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València, 28 de novembre de 2019. - L'adopció urgent de mesures per a
mitigar i adaptar-se al canvi climàtic i els seus efectes ha de realitzar-se
des de l'establiment de sinergies entre diferents nivells d'administracions
públiques i a través de l'intercanvi de bones pràctiques, promovent la
cooperació municipalista.  Aquestes idees són algunes de les principals
conclusions obtingudes de les X Jornades de Municipalistes per la
Cooperació Internacional que van tindre lloc recentment a la ciutat de
València sota l'epígraf “El Pacte Global de les Alcaldies per al Clima i
l'Energia, una oportunitat per a la Cooperació Internacional
Municipalista”.

 

Amb el finançament de la Diputació de València, MUSOL ha presentat
des de diferents òptiques el Pacte Global de les Alcaldies per al Clima i
l'Energia com una nova eina de cooperació municipalista, que fomenta
la col·laboració entre entitats públiques locals per a aconseguir l'Objectiu
de Desenvolupament Sostenible número 13: Adoptar mesures urgents
per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes. Les principals
qüestions que busca abordar aquest pacte són la mitigació del canvi
climàtic, l'adaptació als efectes negatius del mateix i l'accés universal a
energia.

EL PACTE GLOBAL DE LES ALCALDIES PEL CLIMA Y L´ENERGIA, UNA
OPORTUNITAT PER A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL

MUNICIPALISTA.



LA CLAU ÉS EL TREBALL COORDINAT

En aquesta línia, el president de
MUSOL Rafael García Matíes, ha
subratllat en l'obertura de les
jornades la importància del Pacte
de les Alcaldies per al Clima i
l'Energia com “la major xarxa
mundial d'autoritats locals
treballant per aconseguir uns
objectius específics en matèria de
canvi climàtic i energia. Un esforç
pioner a la Unió Europea, que a
més està estenent-se amb èxit en
diferents països d'Àsia, Àfrica i
Amèrica”.

 

A la província de València ha sigut
la Diputació la institució que ha
liderat l'adhesió dels ajuntaments
al pacte, tal com l'ha esmentat la
diputada de informática i
Tecnologia, Cooperació
Internacional, Govern Obert i
Participació i GIRSA,  Mentxu
Balaguer Pastor , remarcant que

en un parell d'anys s'ha passat de
12 a 220 alcaldies signants del
pacte, d'un total de 266 existents a
la província.

“La clau per a la mitigació i
adaptació al canvi climàtic és el
treball coordinat i multilateral”, en
paraules de María Consuelo Angulo
Luna, Directora General de
Cooperació Internacional al
Desenvolupament de la Generalitat
Valenciana, perquè és un repte que
té la humanitat per al qual
s'exigeixen respostes concretes i
conjuntes. En aquest sentit, és
necessari enfortir aliances i crear
nous espais de coordinació
internacional, interdisciplinaris i
intermunicipals, com els que ofereix
el Pacte de les Alcaldies per al
Clima i l'Energia.



ELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC NO SÓN JUSTOS NI EQUITATIUS

exclusivament per a les altes esferes de govern.

 

Va emfatitzar que el canvi climàtic i els seus efectes ja són visibles en
l'actualitat i que la humanitat està enfrontant de manera tardana un
repte no sols ambiental, sinó també social, científic, dels sistemes de
producció, de salut i fins i tot relacionat amb la religió i les migracions.
Kajfez va precisar que la gravetat i el nombre de desastres climàtics han
augmentat dràsticament en els últims anys i que això té el seu origen en
què “comptem amb els mateixos recursos que tenien els nostres pares,
no obstant això, l'estil de vida actualment és summament diferent i, a
més, utilitzem el tipus equivocat d'energia i de manera molt
rudimentària”.

 
Així mateix, va esmentar que actualment la temperatura mitjana del
planeta ja ha augmentat un grau i correm el risc d'arribar a cinc graus
més si no es prenen les accions corresponents. Preocupa saber que, amb
un augment de dos graus en la temperatura global, el 50% de la
població mundial experimentarà canvis en la seua disponibilitat d'aigua:

aquells llocs secs, tindran sequeres més accentuades i prolongades; A
més, augmentaran les pluges extremes i les inundacions.  A més, va
subratllar que els efectes no seran homogenis en tot el planeta perquè
alguns països són més vulnerables que uns altres, així com tampoc seran
justos ni equitatius: “els qui menys contribueixen al canvi climàtic, seran
els qui patisquen en major mesura els seus efectes negatius".

Lucka Kajfez Bogataj, membre del
Grup Intergovernamental d'Experts
sobre el Canvi Climàtic (IPCC per
les seues sigles en anglés), al qual
se li va atorgar el Premi Nobel de la
Pau en 2007, va presentar la
ponència: “La urgència de l'acció
climàtica a nivell local”, on va
precisar que el problema del canvi
climàtic ha d'abastar-se també des
del nivell municipal i no  deixar-se 



Atés que molts països no han complit amb reduir les emissions segons
el ratificat en l'acord de París i ens trobem en un escenari en el qual la
temperatura del planeta pot arribar a augmentar 3,3 graus, quan el
recomanable és arribar a un augment màxim de 1,5 graus, la científica
va especificar que és fonamental treballar per una alfabetització
energètica de la població. Això significa, treballar a tots els nivells per a
educar i crear consciència sobre l'ús i rol de l'energia en la nostra vida
quotidiana, dotant així a la població de l'habilitat per a aplicar aquests
coneixements en la solució del problema que representa la manera
com utilitzem l'energia en la nostra vida quotidiana i com això
contribueix al canvi climàtic.

 
Va precisar que l'àmbit municipal compleix un paper important perquè
té la facultat d'educar a la ciutadania per a aconseguir que es genere un
canvi en els hàbits que tenen un major impacte en l'ús de l'energia. Va
esmentar que les principals àrees a treballar i sobre les quals s'ha
d'aplicar un canvi d'hàbits són el transport, l'alimentació i el
desaprofitament de menjar, fins a arribar a modificar el
subministrament energètic i reemplaçar l'energia fòssil per energies
renovables.

ALFABETITZACIÓ ENERGÈTICA 

MODEL ECONÒMIC I EUROPEAN GREEN DEAL 

Entre algunes altres mesures que segons l'experta s'han d'implementar
es troben el canvi en sistemes de producció, la millora en els sistemes de
transport públic, construcció més eficient, agricultura eficient en ús
d'energia, vigilància de la producció d'aliments i prevenció del seu
desaprofitament, entre altres. No obstant això, va emfatitzar que el
model econòmic actual no és compatible amb els nivells d'eficiència
energètica que s'han d'aconseguir per a posar fre als efectes negatius del
canvi climàtic i que, per tant, és necessari treballar en noves estratègies
integrades d'adaptació i mitigació.

 

En aquesta línia va ressaltar la importància del Green New Deal for
Europe (Nou Pacte Verd per a Europa) com una forma d´aconseguir la
transició a emissions zero de gasos d'efecte d'hivernacle i transforma
Europa en el procés perquè arribe a ser el primer continent “clima-

neutral”.



Les eines per a aconseguir-ho seran: la llei europea del clima 2050,

l'extensió del sistema de comerç de drets d'emissió, l'impost a les
emissions de carboni, el nou fons de transició justa i la banca climàtica
europea.

 

Va finalitzar la seua presentació, puntualitzant que és necessari que en
els municipis de les zones més vulnerables al canvi climàtic s'exigisca i
s'alce la veu per a comptar amb l'ajuda dels països desenvolupats. D'igual
manera, va manifestar que “s'ha de prioritzar i assegurar la infraestructura
per a l'accés a l'aigua i després treballar en eficiència energètica i
alfabetització energètica de la població”.



El Director de l'Àrea de Projectes i Responsable de Qualitat de la
Fundació MUSOL, Francesco Filippi va precisar que “amb l'aplicació
d'aquest pacte es busca reduir les emissions en un 40% a nivell mundial i
ja no sols a la Unió Europea, mitjançant l'aplicació de mesures de
mitigació i adaptació al canvi climàtic”.

 

Per la seua part, Joan Aguado Sáez, Cap de Secció de Desenvolupament
Sostenible de la Diputació de València va abordar la manera en com han
aconseguit adherir al pacte a 220 municipis de la província de València
sobre el total de 266. Va indicar que es va establir l'adhesió al pacte com
un criteri per a rebre fons i que van destinar   2 milions d'euros per a
l'elaboració dels Plans d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PAUS)

de cada municipi.
 

Va ser important, així mateix, augmentar el personal destinat a aquest
treball i incidir en la seua adequada formació, atés que s'havia de brindar
acompanyament als ajuntaments, especialment als més xicotets i amb
menys recursos. En aqueix sentit va assenyalar que “el pacte no pot ser
una eina homogènia i ha d'adaptar-se a les diferents realitats, per
exemple, diferenciant entre un municipi d'interior i un altre de costa,

acompanyant-se sempre d'accions d'informació i sensibilització”.

 

El Cap del Servei d'Emergència Climàtica i Transició Energètica de
l'Ajuntament de València, José Ignacio Lacomba Andueza va indicar que
la ciutat s'ha adherit al Pacte de les Alcaldies davant l'amenaça que
representen els efectes del canvi climàtic.

EL PACTE GLOBAL DE LES ALCALDIES PER AL CLIMA I L'ENERGIA A
VALÈNCIA



EL PROJECTE LOCAL4GREEN I LA SEUA PROPOSTA DE BONES
PRÀCTIQUES

de les mateixes en 27 municipis. 
 

Nicolau va explicar que les principals eines per a l'aplicació del projecte
han sigut “l'elaboració d'un manual de formulació de Polítiques Fiscals
Verdes, utilitzant una metodologia participativa. Posteriorment, cada país
ha elaborat un manual nacional i després s'ha realitzat un manual
internacional sobre models de polítiques fiscals verdes i bones
pràctiques. Després tota aquesta informació es comparteix entre els
interessats a través de seminaris a nivells nacional i internacional". 

Yolanda Nicolau de la Federació
Valenciana de Municipis i
Províncies va explicar el projecte
Local4Green, realitzat en
col·laboració amb MUSOL, que s'ha
implementat en 78 municipis
pilots europeus, amb el disseny de
154 polítiques fiscals que busquen
integrar la promoció de les
energies renovables i, l´aprovació 

En conseqüència, s'ha treballat en un diagnòstic segons el PAUS, en un
inventari d'emissions i a enfortir a la societat civil per a garantir que siga
participativa i prenga acció.

 

Així mateix, va especificar que “es pretén a arribar a un nou model de
ciutat on siga la persona el centre de tota l'atenció, ja no dedicada als
vehicles, per exemple. Una ciutat planificada amb les persones com a eix,

neta i saludable”. Els sectors de treball per a aconseguir-ho en el marc de
l'adhesió al Pacte han sigut: la mobilitat, amb l'adopció d'un nou model
sostenible, l'edificació eficient i la promoció de nous sistemes energètics.



Silvia Vázquez Arias, representant del Govern Autònom Municipal de Villa
Tunari, Cochabamba, Bolívia, va presentar l'experiència del seu municipi
a través de l'elaboració del pla de millora de la resiliència per als recursos
hídrics davant el canvi climàtic del Municipi de Villa Tunari, realitzat en el
marc d'un projecte de cooperació al desenvolupament de la Fundació
MUSOL. Va ressaltar la importància del pla per a fer front als
desafiaments del canvi climàtic, reduint els impactes negatius i els riscos
associats a aquest, i desenvolupant capacitats de gestió en els
responsables de la localitat.
 

Així mateix, la regidora de Rabinal, Alta Verapaz, Guatemala, Mayra
Leticia López Chen, va presentar l'experiència del seu municipi en la
implementació d'un pla d'adaptació al canvi climàtic, per al qual han
considerat la participació i involucrament de la societat civil, una cosa
que ha resultat complicada tenint en compte que el 70% de la població
viu en condicions de pobresa i el 30% en pobresa extrema.

 

Va comentar que per a poder afrontar els efectes negatius del canvi
climàtic han hagut de “desaprendre moltes pràctiques imposades pel
sistema global, i re-aprendre formes més pròximes a les tradicionals des
de la seua cosmovisió maia”. Algunes de les principals accions que han
implementat han sigut: desenvolupament de sistemes de proveïment
d'aigua davant la constant amenaça de sequeres, generació d'una xarxa
viària que comunique a les comunitats que produeixen aliments i uns 

LA IMPORTÀNCIA DELS SABERS LOCALS. EXPERIÈNCIES DES DE
MUNICIPIS DE BOLÍVIA, GUATEMALA I EL SENEGAL



altres productes per al nucli urbà, replantejament de la producció
agrícola considerant l'escassetat d'aigua, producció d'espècies menors
(ocells i apicultura), manteniment de boscos mixtos i protecció de zones
de recàrrega hídrica.

 

Des del Senegal, Silmang Diouf, coordinador de projectes de cooperació
per al desenvolupament sobre polítiques climàtiques locals de l'ONG 3D
va esmentar els efectes negatius que està tenint el canvi climàtic en
aquest país i com representa un repte real d'adaptació i de nous
mecanismes que les col·lectivitats han de posar en marxa.

 

De la mateixa manera, va explicar que 3D i MUSOL treballen en fer costat
a la comunitat de Yéne que pateix el fenomen de l'erosió, a partir d'un
pla d'aigua i sanejament, un pla d'energia i clima i promovent el
compromís de l'ajuntament per a subscriure el Pacte de les Alcaldies.
 

Va finalitzar realitzant algunes recomanacions en tant s'han de enfortir
les capacitats tècniques i financeres de les municipalitats, articular
accions concretes i connectar-les, convidar als diferents actors a
compartir les experiències i finalment, promoure el diàleg i la
concertació entre els actors per al respecte dels protocols sobre energia i
clima a nivell mundial”.
 

Tornant a Bolívia, des del Govern Autònom Municipal de Tiquipaya, David
Veliz Muños va presentar l'experiència dels municipis de la vall i serralada
del Tunari, Cochabamba, per a l'adaptació al canvi climàtic. Va precisar
que, si bé no compten amb un pla específic, han creat una unitat
responsable de les conques i el canvi climàtic única en tot el país, que es
troba treballant des de 2017 amb les diferents comunitats en forma
integral per a l'enfortiment de capacitats i elaboració de projectes per a
la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

 

Per a aconseguir l'objectiu de protegir les conques i proveir d'aigua a la
població, han “sembrat aigua mitjançant la reforestació amb espècies
natives”, implementat sistemes de “collita” d'aigua de pluja, portat a ter-
 



me la rehabilitació de sòls fèrtils per a evitar l'erosió i aconseguir un reg
eficient, posat en marxa sistemes agroforestals dinàmics, promogut l'ús
eficient d'aigua per a l'agricultura i la producció orgànica. Ha ressaltat, a
més, que la participació de la comunitat ha sigut substancial i s'ha
aconseguit mitjançant l'elaboració d'un pla de gestió per les mateixes
comunitats, l'alta taxa de participació de les dones, la recuperació de
sabers locals, inserció de la temàtica de maneig de conques en la malla
curricular escolar i la capacitació al personal polític i funcionari.
 
La jornada va finalitzar amb el Director de l'Àrea de Projectes de MUSOL
ressaltant que “enfront de la immobilitat estatal, hi ha un moviment
municipalista que es veu molt implicat i que està posant en marxa
actuacions programàtiques per a fer front al canvi climàtic. El Pacte de
les Alcaldies és aquell marc en el qual és possible una transferència de
coneixements, molt més horitzontal que la cooperació nord-sud
tradicional”.


