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MANIFEST DELS MUNICIPIS GIRONINS CONTRA 
EL CANVI CLIMÀTIC 
 

ATÈS que el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic1 

promogut per les Nacions Unides ha confirmat que el canvi climàtic és una realitat 

i que les activitats humanes en són responsables en gran part; 

ATÈS que la UE, el 9 de març de 2007, va adoptar el paquet de mesures «Energia 

per a un món que canvia», amb el qual es comprometia de manera unilateral a 

reduir les emissions de CO2 un 20 % abans de 2020, com a resultat d’un augment 

del 20 % de l’eficiència energètica i una quota del 20 % de fonts d’energia 

renovables en el mix energètic; 

ATÈS que el Comitè de les Regions de la UE subratlla la necessitat de sumar les 

forces locals i supramunicipals, ja que la governança multinivell és un instrument 

eficient per potenciar l’eficàcia de les mesures que s’han d’adoptar contra el canvi 

climàtic, i per tant promou la participació de les regions; 

ATÈS que coneixem l’existència dels Compromisos d’Aalborg i dels processos de 

l’Agenda 21 Local per a un desenvolupament sostenible; 

ATÈS que reconeixem que els governs locals i supramunicipals comparteixen amb 

els governs nacionals la responsabilitat de combatre l’escalfament global i s’hi han 

de comprometre, amb independència que també ho facin les altres parts 

implicades; 

ATÈS que els pobles i ciutats són responsables directes o indirectes (a través dels 

productes i serveis utilitzats pels seus habitants) de més de la meitat de les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de la utilització d’energia 

relacionada amb l’activitat humana; 

 
1 Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC): grup independent d’experts 
creat per l’Organització Meteorològica Mundial (WMO) i el Programa de Nacions Unides per al 
Medi Ambient (UNEP) amb l’objectiu de proporcionar informació objectiva sobre el canvi climàtic. 
Per a més informació: http://www.ipcc.ch/ 
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ATÈS que el compromís de la UE de reduir les emissions només podrà assolir-se 

si els grups d’interès locals, els ciutadans i les seves agrupacions el comparteixen; 

ATÈS que els governs locals i supramunicipals, en constituir la unitat 

administrativa més propera al ciutadà, hem de prendre la iniciativa i donar 

exemple; 

ATÈS que moltes de les mesures necessàries per afrontar el canvi climàtic, 

relacionades amb la demanda energètica i les fonts d’energia renovables, entren 

en l’àmbit de les competències dels governs locals o bé no podrien dur-se a terme 

sense el suport polític dels governs locals; 

ATÈS que les mesures descentralitzades eficaces en l’àmbit local poden ajudar 

els estats membres de la UE a complir els compromisos de reducció de l’emissió 

de gasos d’efecte hivernacle; 

ATÈS que els governs locals i supramunicipals de tot Europa estan reduint els 

contaminants que provoquen l’escalfament global mitjançant programes 

d’eficiència energètica, incloent-hi la mobilitat urbana sostenible, i el foment de les 

fonts d’energia renovables; 

ATÈS que els governs locals i supramunicipals de tot Europa estan mitigant el 

canvi climàtic mitjançant programes de gestió de residus, incloent-hi el reciclatge i 

el foment de la biodiversitat i connectivitat ecològica; 
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NOSALTRES, ELS/LES REPRESENTANTS DELS MUNICIPIS, ENS 
COMPROMETEM A: 

Col·laborar amb la Unió Europea a aconseguir superar els objectius 
establerts per la UE per a 2020, reduint les emissions de CO2 als nostres territoris 

respectius com a mínim el 20 %. 

Treballar per preparar un inventari de les emissions que pugui servir com a 

fonament per prioritzar accions contra el canvi climàtic. 

Adaptar les estructures dels pobles i ciutats, incloent-hi l’assignació de 

recursos suficients, per emprendre les mesures necessàries. 

Sensibilitzar la societat civil dels nostres municipis perquè es mobilitzin i 

participin a afrontar conjuntament el canvi climàtic. 

Compartir les experiències i resultats amb altres ens locals. 

Difondre el missatge del manifest als fòrums adequats i, concretament, animar 

d’altres ens locals a afegir-s’hi. 

Prioritzar aquelles accions derivades dels programes d’Agenda 21 Local que 

tinguin com a objectiu reduir el canvi climàtic. 

 

NOSALTRES, ELS/LES REPRESENTANTS DELS MUNICIPIS, DONEM 
SUPORT A: 

La decisió de la Comissió Europea d’implementar i finançar amb el seu 
pressupost una estructura de suport tècnic i promocional, en la qual s’inclogui la 

implementació d’instruments d’avaluació i supervisió, mecanismes per facilitar la 

compartició de saber fer entre territoris, i instruments per facilitar la duplicació i 

multiplicació de mesures eficaces, la coordinació entre municipis i l’intercanvi 

d’experiències. 
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NOSALTRES, ELS/LES REPRESENTANTS DELS MUNICIPIS, SOL·LICITEM: 

Que la Comissió Europea i les administracions nacionals i autonòmiques 

estableixin programes de cooperació, estructures de suport coherents i 

finançament suficient que ajudin els signataris a portar a terme les accions de lluita 

contra el canvi climàtic. 

Que la Comissió Europea i les administracions nacionals i autonòmiques 
donin suport a la implementació de les accions contra el canvi climàtic de manera 

coherent amb els principis, normes i modalitats ja acordats, i els que les parts 

puguin acordar per al futur a escala mundial, en particular dins de la Convenció 

Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC). La nostra 

implicació activa en la reducció d’emissions de CO2 també podria tenir com a 

resultat un objectiu global més ambiciós. 

 

NOSALTRES, ELS/LES REPRESENTANTS DELS MUNICIPIS, ENCORATGEM 
ELS ALTRES GOVERNS LOCALS I SUPRAMUNICIPALS A ADHERIR-SE AL 
MANIFEST DELS MUNICIPIS GIRONINS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I 
ANIMEM ELS ALTRES GRUPS D’INTERÈS RELLEVANTS A FORMALITZAR 
LA SEVA CONTRIBUCIÓ AL PACTE. 

 

 

Lloret de Mar, 26 de setembre de 2008 

 

 


