursos naturals i promoure l'ús i intercanvi de dades ambientals. Es reconeix, al mateix temps,
la necessitat de modificar l'economia global cap a un model circular, en el qual els béns puguin reutilitzar-se o mantenir-se en circulació
el major temps possible.
"El nostre planeta ha aconseguit els seus límits i hem d'actuar ara. Estem encantats que el món hagi respost així a Nairobi per
construir un futur en el qual la sostenibilitat sigui l'objectiu principal", va manifestar la directora Executiva Interina d'Ambient de l'ONU,
Joyce Msuya, en un comunicat. "Si els països compleixen amb tot l'acordat aquí i implementen les resolucions, podríem donar un gran
pas cap a un nou ordre mundial en el qual no creixem a costa de la naturalesa sinó que persones i planeta prosperin junts", va
concretar.
Un objectiu una miqueta complicat d'aconseguir "perquè no existeixen mesures concretes ni dates", sosté Juan Carlos Atienza,
membre de l'ONG ornitològica SEU/BirdLife. "Les resolucions estan bé, mostren l'adreça, però no són executives ni vinculants i deixen
que els països determinin el ritme i com ho van a fer", afegeix.
Atienza explica que s'hauria d'haver aconseguit unes directrius de canvi de consum i producció, "però ningú li posa el cascavell al
gat". "I què hem aconseguit després del demolidor informe que s'ha fet públic?", conclou.
Informació publicada al diari El País. Dissabte, 16 de març del 2019.

Estudiants d’arreu del món es mobilitzen per
reclamar mesures urgents contra el canvi climàtic
La protesta Fridays for Future aplega 2.000 persones a Barcelona
Més de 200 joves es concentren a Girona, on ja fa 2 mesos que cada divendres se
celebra aquesta acció
Agències - Barcelona/Girona - 15 març 2019

Manifestació d'estudiants contra el canvi climàtic, aquest divendres a Barcelona EFE.

Estudiants d’arreu del món s’han mobilitzat aquest divendres contra el canvi climàtic. La reivindicació pel medi ambient també s’ha dut
a terme a més de mil ciutats de vuitanta-nou països sota el lema Fridays for Future (Divendres pel futur) La protesta, impulsada per
l’adolescent sueca Greta Thunberg, reclama la intervenció urgent dels governs contra l’impacte de l’escalfament global.
La manifestació més nombrosa a Catalunya s’ha viscut a Barcelona, on uns 2.000 estudiants de secundària i universitaris (segons la
Guàrdia Urbana) han participat aquest migdia una marxa sota el lema Emergència climàtica. La protesta ha transcorregut entre la plaça

Universitat i la plaça Sant Jaume i s’hi han escoltat lemes com “que canviï el sistema i no el clima!”, “ni un grau més ni una espècie
menys”, “visca, visca, visca la lluita ecologista” o “Què passa? Què passa?, que contaminen massa”.
Més de 200 estudiants s’han concentrat també aquest migdia davant la seu la Generalitat a Girona per reclamar polítiques
mediambientals “actives i efectives”.
A Girona ja fa dos mesos que el moviment Friday for Future es manifesta els divendres però la d’avui ha estat l’acció més important
que s’ha fet fins ara. Els convocants confien que la marxa que sortira aquesta tarda de la plaça del Vi sigui molt més multitudinària.
El portaveu de l’entitat a Girona, Lucas Barrero, s’ha mostrat satisfet per la resposta dels estudiants i assegura que el canvi climàtic
“cada vegada preocupa més”. “Vam començar cinc persones i ara som molts més, és una gran notícia”, ha destacat Barrero.
D’Estocolm al món
L’estudiant sueca Greta Thunberg va començar el passat agost a manifestar-se, primer sola, cada divendres davant del parlament del
seu país contra el canvi climàtic. La iniciativa s’ha convertit aquest divendres en una vaga global que crida a protestar a joves d’arreu
del món amb les seves millors pancartes.
Seguiment desigual de la vaga
El seguiment de la vaga d’estudiants pel canvi climàtic convocada als cursos de tercer i quart d’ESO, Batxillerat i cicles de Formació
Professional de grau mitjà i superior ha estat desigual. Segons ha informat el Departament d’Educació amb dades recollides pels
diferents Serveis Territorials a les 12 hores, hi ha zones on s’ha superat el 34 % i altres que no han arribat al 14 %.
A les Terres de l’Ebre el seguiment ha estat del 49 %; al Vallès Occidental ha arribat al 39 %, i al Baix Llobregat, al 34 %. En canvi, el
Consorci d’Educació de Barcelona informa d’un 13 % de seguiment, una xifra similar al 12 % de Barcelona Comarques i a l’11 % de
Catalunya Central. Lleida i Girona s’han quedat en el 4%. En una posició intermèdia, al Maresme s’ha registrat un seguiment del 22 % i
a Tarragona, del 18 %.
Lluita contra el plàstic a la mar
Coincidint amb la jornada de mobilització estudiantil, l’entitat Together for the future s’ha reunit amb el representant de la Comissió
Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas, per entregar-li un manifest de lluita pel seu “futur” i la seva “llar”, la Terra.
Durant la reunió a la seu de la Comissió Europea, Tarradellas ha constatat que el 80% de plàstic que es troba al mar són de deu
productes concrets, i ha assegurat que “Europa treballarà per eliminar-los”. També ha agraït al grup d’estudiants que organitzin
mobilitzacions d’aquest tipus i els ha animat a fer-ne més.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Divendres, 15 de març del 2019.

FRANÇA

Demanden l’Estat per “inacció” contra el canvi
climàtic
REDACCIÓ - 15 març 2019
Quatre ONG van denunciar ahir l’Estat francès davant la justícia per “inacció” respecte al que consideren que són les seves
obligacions per fer front al canvi climàtic. Greenpeace França, la Fundació Nicolas Hulot, Notre Affaire à Tous i Oxfam França van
formalitzar la demanda –que té el suport de més de 2 milions de firmes– davant del Tribunal Administratiu de París amb l’objectiu que
constati les faltes i les carències de l’administració francesa perquè corregeixi aquesta situació. “Estem en un estat de dret, l’Estat pot
ser condemnat a actuar”, va piular l’exministra d’Ecologia i actual responsable d’Oxfam França, Cécile Duflot. La demanda s’emmarca
en la setmana de mobilització internacional per conscienciar sobre els reptes del canvi climàtic, que culminarà avui amb la vaga
d’estudiants i demà amb manifestacions. Les ONG estimen que l’Estat no respecta els objectius que li han estat assignats per reduir les
emissions d’efecte hivernacle, millorar l’eficàcia energètica, desenvolupar energies renovables i reduir els riscos generats pel canvi
climàtic. La demanda, la basen en informes d’experts, textos constitucionals, directives europees i convencions internacionals.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Divendres, 15 de març del 2019.

L’onada verda s’expandeix
Milers de joves es mobilitzaran avui a Barcelona i altres ciutats catalanes per reclamar
que es lluiti contra el canvi climàtic
Els actes formen part d’un moviment internacional inspirat en l’activista sueca Greta
Thunberg
Laia Bruguera - barcelona - 15 març 2019
Si no actuem ara i fem despertar els polítics i aconseguim que imposin lleis mediambientals que promoguin una disrupció ecològica,
d’aquí a uns anys serà massa tard i nosaltres, els joves, rebrem tots els impactes generats”, reflexiona Eduard Pere, estudiant de segon
de batxillerat, tarragoní de 17 anys, que avui farà vaga. Gemma Barricarte fa arquitectura a la UPC, té 25 anys i també es mobilitzarà.
“Depenent del que fem ara, els joves viurem un futur o un altre, però és que ja estem veient els efectes de la degradació del planeta, hi
ha refugiats climàtics, hi ha associacions de malalts per contaminació... El que passa és que està silenciat”. Deixar de silenciar el
problema i exigir solucions és el propòsit de la mobilització internacional que s’ha convocat avui. A Barcelona, el principal acte és una

concentració a les 12 del migdia a la plaça Universitat, però hi ha activitats a nombroses ciutats catalanes. Els estudiants estan cridats
a deixar les aules buides i fer sentir la seva veu.
L’activista sueca Greta Thunberg, acompanyada d’altres estudiants, exigint
mesures per lluitar contra el canvi climàtic STEPHANIE LECOCQ / EFE.

Tot va començar amb Greta Thunberg, l’estudiant sueca de
secundària que des del mes de setembre es manifesta cada
divendres davant del Parlament del seu país. L’últim informe de
l’ONU, recorda Thunberg, assenyala que el deteriorament del planeta
es pot accelerar si no hi ha canvis “ràpids, profunds i sense
precedents” i per això exigeix als polítics que escoltin els científics i hi
posin remei. L’onada verda s’ha estès pel món com una taca d’oli i,
tot i que a Catalunya el moviment ha arribat tard, s’espera que agafi
embranzida amb la jornada d’avui. “El sol fet de convocar la vaga ja
és prou important, volem que sigui una palanca, el primer pas per
impulsar la lluita”, deixa clar Borja Latorre, portaveu del Sindicat
d’Estudiants. “Potser no serà tan multitudinària com en d’altres ciutats
europees –explica Gemma Barricarte, una de les portaveus de
Fridays for Future a Barcelona– però ja veurem, perquè m’està
sorprenent la quantitat de trucades que estem rebent d’AMPA i
instituts que donen suport a la convocatòria.” En tot cas, deixa clar:
“Esperem que sigui un punt d’inflexió, perquè mirar cap a una altra banda ens ha portat precisament on som ara”. A l’emergència
climàtica, com proclama un dels cartells que conviden a la vaga d’avui.
El punt avui

L’APUNT

El planeta de Greta Thunberg
Raül Garcia i Aranzueque
L’ONU va fer públic ahir a Nairobi un estudi demolidor sobre els efectes de la contaminació en la salut de la població mundial que
estima en set milions el nombre de morts prematures anuals a causa d’aquest fenomen. No és el primer estudi, ni serà l’últim, que
alerta dels efectes devastadors de la deixadesa amb el planeta i del canvi climàtic, però els governs i els poders econòmics no en fan
cap cas. Tampoc Europa, que a través dels grups liberals i conservadors de l’Eurocambra ha vetat un discurs al Parlament Europeu de
Greta Thunberg, l’activista ecologista sueca de setze anys que amenaça les estructures del sistema amb la seva acció decidida a fer
habitable el trist món que ha llegat la generació que mana.
Article d´opinió del diari El Punt Avui. Dijous, 14 març del 2019.

Greta Thunberg, nominada al Nobel de la pau
Un grup de diputats socialistes noruecs nomina l'activista que lidera la lluita contra el
canvi climàtic amb només 16 anys
ARA - Barcelona 14/03/2019
Greta Thunberg, durant una
protesta a Suïssa / EFE

Greta Thunberg, l'activista que lidera la lluita contra el canvi climàtic amb només 16 anys, ha sigut nominada al premi Nobel de la pau
per un grup de diputats socialistes noruecs. "Hem nominat la Greta perquè l'amenaça climàtica és probablement una de les principals
causes de guerra i conflicte. El moviment de masses que ha impulsat és una contribució molt important per a la pau", ha escrit André
Øvstegård, un dels diputats que l'han nominat, al diari noruec 'VG'.
Greta Thunberg: la nena sueca que hi veu clar i que té pànic al canvi climàtic

Thunberg va començar fa un any a fer vaga cada divendres per protestar davant del Parlament
suec i reclamar mesures contra el canvi climàtic. Joves d'arreu del món l'han imitat i han generat un
moviment batejat com a School Strike 4 Climate, Fridays for Future o Youth for Climate, que ja ha
arribat fins a Catalunya.
Els divendres contra el canvi climàtic arriben a Barcelona

La iniciativa va transcendir després que l'activista intervingués en la cimera del clima de l'ONU a
Polònia i al Fòrum de Davos, on va ser especialment contundent. "Els adults no paren de dir: «Els ho
devem als joves per donar-los esperança». Però jo no vull la vostra esperança, no vull que estigueu
esperançats, vull que sentiu pànic, que sentiu la por que jo sento cada dia”, va dir a les elits
financeres i polítiques del món: “Vull que actueu com si s’estigués incendiant casa vostra, perquè s’està incendiant”.
La concessió del Nobel a Thunberg seria un reconeixement internacional de l'acció climàtica i un recolzament als moviments
populars. A més, l'activista es podria convertir en la guanyadora més jove després de Malala Yousafzai, l'activista pakistanesa que va
guanyar el Nobel de la pau per la seva lluita per l'educació de les dones el 2014.
Thunberg competeix, però, amb 303 candidats més –en total són 219 individus i 85 organitzacions–, segons ha informat el Comitè
Noruec del Nobel. Els premis s'entreguen el 10 de desembre, coincidint amb l'aniversari de la mort del seu fundador, Alfred Nobel, a
l'Ajuntament d'Oslo. Denis Mukwege i la iraquiana Nadia Murad van ser guardonats l'any passat pels "seus esforços per acabar amb
l'ús de la violència sexual com a arma de guerra i en conflictes armats".
Informació publicada al diari Ara. Dijous, 14 de març del 2019.

Greta Thunberg i la vaga contra el canvi climàtic dels
que vénen
Aquesta jove activista sueca ha convertit la seva croada personal en una lluita mundial
contra l'escalfament global que no escatima durs retrets als polítics
Carlos Márquez Daniel - Estocolm - Dijous, 14/03/2019
Greta Thunberg, durant un acte per reclamar mesures urgents contra el canvi
climàtic, a Hamburg, el passat 1 de març. / REUTERS / MORRIS MAC MATZEN

Tot és inquietant en Greta Thunberg. La seva mirada, el seu somriure
mai complet, les seves frases curtes plenes de contingut, els seus silencis,
la seva timidesa. I la incapacitat de mentir i de deixar passar les coses,
l'obstinació, la noblesa, la sinceritat, la manca de maldat o la certesa que
no hi ha grises, almenys quan es tracta de la supervivència de l'espècie
humana. Aquesta adolescent sueca de 16 anys s'ha proposat lluitar contra
el canvi climàtic. A l'agost del 2018 va iniciar una vaga escolar tots els
divendres i ara la segueixen centenars de milers de persones en tot el
planeta. Un personatge menut d'immensa projecció, esculpit per una societat capitalista que va ser a punt de consumir-la. Però també
marcada i significada per una síndrome, el d'Asperger, que precisament dota a els qui ho pateixen d'una rigidesa de pensament i una
perseverança que, en aquest cas, està posant en evidència a tota la classe política planetària. Aquest divendres, de fet, s'ha convocat
el primer atur a escala global. Ja estan confirmades mobilitzacions en 1.659 ciutats de 105 països.
L'inici del curs 2018-2019 va marcar un abans i un després en la vida de Greta. Durant la infància va sofrir un terratrèmol psicològic
quan per primera vegada li van parlar de l'escalfament global. La seva ment va ser incapaç d'assumir que una situació tan catastròfica
no generés major alarma social. Va estar un any a casa, descomposta. Amb prou feines menjava o parlava. Va començar a llegir i a
documentar-se i a poc a poc va recuperar certa normalitat. Podria dir-se que el que ha iniciat ara és el fruit de tot el coneixement
acumulat durant aquests anys, sumat a la seva peculiar manera de presentar-se al món. "Si diem que les emissions han de detenir-se,
no puc entendre per què no es paren. No hauria d'existir blanc o negre quan es tracta de sobreviure".
Polítics immadurs
Aquesta angoixa sembla trobar cert repòs a través de la seva vaga enfront del Parlament suec, a Estocolm, i a través d'una fama que
de vegades transcendeix al missatge. Perquè poc o res estem acostumats al fet que una jove miri a la cara dels governants europeus a

Brussel·les i els digui coses com aquestes: "Han escombrat el seu desastre sota la catifa perquè nosaltres ho netegem", "vostès no són
prou madurs per dir les coses com són" o "diuen que estimen als seus fills però els roben el seu futur davant dels seus ulls".
Greta lidera la revolució dels següents, dels quals estan arribant. Però sense esperar a ser ells els qui comandin la Terra. Perquè, i no
s'afarta de repetir-ho, no hi ha temps per esperar al fet que la següent generació solucioni el problema. Bàsicament, el punt de no
tornada, el moment en el qual l'ésser humà perdrà el control i donarà començament una reacció en cadena, solament pot evitar-se des
del present. Això, assegura, succeirà en el 2030. "Hi havia gent que em deia que havia d'anar a escola per convertir-me en una
científica capaç de lluitar contra el canvi climàtic. Però les solucions ja les coneixem. El que hem de fer és despertar i canviar". Per això
va acudir al fòrum de Davos. O a la conferència de Nacions Unides sobre el clima en Katowice (Polònia). O a la citada trobada a
Brussel·les, on va parlar davant Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, i tampoc es va mossegar la llengua. "Sabem
que molts polítics no volen parlar amb nosaltres, doncs bé, nosaltres tampoc volem parlar amb ells. Tan solament volem que escoltin
als científics, perquè nosaltres solament repetim el que ells porten anys defensant. Hem decidit netejar les seves escombraries, i no
pararem fins a aconseguir-ho". L'aplaudiment va ser generalitzat. Juncker, sense dissimular la seva cara de pal, no va cedir ni una
palmada.
Èxits relatius
Aquest és un dels principals problemes de Greta: els polítics l'escolten i la reben (Emmanuel Macron, per citar un altre exemple),
perquè no fer-ho seria posar-se un pin en la solapa que digui %o2018m'importa una merda el medi ambient%o2019. Però si s'analitzen
els efectes d'aquestes reunions%o2026, poca cosa. Ella mateixa ho admet, per això se centra a difondre la paraula, perquè el missatge
qualli entre la societat, o el que és el mateix, entre els electors, que són els únics que, a través dels seus vots, poden ficar por als
representants públics.
Greta diu que seguirà asseient-se tots els divendres enfront del Parlament suec fins que el seu país compleixi amb l'acord de París,
signat per 195 països al desembre del 2015. La comunitat internacional es va comprometre a evitar que les temperatures mitjanes
mundials augmentin més de dos graus a través, entre altres mesures, de la reducció de les emissions contaminants. Problemes: no hi
ha sancions en cas d'incompliment, cada estat pot marcar-se els seus propis objectius i a Estats Units mana un negacionista del canvi
climàtic que es diu Donald Trump.
El suport dels pares
Greta ha deixat de volar amb avió. Es mou amb tren o amb cotxe elèctric per contaminar menys. Fins i tot quan ha de viatjar per
Europa. És vegana i no compra res nou "tret que sigui absolutament necessari". En la seva croada ha convençut als seus pares i a la
seva germana, tres anys menor. El seu pare, Svante Thunberg, és un conegut actor suec i sol acompanyar-la a les conferències. Quan
Greta va emmalaltir, va deixar de treballar durant un any. La seva mare, Malena Ernman, és una reconeguda cantant d'òpera, encara
que ha flirtejat amb altres registres: els fans d'Eurovisió potser la recordin representant a Suècia en el festival del 2009, celebrat a
Moscou. En el 2016 també va deixar d'agafar avions, la qual cosa l'ha obligat a replantejar la seva carrera professional.
Hi haurà qui creu que tot això respon als símptomes propis de la síndrome d'Asperger, ja que la rigidesa mental, això és, la
preocupació absorbent sobre determinats temes que porten a la persona a acumular gran quantitat d'informació, és un dels seus
principals trets. És una dolència en la qual actuen tant causes ambientals com a genètiques. Curiosament, també les arrels poden tenir
alguna cosa que veure amb la seva preocupació pel medi ambient, ja que un avantpassat seu, Svante Arrhenius, va guanyar el Premi
Nobel de Química en 1903 i ja en 1896 proclamava que els combustibles fòssils podrien donar lloc o accelerar l'escalfament de la
Terra. Aquest mateix dijous, tres polítics noruecs han nominat a Greta Thunberg al Premi Nobel de la Pau perquè "la causa climàtica és
un dels principals motius de guerra i conflicte".
Greta seguirà amb el seu mutisme selectiu: "Bàsicament significa que solament parlo quan és necessari". I com que està convençuda
que no hi ha temps per esperar al fet que la seva generació estigui al comandament, mantindrà viva la seva protesta i, per descomptat,
no callarà. Per què? "Perquè mai ets massa petit com per marcar la diferència". "I perquè el poder real pertany a la gent".
Informació publicada a El Periódico. Dijous, 14 de març del 2019.

Les vagues escolars contra l’escalfament global
15/03/2019
ANTONI BASSAS Periodista
Abans d’escriure aquest article he googlejat “qui hi ha darrere de Greta Thunberg”, l’estudiant sueca que impulsa les vagues mundials
escolars dels divendres per protestar contra la innacció del món amb el canvi climàtic. He trobat referències a la síndrome d’Asperger
de la noia, a un llibre de la mare sobre el tema i a una agència de relacions públiques anomenada We Don't Have Time (No tenim
temps) que, amb la imatge de la Greta, ha recaptat un milió llarg d’euros en uns mesos. Així doncs, i com era de preveure, no ha sigut
casualitat. Hi havia una estratègia de comunicació al darrere que han comprat gustosament els mitjans. En el fons, però, cap disgust.
L’èxit de la campanya demostra que ha arribat en el moment oportú. Que qualsevol jove amb dos dits de front s’ha d’horroritzar pel
planeta que heretarà. I qualsevol adult, també. De tots els inevitables ajustaments de comptes generacionals, aquest serà el més
merescut. I el més trist.
Article d´opinió publicat al diari ARA. Divendres, 15 de març del 2019.

El sector dels combustibles fòssils inverteix 177 milions
anuals a bloquejar polítiques contra el canvi climàtic
Des de l'Acord de París, les multinacionals han gastat mil milions en estratègies de
lobi i campanyes enganyoses
Sònia Sánchez - Barcelona 22/03/2019
El sector dels combustibles fòssils inverteix 177 milions anuals en bloquejar polítiques contra el canvi climàtic /
Reuters

D'ençà que el desembre del 2015 es va aprovar l'Acord de París contra el canvi climàtic, les cinc
principals empreses multinacionals de combustibles fòssils han invertit uns 1.185 milions de dòlars
(1.048 milions d'euros) en actuacions de lobi contra la lluita climàtica i en campanyes enganyoses sobre
les seves actuacions en aquesta matèria. Ho revela un informe publicat aquest divendres per InfluenceMap, que ha investigat les
pràctiques d'ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP i Total.
Des de París, aquestes cinc companyies han gastat més de 200 milions de dòlars (177 milions d'euros) anuals en actuacions per
"controlar, retardar o bloquejar polítiques vinculants" en matèria de canvi climàtic. Aquestes accions de pressió "han obstaculitzat els
esforços dels governs a nivell mundial per implementar polítiques" que permetin acomplir l'objectiu de l'Acord de París de mantenir
l'escalfament global per sota d'1,5 ºC, diu l'estudi.
Aquesta estratègia de lobi es complementa amb una inversió anual de 195 milions de dòlars (172 milions d'euros) de les cinc
companyies "en campanyes de marca sovint enganyoses destinades a convèncer els grups d'interès que s'han sumat a una acció
ambiciosa sobre el clima", diu l'informe.
Segons l'estudi, Chevron, BP i ExxonMobil són les empreses que més han fet per bloquejar polítiques climàtiques, mentre que les
altres dues, Royal Dutch Shell i Total, han intentat jugar un paper més positiu. No obstant, diu l'informe, aquestes dues últimes "
continuen donant suport a les polítiques que prioritzen els combustibles fòssils en el mix energètic" i formen part d'associacions que sí
que actuen de lobi contra l'acció climàtica com l’American Petroleum Institute.
Les emissions de CO2 tornen a créixer el 2018 i posen en risc l'Acord de París

Una tendència clau és l’ús tàctic de les xarxes socials. L'informe revela que durant les quatre setmanes
anteriors a les eleccions de mig mandat dels Estats Units, el 6 de novembre del 2018, ExxonMobil va gastar 2 milions de dòlars (1,7
milions d'euros) en anuncis de Facebook i Instagram destinats a promoure els beneficis d'un augment de la producció de combustibles
fòssils i a fer d'oposició, amb èxit, a diverses iniciatives climàtiques que es presentaven en referèndum en aquelles mateixes eleccions.
Tot això mentre públicament donen suport a la lluita contra el canvi climàtic i a la transformació cap a una energia baixa en carboni.
Però entre la paraula i l'acció sembla que hi ha una gran distància, tal com constata l'informe, que destaca l'estratègia d'aquestes
companyies de "mantenir el suport públic a la lluita (contra el canvi climàtic) mentre es manté la tàctica de bloquejar qualsevol política
vinculant sobre el tema".
Mig grau: un món de diferència

Alguns exemples de campanyes enganyoses, segons l'informe, serien la promoció continuada d’ExxonMobil
de la seva investigació sobre biocombustibles d'algues amb la promesa d'arribar als 10.000 barrils de
biocombustibles al dia l’any 2025, una xifra, però, que, segons els investigadors, només equivalia al 0,2% de la seva capacitat de
refineria actual.
Un altre cas és la Iniciativa Petroli i Gas Climàtic, amb què aquesta mateixa empresa intenta vendre que la millor via per combatre el
canvi climàtic no és l'acció reguladora vinculant sinó la inversió voluntària en combustibles nets. Però l'informe revela que aquesta
inversió en combustibles baixos en carboni només representa el 3% del total de capital d'inversió de les cinc grans multinacionals
investigades, que suma 15.000 milions de dòlars aquest 2019. La manca de transparència en les xifres d'inversió d'aquestes empreses
ha portat InfluenceMap a conduir una "intensa investigació" per omplir aquest forat informatiu.
Informació publicada al diari ARA. Divendres, 22 de març del 2019.
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