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La nostra llar està sofrint una greu depressió en 

observar com la maltracten els agents socials, 

econòmics i polítics any rere any. La proliferació de 

desastres naturals, els efectes devastadors del 

canvi climàtic i el desenvolupament basat en la 

crema de combustibles fòssils han provocat que el 

planeta Terra emeti un últim plor desesperat al 

seny, amb l'únic propòsit de garantir la salut dels 

seus òrgans i salvar els malparats boscos, rius i 

mars que comencen a afligir l'acció humana. 

Per a oferir aquesta alenada d'oxigen, un dels 

últims que inhalarà el planeta si no es prenen 

mesures serioses i compromeses, s'organitza la 

Cimera de Glasgow. Mediàticament, el congrés és 

conegut com COP26, l'acrònim del qual correspon 

a les paraules Conferència de les Parts, que són els 

signataris de la Convenció Marc de les Nacions 

Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC).  

Aquest tractat va ser acordat en la Cimera de la 

Terra de 1992 celebrada a Rio de Janeiro, on es van 

reunir representants de tots els països del món per 

a tractar temes relacionats amb el medi ambient, 

salut, residus, biodiversitat i desenvolupament 

sostenible del planeta, així com del canvi climàtic. 

Així mateix, el compromís concertat pels 179 països 

va entrar en vigor en 1994 i, actualment, ja s'han 

adherit 196 estats més la UE com a institució. 

Los nuevos retos de la COP26 
La cimera, que enguany se celebra al Regne Unit 

entre el 31 d'octubre i el 12 de novembre, adquireix 

un protagonisme especial davant el repte que 

suposa intervenir per a fer front a un actor nou: les 

afectacions i les vicissituds provocades pels efectes 

de la pandèmia. A mesura que el virus influïa en el 

nostre dia a dia, s'han aproximat nous riscos com 

l'increment de la desigualtat entre els països de 

l'hemisferi nord i els de l'hemisferi sud, la 

reconstrucció d'una economia malferida que no 

aconsegueix consolidar-se com una font d'energia 

verda i el trastorn de la salut mental causat per les 

mesures restrictives com el confinament. 

A més, amb aquesta conjuntura tan fràgil, els plans 

de xoc derivats de les mesures adoptades de salut 

pública per a contenir el virus van deprimir 

l'activitat econòmica (tancament de fàbriques, 

cessament d'operacions d'alguns serveis públics, 

cancel·lació d'activitats i esdeveniments, entre 

altres). Per tant, l'impacte mundial de la pandèmia 

ha accentuat la desacceleració de l'economia i ha 

deprimit els mercats financers, la qual cosa s'ha 

traduït en un xoc emocional i psicològic per a 

milions de persones que veien com s'enfonsava tot 

allò que havien dissenyat, construït i consolidat 

durant tota la seva vida. 

 

La Cimera de Glasgow cerca donar una alenada 
d’aire fresc al planeta 
 

Durant dues setmanes, el planeta terra estarà en suspens per les declaracions i els acords que es puguin prendre a la 
COP26, considerada la cimera contra el canvi climàtic més important de la nostra història recent. Entre el 31 d'octubre 
i el 12 de novembre, caldrà consensuar mesures contra problemàtiques globals com la desforestació, la reducció en 
l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle o l'augment de la temperatura global. 
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Per tant, els estats hauran d'idear fulls de ruta 

concisos i amb una perspectiva social per a 

reconstruir una societat més fràgil i atorgar una 

major seguretat al conjunt dels ciutadans. Per tant, 

l'abordatge de la salut mental resulta fonamental 

en aquesta nova cimera i els països hauran 

d'apostar per reduir les grans bretxes existents en 

l'accés als sistemes de salut.  

Què està en joc en la COP26? 

El president designat per a conduir la cimera, Alok 

Sharma, ha especificat que “el principal objectiu de 

la COP26 és limitar l'ascens de la temperatura 

global a 1,5 graus” i, per a complir-lo, s'haurà de 

produir menys carboni del que traiem a 

l'atmosfera, segons indiquen les dades científiques. 

Aquesta dinàmica es coneix com a “zero net” i s'ha 

plantejat per a dur-la a terme durant la segona 

meitat del segle. 

D'altra banda, també s'esperen compromisos en 

les dinàmiques de desenvolupament sostenible, 

basant l'acció econòmica en la desaparició del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carbó com a font d'energia. Al mateix temps, es 

plantejarà un debat orientat a la incentivació de 

l'ús dels automòbils elèctrics i es proposarà un 

augment en els fons per a la protecció dels 

ecosistemes i la biodiversitat. 

Després dels Acords impulsats i aprovats en el cim 

celebrat a París en el 2015, -considerada la primera 

on tots els països van prendre consciència de la 

veritable necessitat de vetllar per un planeta que 

agonitza- les exigències actuals en matèria de canvi 

climàtic han dinamitat els reptes preestablerts en 

la capital francesa. Davant d’aquesta nova 

conjuntura, durant la COP26 s'obrirà un espai de 

negociació entre representants polítics, 

diplomàtics i agents civils per a reduir les emissions 

de carboni per a evitar l'escalfament global. Aquest 

fet és una condició sine qua non per a poder 

controlar i limitar la temperatura a menys de 2 

graus, però idealment fins a 1,5 graus centígrads. 

Per a aconseguir aquest gir de guió en les polítiques 

de medi ambient i transició ecològica, la voluntat 
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política i la ferma cooperació entre estats serà el 

gran aliat per a abordar un altre dels temes 

candents de la cimera de Glasgow: la reducció dels 

gasos d'efecte d'hivernacle a 2030. Aquesta 

problemàtica, ja aprovada en els esmentats Acords 

de París, va ocupar les pàgines internacionals dels 

grans mitjans occidentals davant el deliri de 

l’anterior mandatari nord-americà Donald Trump, 

qui va decidir treure al seu país dels Acords 

consensuats en el 2015. No obstant això, l'actual 

president Joe Biden, va reincorporar als Estats 

Units d'Amèrica al tractat internacional i s'ha 

postulat com un dels ideòlegs de l'anomenat 

“capitalisme verd”. 

Absències notables 

Malgrat la transcendència de les decisions que 

s'han de prendre en la cimera, diverses veus 

autoritzades brillen per la seva absència. Xi Jinping, 

president de la República Popular de la Xina, ja va 

avisar fa unes setmanes que no tenia previst assistir 

a Glasgow per a pronunciar el seu discurs i va 

determinar que ho faria de manera telemàtica. 

Finalment, en la inauguració de la cimera, la seva 

cara ni va aparèixer en les pantalles que envoltaven 

l'escenari central de la COP26 i es va limitar a lliurar 

una declaració escrita. 

Aquest canvi de decisió, pres a última hora, 

demostra les dificultats que els representants 

polítics trobaran per a consensuar canvis 

significatius. A més, la presència de la Xina es 

presentava com a vital per a accedir a acords per a 

reduir l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, 

problemàtica on el país asiàtic és el major 

productor. Al mateix temps, el gegant asiàtic és 

també responsable de la quarta part de totes les 

emissions globals. 

Una altra absència notable serà la del president rus 

Vladimir Putin, qui també va advertir que no 

assistiria ni a la cimera del G20 ni als actes de la 

COP26. Actualment, Rússia és un dels tres 

principals productors de petroli del món i el quart 

país que més gasos d'efecte d'hivernacle produeix. 

El full de ruta de Putin contra l'emergència 

climàtica es planteja d'una forma progressiva i no 

s'espera que el país aconsegueixi la neutralitat 

climàtica fins a 2060. 

D'altra banda, a l'absentisme de Putin i Xi Jinping 

s'han sumat altres dirigents de reconegut prestigi 

com el president del Brasil Jair Bolsonaro, l'iranià 

Ebrahim Raisi, el mexicà Andrés Manuel López 

Obrador i el sud-africà Cyril Ramaphosa. No 

obstant això, l'altra cara de la moneda ha estat 

l'assistència a Glasgow del primer ministre indi 

Narendra Modi, qui no va confirmar fins als últims 

dies si anava a participar presencialment en la 

cimera. La presència de Modi és primordial per a 

establir negociacions i pactar cooperacions amb un 

país que acull, amb els xinesos, prop d'un terç de la 

població mundial i que a causa del seu teixit 

productiu i industrial té greus problemes 

ambientals. 

Autor: Julen Chavarrías Fabó, equipo ANUE 
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