Objava za medije

CEMEX predstavlja 27. izdanje u svojoj seriji knjiga posvećenih
zaštiti prirode: „Rješenja prirode za klimatske promjene“
MONTERREY, MEXICO. 12. prosinca 2019. – CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) (NYSE: CX)
danas je najavio izlazak knjige „Rješenja prirode za klimatske promjene“, 27. izdanja u seriji knjiga
tvrtke CEMEX posvećenih prirodi i njezinoj zaštiti. Novo izdanje upućuje na hitnu potrebu iskorištavanja
potencijala prirodnih ekosustava za ublažavanje klimatskih promjena s obzirom na njihovu sposobnost
sigurnog vezivanja i pohranjivanja ugljika na dugi rok.
Knjiga „Rješenja prirode za klimatske promjene“ donosi tekstove renomiranih svjetskih stručnjaka za
zaštitu prirode i nevjerojatne fotografije uglednih svjetskih fotografa, a fokus je na ključnoj važnosti
prirodnih ekosustava – osobito prašuma, mangrova i tresetišta – kako bi se postiglo znatno smanjenje
emisija ugljika te pridonijelo rješavanju globalne ekološke krize.
„Očuvanje cjelovitosti prirodnih ekosustava zahtjeva hitno djelovanje, što između ostalog znači i
nenarušavanje ekosustava koji su još uvijek u dobrom stanju. Danas znamo da nedirnuti ekosustavi
pohranjuju veću količinu ugljika, sigurno i na dugi rok, zbog svoje veće otpornosti. Svjetski lideri
trenutačno su okupljeni na klimatskom summitu COP25 u Madridu, gdje sudjeluju u vrlo stvarnim
raspravama o odgovoru na posljedice klimatskih promjena te o ispunjenju ciljeva koje smo si svi zadali
kao potpisnici Pariškog sporazuma. Upravo iz tog razloga ovogodišnja je knjiga od velike neposredne
važnosti jer se njome podcrtava znatan potencijal prirodnih ekosustava za borbu protiv klimatskih
promjena“, izjavio je Fernando A. Gonzalez, glavni izvršni direktor tvrtke CEMEX.
CEMEX od 1993. svake godine objavljuje novu knjigu u seriji, koja izuzetne fotografije spaja s
informativnim sadržajem kako bi pružila smjernice čitateljima diljem svijeta te naglasila posvećenost
tvrtke CEMEX promicanju kulture zaštite bioraznolikosti. Ovogodišnje izdanje objavljuje se u suradnji s
organizacijama Conservation International, Global Wildlife Conservation, Sea Legacy i Wild Heritage.
„Dvadesetsedmim izdanjem u našoj seriji knjiga posvećenih zaštiti prirode, koje nosi naslov ‘Rješenja
prirode za klimatske promjene’, svoje čitatelje diljem svijeta upozoravamo na hitnu potrebu za zaštitom i
obnovom naših prirodnih ekosustava radi maksimalnog iskorištavanja njihova potencijala za
pohranjivanje CO2. Budući da su globalne emisije još uvijek u porastu, ovim izdanjem naglašava se
ključna potreba za iskorištavanjem cjelokupnog potencijala prirodnih rješenja za učinkovito ublažavanje
klimatskih promjena“, zaključio je Vicente Saiso, korporativni direktor za održivost tvrtke CEMEX.
Uz podizanje javne svijesti svojom serijom knjiga CEMEX u svom poslovanju diljem svijeta provodi
različite mjere za borbu protiv klimatskih promjena i promicanje digitalne ekonomije:
•

•
•

Smanjenje emisija i uporaba zamjenskih goriva. Smanjenje neto emisija CO2 po toni
cementa za 21,6 % te izbjegavanje proizvodnje gotovo osam milijuna tona CO2 tijekom 2018. u
usporedbi s polaznom vrijednošću društva iz 1990. Cilj nam je dodatno smanjiti svoje emisije za
30 % do 2030. u skladu sa znanstveno utemeljenom metodologijom ciljeva za naš sektor.
Obnova i zaštita bioraznolikosti u poslovanju. Prirodno pohranjivanje 23,5 milijuna tona CO 2
u kamenolomima, kojih je 96 % na kraju 2018. imalo važeći plan sanacije okoliša.
Upravljanje i zaštita Prirodnog rezervata El Carmen. Veliki rezervat za divlje životinje
površine 140 000 hektara, što odgovara veličini Mexico Cityja ili Houstona u Teksasu, prirodno
vezuje 11 milijuna tona CO2 u svojoj biljnoj masi.

Više o najnovijem izdanju u CEMEX-ovoj seriji knjiga posvećenih prirodi i njezinoj zaštiti, koje nosi
naslov ‘Rješenja prirode za klimatske promjene’, možete doznati na sljedećoj poveznici:
http://www.cemexnature.com/libro/natures-solutions-to-climate-change/

Informacije o suradnicima
Conservation International je organizacija koja se koristi znanošću, politikama i partnerstvima za
zaštitu prirode o kojoj ovisi opskrba hranom, svježa voda i ljudska egzistencija. Organizacija je
osnovana 1987. godine i djeluje u više od 30 država na šest kontinenata u cilju osiguranja zdravlja i
blagostanja planeta o kojem svi ovisimo. Doznajte više o organizaciji Conservation International,
njezinoj pionirskoj kampanji Nature Is Speaking (Priroda progovara) te njezinoj seriji projekata u
području virtualne stvarnosti: Drop in the Ocean (Kap u oceanu), My Africa (Moja Afrika), Under the
Canopy (Pod zelenim pokrovom) te Valen’s Reef (Valenov greben). Više možete doznati na
https://www.conservation.org
Organizacija Global Wildlife Conservation posvećena je očuvanju raznolikosti života na Zemlji
čuvanjem divljine, zaštitom divljih životinja i podrškom organizacijama koje se bave njihovom zaštitom.
Svoj utjecaj maksimialno povećava znanstvenim istraživanjem, istraživanjem bioraznolikosti, zaštitom
staništa, upravljanjem zaštićenim područjima, sprječavanjem kriminala povezanog s divljim životinjama,
oporavkom ugroženih vrsta te predvođenjem napora u svrhu zaštite prirode. Više možete doznati na
www.globalwildlife.org
Sea Legacy je kolektiv koji okuplja neke od najiskusnijih i najuglednijih fotografa, filmaša i pisaca u
zajedničkim naporima za zaštitu naših oceana. Više možete doznati na https://www.sealegacy.org/
Wild Heritage radi na očuvanju cjelovitosti ekosustava diljem svijeta zalažući se za zaštitu prašuma i
štiteći divljinu, a naročito koristeći se Konvencijom o svjetskoj baštini. Wild Heritage ima sjedište u
Berkeleyju u Kaliforniji i projekt je instituta Earth Island Institute (EII), neprofitne dobrotvorne
organizacije koja pruža novčanu potporu organizacijama za zaštitu prirode diljem svijeta. Više možete
doznati na https://wild-heritage.org
CEMEX je globalna tvrtka za proizvodnju građevinskih materijala koja pruža visoko kvalitetne proizvode
i pouzdane usluge. CEMEX ima bogatu povijest unaprjeđivanja dobrobiti kupaca koje uslužuje s
pomoću inovativnih građevinskih rješenja, napredaka u učinkovitosti i rada na promicanju održive
budućnosti. Više informacija o tvrtki CEMEX potražite na: www.cemex.com.

