
Municipis gironins 
contra el 
canvi climàtic

Introducció

Els acords de la Cimera de la ONU sobre el canvi climàtic de Bali 
2007 (COP13) varen obrir el camí (via Poznan 2008, COP14) cap 
a Copenhague 2009 (COP15). A Copenhague s’ha de negociar un 
nou protocol que substitueixi al 2012 el de Kyoto. Aquesta pot ser 
l’última oportunitat per evitar un canvi climàtic que se’ns escapi 
defi nitivament de les mans.

Vàries associacions i xarxes de governs locals han iniciat un 
procés que busca l’atorgament de poders i la participació de les 
ciutats i dels governs locals en el marc post-2012 sobre el canvi 
climàtic de les Nacions Unides, infl uint per tant en el full de ruta 
de Bali-Poznan-Copenhague.

Mobilitzant lideratge en 
l’Acció Local pel Clima

A l’any 2030, dos terceres parts de la humanitat viurà en zones 
urbanes, a on actualment viu més del 50% de la població mundial i 
a on es consumeix fi ns a un 80% del total de l’energia. Les ciutats 
són molt vulnerables als impactes del canvi climàtic, especialment 
aquelles de ràpida expansió en països en desenvolupament.

El alcaldes i els governs locals, sent el nivell de governança més 
pròxim als ciutadans, són de vital importància quan es porten a 
terme accions pràctiques pel clima. Si se’ls atorga els poders i els 
recursos necessaris, els governs locals tenen un gran potencial 
per aconseguir reduccions d’emissions importants en les àrees 
locals i, per tant, són essencials per a aconseguir els objectius 
ambiciosos i globals de reducció de gasos d’efecte hivernacle.

“L’evidència de la intensifi cació del canvi climàtic és 
indiscutible i les ciutats del món, que són responsables del 
80% de la producció mundial de gasos d’efecte hivernacle, 
reconeixen que la inacció no és una opció. Els alcaldes de 
les ciutats del món són els grans pragmàtics en l’escenari 
mundial. Els resultats, no les ideologies, són els que ens 
importen”. 

Michael R. Bloomberg, 
Alcalde de la ciutat de Nova York, 

en la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, 
Bali, 14 de desembre de 2007

Organitzen:

Divendres, 26 de setembre de 2008
Hotel Santa Marta
Lloret de Mar
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Per a una mobilitat més sostenible, pots compartir cotxe a:
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La implicació dels governs locals  
en el marc post-2012

La Conferència sobre Canvi Climàtic de les Nacions Unides 2007 
celebrada a Bali (Indonesia) va determinar el full de ruta per a les 
nacions cap a un marc post-Kyoto sobre el canvi climàtic pel període 
que comença a partir del 2012. Aquest ha de ser desenvolupat a 
la Conferència de les Parts (COP 14) a Poznan (Polonia) al 2008 i 
hauria de ser aprovat de forma general a la COP 15 a Copenhague 
(Dinamarca) al 2009.

Les ciutats i els governs locals disposen de les competències 
públiques, legals i institucionals, per la qual cosa han de ser una 
part integrant d’aquest procés. Els representants locals han de 
tenir el poder de parlar per ells mateixos com a membres de les 
seves delegacions nacionals. Se’ls ha de donar accés al procés de 
negociació del marc post-2012 per a assegurar que els governs 
locals obtenen el mandat, l’autoritat i els recursos per a continuar i 
reforçar el seu treball local pel clima a través del recolzament dels 
règims nacionals i internacionals.

Proposta de programa

Dins el marc de la “Setmana de la mobilitat sostenible i segura” 
s’organitza la jornada “Municipis gironins contra el canvi climàtic”. 
La present jornada es dirigeix a alcaldes, regidors i tècnics dels 
municipis gironins. 

L’objecte de la present jornada és posar de manifest la voluntat 
dels municipis gironins en reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i en participar des de les comarques gironines en el marc 
post-2012, així com establir les accions prioritàries de lluita contra 
el canvi climàtic. 

9 del matí

Benvinguda
Xavier Crespo, Alcalde de Lloret de Mar

Inauguració de la jornada
Josep Enric Llebot, Departament de física, UAB

3/4 de 10 del matí 

El paper dels governs locals en el marc post Kyoto i  
influència en el full de ruta Bali-Poznan-Copenhague

Irene Vergara, ICLEI - Governs locals per a la sostenibilitat- 

1/4 de 11 del matí 

El repte de la sostenibilitat i la lluita contra  
el canvi climàtic: Agendes 21 locals 

Josep M. Rufí, Diputat de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona 

El compromís de lluita contra el canvi climàtic dels ens locals de les 
comarques gironines

Jesús Llauró, Vicepresident Primer del CILMA
Jordi Mulà, Vicepresident Segon del CILMA

RESPIRA –Responsabilitat Econòmica i Social de Polítiques Innovadores 
com a Resposta Ambiental–

Ignasi Riera, Regidor de Medi Ambient de Lloret de Mar

1/4 de 12 del matí. Pausa-cafè

3/4 de 12 del matí. Taules de treball
Marta Vayreda, consultora ambiental DEPLAN

Taula de mobilitat sostenible 
Ole Thorson, consultor de mobilitat INTRA

Taula d’eficiència energètica 
José Enrique Vàzquez, consultor energètic BIOQUAT

Taula de consum responsable i gestió de residus 
Mercè Girona, Fundació Prevenció de Residus-

Taula de connectivitat i biodiversitat 
Joan Marull, consultor ambiental BARCELONA REGIONAL

Taula dels Alcaldes i Regidors

Ignasi Riera, Regidor de Medi Ambient de Lloret de Mar

¾ de 2 del migdia. Tancament

2 del migdia. Dinar als jardins de Santa Clotilde

Nom i cognoms:

Ajuntament/Empresa:

Càrrec:

Adreça:

Població:

Telèfon:

Fax:

Correu electrònic:

Taula a la qual voleu assistir:

 Taula de mobilitat sostenible 

 Taula d’eficiència energètica 

 Taula de consum responsable i gestió de residus 

 Taula de connectivitat i biodiversitat 

 Taula dels Alcaldes i Regidors

Envieu la inscripció a:

CILMA
Avda. Santa Eugènia, 10 4t
17001 Girona
Tel. 972 426 105
Fax 972 426 106
cilma@ddgi.cat

Programa Inscripció

Dinar: Si No 


