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2 LA NECESSITAT DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
2.1 ANTECEDENTS I HISTÒRIA 
 
La revolució industrial produïda al llarg del segle XX i, principalment, a partir de la 
segona Guerra Mundial, en els països que conformen tot l’àmbit desenvolupat del nostre 
planeta, va comportar l’esclat del consumisme i la immersió de la població dins d’un 
món bàsicament materialista, impulsat per la publicitat dominant en totes les àrees que 
ha incitat la cobdícia humana de satisfer totes les necessitats materials, bàsiques o no. 
Tot plegat ha provocat un canvi important en els comportaments que, en moltes 
ocasions, prescindeix dels valors i de les virtuts que fins fa poc la humanitat compartia,  
passant per alt moltes vegades els drets dels altres humans, principalment si són d’altres 
espècies o bé no han nascut encara. La gran repercussió mundial que ha tingut aquesta 
variació ve fonamentada en diversos fenòmens que, sens dubte, han influït en nivells 
diversos, tals com els aspectes ideològics i espirituals –tan importants en determinades 
cultures- i, como no, els materials. La suma de tot va donar com a resultat una crisi 
mundial que en l’actualitat ja gairebé ningú qüestiona, malgrat que fins no fa massa 
anys molts sector es negaven a acceptar, impulsats per la pròpia il·lusió d’avenç. També 
cal tenir en compte que les arrels de la crisi són tan profundes i tan generals, que les 
trobem per tot arreu.  
 
Si el Renaixement i el seu antropocentrisme van ser els iniciadors d’un canvi 
substancial de la humanitat a tots els nivells, basant-se en el canvi de pensament i de 
valors, donant una alt valor a l’ésser humà com a tal, la revolució industrial va 
empènyer aquest canvi al seu nivell més àlgid, perquè el ser humà, elevat ja a un pla 
altíssim, ara es preocupa d’aconseguir totes les seves ambicions i expectatives en tots 
els àmbits del seu entorn. Les dinàmiques impulsades per aquesta revolució, amb totes 
les seves conseqüències, directes i indirectes, van ser les que van desencadenar tot un 
conjunt de processos, sense precedents, que van començar a Europa i que aquesta va 
exportar a les seves colònies, fins que va arribar a escala universal, produint el que 
s’anomena una crisi ecològica global. Va ser precisament aquesta crisi ecològica global 
la que va promoure la realització de les cimeres de la terra.                                                                           
 
Així va ser com l’any 1968 es va convocar la primera conferència internacional sobre la 
biosfera, impulsada per la UNESCO, de manera que es va convertir en el primer 
moviment reflexiu sobre les condicions de vida en el planeta, a nivell universal. Aquesta 
primera conferència va ser promoguda pel món occidental, profundament preocupat i 
segurament influenciat pels incidents que s’estaven produint a la capital francesa i 
també per l’impuls que prenia ja el moviment hippy a terres nord-americanes. 
 
Les Nacions Unides no es van quedar enrere en aquestes reflexions, atentes a la 
necessitat d’establir un criteri i uns principis comuns que oferissin als pobles del món 
inspiració i guia per a la preservació i millora del medi humà, l’any 1972 van organitzar 
una conferència sobre el medi ambient humà –la primera-, que es va dur a terme a la 
capital sueca, Estocolm. Aquesta primera conferència va ser molt fructífera, perquè 
d’ella en va sortir una fonamental declaració de principis, amb l’aprovació d’una 
declaració sobre el medi ambient humà, una resolució sobre diversos acords 
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internacionals i també del món de les finances, i més de cent recomanacions sobre 
actituds i accions a dur a terme. Tot plegat va ser possible gràcies a que hi van assistir 
un gran nombre de caps d’estat, conscienciats de la nova situació del planeta i disposats 
a posar els mitjans necessaris per frenar la seva evolució.  
 
Tot aquest conjunt d’acords va tenir un fort ressò, amb efectes molt importants al més 
alt nivell. El principal exemple va ser la creació del Programa de les Nacions Unides per 
al Medi Ambient (PNUMA), dins de l’Organització de les Nacions Unides i amb seu a 
Nairobi (Kènia). La seva missió és coordinar les activitats relacionades amb el medi 
ambient i promoure esforços per tal de tenir-ne cura, la promoció de ciències 
mediambientals i la difusió d’informació sobre aquest aspecte bàsic per al manteniment 
i conservació de la Terra. Ajuda a formular legislacions sobre el medi ambient i promou 
el desenvolupament de tractats ambientals internacionals.  També té la capacitat de 
formular advertiments quan i a qui calgui, a més de tenir la capacitat per respondre a 
qualsevol emergència esdevinguda en relació amb desastres mediambientals. És, doncs, 
la principal autoritat mundial en l’àrea mediambiental. 
 
En conseqüència, molts països industrialitzats van modificar la seva estructura 
governamental creant  unitats mediambientals en forma de departament o bé com a 
ministeris independents, seguit el model que havien aplicar els països nòrdics, o bé 
seguint el model dels Estats Units que havien format aquestes unitats en tots els 
departaments de la seva administració. En àmbits locals, nacionals i internacionals van 
començar a sorgir, en aquella època, organitzacions conservacionistes, ambientalistes i 
ecologistes. 
 
Espanya, immersa en l’eufòria desenvolupista que encara promovia el govern autoritari 
que arrossegava des del 1939, tot i trobar-se ja en els seus darrers anys, es va mantenir 
al marge de tot el canvi que s’estava promovent a l’altra banda de les fronteres del país. 
 
El moviment internacional tot just acabava de començar, ja que l’activitat política en 
l’àmbit mediambiental va ser desenfrenada, de tal manera que en una vintena d’anys es 
van aprovar dotze convenis o protocols que actuaven en temes tan importants com: 
 
◊ El comerç internacional d’espècies de flora i de fauna en perill 
◊ La prevenció de la contaminació dels oceans a causa d’abocaments de residus 
◊ La prevenció de la contaminació des de vaixells 
◊ Les zones humides especialment com hàbitat d’ocells aquàtics 
◊ La prohibició d’usos militars o hostils de les tècniques de modificació mediambiental  
◊ La conservació dels recursos vius marins de l’Antàrtica 
◊ La reducció d’emissions de sofre i els seus fluxos transfronterers 
◊ La protecció de la capa d’ozó  
◊ La notificació immediata d’accidents nuclears 
 
No obstant, no pensem que la tasca té un desenvolupament còmode, donat que en 
realitat és un procés dens i intens, que es dilata en el temps perquè tot i que els països 
del primer món saben que és imprescindible la conservació del medi ambient del nostre 
planeta per a la pròpia subsistència, acostumen a prioritzar els interessos econòmics i/o 
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polítics. Per aquest motiu es produeixen negociacions difícils que endarrereixen la 
gestació dels acords i, en conseqüència la seva ratificació perquè entrin en vigor es fa 
molt lenta, oscil·lant al voltant dels deu anys. De tota manera sempre arriben a assolir 
una dimensió internacional, encara que la seva aplicació és variable i força desigual en 
funció dels països, ja que sempre n’hi uns que hi guanyen i d’altres que hi perden. És 
una situació complicada que produeix problemes d’equanimitat entre generacions.  
 
Malgrat totes aquestes circumstàncies i el procés tan llarg que necessiten, cal impulsar-
les perquè, per altra banda, sembla que són l’única alternativa proteccionista del medi 
ambient enfront dels governs dels estats sobirans i els seus poders fàctics, que en moltes 
ocasions són tan potents i influents que poden fer variar les decisions governamentals. 
 
Entretant, a la terra s’anaven produint diverses afectacions al medi natural, amb un 
impacte ambiental de gran magnitud que, a més a més, implicaven moltes zones del 
planeta: els deserts creixien mentre els boscos i jungles minvaven, espècies animals i 
hàbitats que desapareixien, el sòl s’erosionava alhora que es contaminava, la pesca 
començava el seu declivi, pobles indígenes eren aniquilats... Tot plegat assolia tanta 
envergadura que obligava a prendre mesures ràpidament. A la  conscienciació de tots 
aquests factors hi ajuden els informes anuals sobre l’estat del món que elaboren 
organismes com el PNUMA i el “World Watch Institute” des de fa una vintena d’anys, 
ja que fins llavors la humanitat no s’havia fet ressò de la realitat dels canvis degut, 
precisament, a la manca d’informació.  
 
En aquestes circumstàncies es va intentar el desenvolupament de determinades 
polítiques mediambientals a tots els nivells. No obstant, aquell mateix any 1992,  es van 
produir dos fets molt importants, dels quals s’ha donat molt poca informació. Un 
d’aquests procedia d’una ancestral civilització sud-americana, els savis de la qual van 
palesar com la seva comunitat s’havia mantingut al marge de les colonitzacions, 
mantenint la seva estructura social   
 
Per una altra banda la comunitat científica va elaborar un manifest crític considerat com 
el més important del segle vint d’aquests portaveus de la ciència moderna, donada la 
gran quantitat de científics de primera línia  que el van signar, entre els quals hi 
figuraven quasi tots els guardonats amb el premi Nobel de ciències de tot el món –en 
total més de 1700 signatures de científics, presidents d’acadèmies i també els  instituts 
científics de més prestigi. D’aquí la importància del manifest, no només pel seu 
contingut, sinó bàsicament pel valor intrínsec a nivell mundial dels signants, donat que 
en realitat  el text no diferia massa d’alguns documents elaborats per la cimera de la 
terra. Aquest manifest titulat “Warning to Humanity” (Avís a la Humanitat), adverteix 
que: 
 

Els éssers humans i el món natural es troben en una cursa abocada a la col·lisió. Les 
activitats humanes infligeixen danys severs i sovint irreversibles al medi ambient i a 
recursos d'importància crítica. Si no es modifiquen, moltes pràctiques actuals creen un 
greu risc per al futur que desitgem (...) i poden arribar a alterar el món vivent fins a un 
punt que sigui incapaç de sostenir vida en la forma que avui coneixem. Urgeixen canvis 
fonamentals si volem evitar la col·lisió que la nostra cursa actual produirà”. (Kendall, 
Henry; et al., Avís dels científics del món a la humanitat, 1999)   
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A finals del segle vint, quan la crisi ecològica i humanitària ja era present a tot el món i 
havia assolit grans  proporcions, s’havia evidenciat el fracàs de les expectatives que 
havia alimentat i promès la comunitat científica, la qual havia mantingut que els 
espectaculars avenços tecnològics que es produïen contínuament, ens farien evolucionar 
cap a un món millor. Ara s’anava en sentit totalment contrari.  
 
La il·lusió de l’optimisme que provocava la tecnocràcia s’havia esvaït a causa del 
desenvolupament de la ciència postmoderna. La ferma opinió científica que una solució 
tècnica podia resoldre qualsevol mena de problema ja no era vàlida, de manera que els 
científics més honestos ja hi havien renunciat. Així veiem com de les paraules de H. 
Smith es desprèn que considerava que el positivisme reduccionista es trobava a les 
acaballes. Els científics d’èlit admetien finalment moltes de les crítiques més 
revolucionàries dirigides al progrés que estava efectuant la tecnologia moderna. 
Portaven molts anys de retard, entestats en els seus projectes d’avenç però la realitat es 
va acabar imposant. De fet, si ens remuntem a l’any 1966, trobem que Seyyed Hossein 
Nasr, un filòsof, físic i metafísic iranià, professor del departament d’estudis islàmics de 
la Universitat George Washington dels Estats Units, ja va parlar de manera molt clara 
sobre la crisi ecològica del nostre planeta i de les causes filosòfiques i espirituals que 
l’estaven arrossegant.  
 
 
2.2 LA CIMERA DE RÍO DE JANEIRO, 1992 
 
Del 3 al 14 de juny de 1992 es va realitzar a Río de Janeiro la Conferència de Nacions 
Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, coneguda també com la Cimera 
de la Terra, la qual no va tenir precedents dins de les Nacions Unides. Hi van participar 
172 governs amb 108 caps d’Estat o de Govern. Paral·lelament, es va dur a terme una 
altra cimera formada per la societat civil, amb molta més participació i vitalitat que la 
promoguda pels estaments oficialistes, ja que hi van participar uns 2.400 representants 
d’Organitzacions No Governamentals, més les 17.000 persones del Fòrum Global’92, al 
qual se li va donar estatus consultiu. Eren persones vinculades a més d’11.000 ONGs 
pertanyents a 170 països.     
 
En aquesta cimera s’hi van tractar temes tan important com la producció de productes 
tòxics, l’augment de les sequeres, fonts alternatives d’energia dirigides a combatre el 
canvi climàtic global, etc. La fita més important de la Conferència, però, va ser l’acord 
sobre la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic –va entrar en 
vigor el 21 de març de 1994-, que més tard derivaria en el Protocol de Kioto sobre el 
canvi climàtic.  
 
La gran participació a la cimera de Río, va fer que es convertís en la més internacional 
de totes les celebrades fins llavors. Els seus resultats també van ser espectaculars i, en 
conseqüència, van tenir una gran repercussió, amb l’elaboració de documents de gran 
abast. El reconeixement específic de la nostra dependència de la naturalesa a més de 
deixar clara la necessitat de canviar els hàbits per tal d’assolir un millor futur per a la 
humanitat es va palesar en tots els documents fruit de la cimera, tals com la pròpia 
Declaració de Río, l’Aliança global per al medi ambient i el desenvolupament, l’Agenda 
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21, el Conveni marc sobre el canvi climàtic, el Conveni sobre la diversitat biològica i la 
Declaració de principis en relació als boscos. 
 
La cimera paral·lela encara va donar millors resultats que la cimera oficial. Van ser 
aprovats 45 Tractats, d’entre els quals s’han d’esmentar com a més importants la Carta 
de la Terra, la Declaració dels pobles de la Terra, el Tractat sobre els pobles indígenes i 
el Tractat sobre agricultura sostenible, als quals s’han d’afegir diversos compromisos 
ètics, un codi de conducta per a les ONG, i un llarg etcètera. 
 
A la vista de l’èxit obtingut per la cimera paral·lela, aquesta praxis es va convertir en 
habitual en totes les cimeres mediambientals a partir de la de Rio de Janeiro. 
 
De tot plegat es pot concloure que aquell any 1992 es va convertir en punt d’inflexió per 
a la conscienciació de la importància de la crisi ecològica del nostre planeta, de les 
seves causes i de  les seves derivacions, però també de què calia fer per encarar-la i 
posar-hi fre. 
 
 
2.3 LA CARTA DE LES CIUTATS EUROPEES CAP A LA SOSTENIBILITAT. 
LA CARTA D’AALBORG, 1994 
 
Entre els dies 24 i 27 de maig de 1994 es va celebrar la Conferència europea sobre 
ciutats sostenibles, a la ciutat danesa d’Aalborg, organitzada pel Consell internacional 
d’iniciatives ambientals locals, amb el patrocini de la Comissió Europea i de la pròpia 
ciutat d’Aalborg. 
 
Aquesta conferència va donar com a resultat l’aprovació de la Carta d’Aalborg, signada 
per una vuitantena d’autoritats locals europees i per 235 representants d’organitzacions 
internacionals, governs nacionals, centres científics, etc. El projecte de la Carta va ser 
debatut per més de 600 persones que van participar en els 36 cursos pràctics de la 
Conferència, i es van incorporar molts suggeriments i observacions al text definitiu. No 
obstant això es va decidir que la Carta fos desenvolupada més àmpliament i sotmesa als 
participants de la segona Conferència europea sobre ciutats sostenibles que se celebraria 
a Lisboa l’any 1996. 
 
De tota manera, la signatura de la Carta va comportar el compromís per part de les 
ciutats, petites poblacions i unitats territorials europees de participar en les iniciatives 
locals del Programa 21, així com a desenvolupar programes a llarg termini dirigits al 
progrés en la sostenibilitat, alhora van encetar una campanya de ciutats europees 
sostenibles.  
 
El contingut de la Carta d’Aalborg i les decisions adoptades es despleguen en aquests 
tres grans blocs: 
 
Part I: Declaració de consens. Les ciutats europees cap a la sostenibilitat. 
Part II: Campanya de ciutats europees sostenibles 
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Part III: Participació en les iniciatives locals del Programa 21: plans d’acció local a 
favor de la sostenibilitat.  
 
Dels tres blocs voldríem destacar l’inici de cada un d’ells: 
 

Part I. Nosaltres, ciutats europees, signatàries d’aquesta Carta, declarem que en el curs de 
la història, hem conegut imperis, estats-nació i règims, i els hem sobreviscut com a 
centres de la vida social, portadors de les nostres economies i guardians de la cultura, el 
patrimoni i la tradició. Juntament amb les famílies i els barris, les ciutats han estat la base 
de les nostres societats i estats, el centre de la indústria, l’artesanat, el comerç, l’educació i 
el govern.  
 
Part II. Nosaltres, ciutats europees, signatàries d’aquesta Carta, treballarem plegades per a 
un desenvolupant sostenible en un procés d’aprenentatge a partir de l’experiència i dels 
èxits aconseguits a escala local. Ens animarem mútuament per tal d’establir plans d’acció 
locals a llarg termini (Agenda 21), reforçant així la cooperació entre autoritats locals i 
integrant aquest procés en les iniciatives de la Unió Europea en matèria de medi ambient 
urbà. 
 
Part III. Nosaltres, ciutats europees, signatàries d’aquesta Carta, ens comprometem pel fet 
de signar-la i de participar en la campanya de ciutats europees sostenibles, a tractar 
d’arribar a un consens en el si de les nostres comunitats sobre una Agenda 21 d’abast 
local abans d’acabar l’any 1996. D’aquesta manera seguim al mandat establert en el 
capítol 28 de l’Agenda 21, tal com es va acordar a la Cimera de la Terra a Río de Janeiro 
el mes de juny de 1992. Mitjançant els nostres plans d’acció locals, contribuirem a 
l’aplicació del cinquè programa d’acció de la Unió Europea en matèria de medi ambient, 
"Cap a un desenvolupament sostenible". Els processos d’Agenda 21 locals es duran a 
terme d’acord amb la primera part d’aquesta Carta. Proposem que el procés de preparació 
d’un pla d’acció local inclogui les etapes següents. (Generalitat de Catalunya i 
Ajuntament de Barcelona, La Carta d’Aalborg, 1994) 

 
 
2.4 LA CONFERÈNCIA DE LISBOA. “DE LA CARTA A L’ACCIÓ”, 1996 
 
La segona Conferència europea de Pobles i Ciutats sostenibles es va realitzar a Lisboa 
(Portugal), del 6 al 8 d’octubre de 1996, amb l’assistència de més de 1.000 representants 
d’estaments locals i regionals de tota Europa. L’objectiu  bàsic d’aquesta segona 
conferència era informar sobre el procés que seguia l’Agenda Local 21, a 35 països 
europeus, per tal d’avaluar els avenços aconseguits a partir de la realització de la 
Primera Conferència d’Aalborg (Dinamarca), el maig de 1994. A partir d’aquesta 
avaluació es va produir un intercanvi d’idees i d’experiències efectuades en àmbits 
locals per, finalment, valorar les possibilitats de dur a terme col·laboracions en projectes 
conjunts amb altres comunitats europees. Tot plegat va servir per conèixer quina mena 
de mancances tenien les autoritats locals compromeses en el desenvolupament de 
l’Agenda Local i també per conformar la següent fase de la Campanya iniciada.  
 
A Lisboa, amb la participació de 250 autoritats locals i regionals, es va ampliar el 
nombre de participants en la Campanya de Pobles i Ciutats Europees sostenibles que 
s’havia iniciat feia dos anys a la Conferència de la ciutat danesa d’Aalborg, en la que 80 
municipis van signar la Carta de Pobles i Ciutats europees sostenibles (Carta d’Aalborg) 
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que ja hem citat en el punt anterior. Com a signants de dita Carta es comprometien a 
participar en el procés de desenvolupament i de consecució d’un consens entre les seves 
comunitats locals, per tal d’elaborar un pla d’acció a llarg termini dirigit a la 
sostenibilitat. Aquest pla serà anomenat “Agenda Local 21”. 
 
La Campanya, iniciada al 1994, va dedicar aquells dos primers anys a la promoció de la 
Carta d’Aalborg per tal de difondre la sostenibilitat local i aconseguir una 
conscienciació el és àmplia possible, de forma que les autoritats locals s’unissin a la 
Campanya i signessin la Carta, tot plegat acompanyat d’informació i assessorament 
sobre el procés que havia de seguir l’Agenda Local 21. 
 
Ara, a la Conferència de Lisboa, s’encetava una nova fase en la que es dedicaven els 
esforços a instituir els principis que s’havien exposat a la Carta.  S’iniciava i es duia a 
terme el procés corresponent a una Agenda 21 amb la voluntat d’establir un autèntic pla 
de sostenibilitat local. Es pretenia, doncs, que amb l’impuls d’aquesta nova fase les 
autoritats locals es fessin ressò per contribuir en la implementació de l’Agenda 21 –
elaborada a Rio el 1992- i també en la de l’Agenda Hàbitat, establerta aquell mateix 
1996 a Istambul.  
 
De la Conferència de Lisboa del 1996 en va sorgir un document titulat “De la Carta a 
l’Acció”, subscrit pels participants de la trobada. Es tracta d’un document basat en 
diferents experiències locals que es van exposar i discutir al llarg dels 26 tallers que van 
conformar la Conferència. També s’hi van tenir en compte els principis i recomanacions 
manifestats a la “Carta d’Aalborg”, a la “Guia Pas a Pas” elaborada per la Junta de 
Gestió de Govern Local del Regne Unit, a l’”Informe de Ciutats Sostenibles” realitzat 
pel Grup d’Experts en Medi Ambient Urbà de la Comissió Europea, així com a la “Guia 
de Planificació de l’Agenda Local 21” del Consell Internacional per a iniciatives Locals 
en Medi Ambient. 
 
Els participants en aquesta primera conferència de govern local també van manifestar la 
seva voluntat de contribuir en la implantació de l’Agenda Hábitat, quan s’iniciés la 
pròxima fase de la Campanya de Pobles i Ciutats Europees Sostenibles, d’acord amb el 
que s’havia establert a la Conferència HABITAT II, celebrada a Istambul el juny de 
1996. 
 
El Pla d’Acció de Lisboa: de la carta a l’Acció. 
 
Desenvolupa els següents apartats: 
 

1. Preparació del govern local per al procés de l’Agenda Local 21 
2. Eines de gestió de la sostenibilitat 
3. Conscienciació i educació 
4. Establiment d’estratègies per comprometre a la comunitat 
5. Aproximació i planificació de l’Agenda 21 
6. Associació i Cooperació entre autoritats 
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2.5 EL PROTOCOL DE KYOTO, 1997 
 
 El Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, en l’article 17, 
estableix que la Conferència de les Parts podrà aprovar protocols del Conveni en 
qualsevol període ordinari de sessions, i això és el que va succeir durant la 3a sessió de 
la Conferència de les Parts (COP 3), que va tenir lloc a Kyoto (Japó) l’any 1997. El 
Protocol de Kyoto marca una fita històrica perquè, per primera vegada, els països 
industrialitzats aproven objectius quantitatius de reducció jurídicament vinculants. 
 
La signatura del Protocol de Kyoto té com objectiu aconseguir reduir un 5,2% les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle per al període comprès entre 2008 i 2012, a 
partir dels nivells globals de l’any 1990. L’única excepció són els països que es troben 
en transició cap a una economia de mercat, els quals poden triar un altre any com a 
referència.  
 
No obstant, aquest acord no va entrar en vigor fins el 16 de febrer de 2005, ja que calia 
que un mínim de 55 països el ratifiquessin, d’acord amb l’article 25. Amb la ratificació 
de Rússia, l’octubre de 1004, es va superar aquesta condició, entrant en vigor tres mesos 
més tard. Aquestes nacions conformen el 55% de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, i en l’actualitat ja són 166 els països que s’hi han sumat i l’han ratificat. 
 
El Protocol de Kyoto reforça les mesures internacionals en resposta al canvi climàtic, i 
ara com ara, és de l’únic mecanisme de nivell internacional que es disposa per fer front 
al canvi climàtic i poder minimitzar els seus impactes. El document marca les polítiques 
i mesures que s’han d’adoptar, alhora que fa un reclam perquè es faci un ús més eficient 
de l’energia i el transport, es promocionin formes d’energia renovables, es procuri la 
limitació de les emissions de metà procedents de la gestió de les deixalleries i dels 
sistemes de subministrament d’energia, es protegeixin els boscos i un llarg etcètera. 
 
També s’hi especifiquen els sis gasos d’efecte hivernacle i d’origen humà, per tal que es 
pugui aplicar el Protocol:  
 

◊ Diòxid de carboni (CO2) 
◊ Metà (CH4) 
◊ Òxid nitrós (N2O) 
◊ Hidrofluorocarburs (HCFC) 
◊ Perfluorocarburs (PFC) 
◊ Hexafluorur de sofre (SF6) 

 
De tots ells el principal és el CO2 perquè es produeix amb la utilització dels 
combustibles fòssils (petroli, gas natural i carbó), de manera que disminuir-ne la 
producció és molt complicat degut a que la major part de l’energia que es consumeix 
s’obté a partir d’aquests productes. La conseqüència és que determinats països, entre 
ells Espanya, hagin sobrepassat els límits permesos, cosa que implica la realització d’un 
gran esforç per assolir els nivells permesos. 
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El sector industrial serà el més afectat i haurà de ser més rigorós a l'hora de controlar els 
gasos que emet a l'atmosfera, el que li ocasionarà reformes considerables en els 
processos de producció . Aquests acords no són sinó un primer pas per a començar a 
contenir el principal problema ambiental que té la Humanitat: el canvi climàtic. No hi 
ha cap dubte que és un fet real i que si no se li posa fre les conseqüències sobre la Terra 
seran molt greus: les catàstrofes naturals augmentaran i en aquells llocs que existeixen 
problemes ocasionats pel clima, aquests es veuran incrementats. 
 
El resultat pot ser que en els països on l’aigua sigui escassa disminueixin encara més les 
precipitacions, provocant perill de desertització –en aquest cas s’hi trobaria una bona 
part d’Espanya-, mentre que a les zones del planeta on el problema són les inundacions, 
aquestes també augmentaran. 
 
2.6 LA DECLARACIÓ DE HANNOVER, 2000 

Preàmbul  

Nosaltres, 250 representants municipals de trenta-sis països europeus i regions veïnes, ens 
hem reunit a la Conferència de Hannover 2000 (la Tercera Conferència Europea sobre 
Ciutats i Pobles Sostenibles) celebrada del 9 al 12 de febrer de 2000 per avaluar els 
avenços que hem realitzat perquè les nostres ciutats i viles siguin sostenibles i per posar-
nos d’acord sobre la direcció que volem prendre per al segle XXI.  

En signar la Carta de les ciutats i pobles europeus cap a la sostenibilitat (Carta 
d’Aalborg), ens hem compromès com a autoritats locals, amb l’Agenda 21 Local i amb 
altres processos de planificació de desenvolupament sostenible i ens hem incorporat a la 
Campanya europea de ciutats i pobles sostenibles, que fins ara ha estat coordinada pel 
Consell dels Municipis i Regions d’Europa (CMRE), Eurocities, la Xarxa de Ciutats 
Saludables de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Consell Internacional 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (ICLEI) i l’Organització de Ciutats Unides 
(UTO) en cooperació amb la Comissió Europea i el seu Grup d’Experts sobre Medi 
Ambient Urbà.  

Sis-centes cinquanta autoritats locals i regionals de trenta-dos països de tota Europa s’han 
compromès amb la sostenibilitat local i amb la Campanya tot signant la Carta d’Aalborg. 
La població representada per tots els participants de la Campanya supera els cent trenta 
milions de ciutadans i ciutadanes d’Europa.  

Ens hem inspirat en el Pla d’acció de Lisboa i ja vam expressar la necessitat d’acció en les 
declaracions de Turku, Sofia, Sevilla i l’Haia. El progrés aconseguit des de l’inici de la 
campanya és considerable i ha portat molts canvis positius a les nostres ciutats i viles. Els 
resultats aconseguits fins ara ens encoratgen a emprendre noves accions per superar els 
nombrosos reptes a què ens enfrontem. (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de 
Barcelona, La Declaració de Hannover, 2000) 

Amb la voluntat d’aconseguir que els governs locals puguin fer que les seves ciutats i 
viles esdevinguin sostenibles, van establir una sèrie de determinacions desenvolupades 
en els tres apartats que indiquem a continuació: 
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1. Principis i valors per a l’acció local cap a la sostenibilitat 
2. Lideratge municipal 
3. La nostra crida 

 
2.7 LA CIMERA DE JOHANNESBURG, 2002 
 
L’any 2002, deu anys més tard de la celebració de la primera cimera de la terra a Río de 
Janeiro, i superats els 6.200 milions d’habitants del planeta, ja que des del 1992 havia 
augmentat en 785 milions, es va celebrar la segona cimera de la terra, aquest cop a Sud-
Àfrica, país que després d’haver estat immers en una lluita sanguinolenta entre la seva 
població, havia aconseguit alliberar-se de la colonització, no sense haver patit 
anteriorment un llarg període d’apartheid. 
 
Tot i ser la segona cimera de la terra, en aquesta ocasió es van produir serioses 
dificultats en els treballs per a la preparació de la mateixa, cosa que en el primer cas, a 
la cimera de Río, no havia passat. Probablement el motiu va ser la percepció que tots els 
estaments tenien de la limitació de l’efectivitat dels convenis de l’Agenda 21, a escala 
global, malgrat que dels acords sobre el canvi climàtic i la biodiversitat havien sorgit un 
gran nombre d’iniciatives, tant nacionals com internacionals, dirigides a impulsar 
modificacions en moltes polítiques per tal  que fossin més positives de cara a la 
problemàtica de la sostenibilitat. Un altre factor que possiblement també hi va influir va 
ser el fet que els Estats Units van declinar la seva assistència a aquesta cimera, a pesar 
de ser el país més generador de contaminants i el màxim consumidor de recursos.   
 
Així doncs, els assistents a la cimera van ser una mica inferiors en nombre als de 
l’anterior, ja que hi van participar 104 caps d’estat i 8000 representants d’ONG. Tot i 
això i per primera vegada, es va comptar amb una important representació de l’àmbit 
empresarial, en nombre de 120 dirigents de grans empreses multinacionals. Es va 
aprovar la Declaració de Johannesburg sobre el desenvolupament sostenible, i un Pla 
per a l’aplicació de les decisions adoptades a la cimera. La novetat, però, va ser la 
subscripció de 280 acords de solidaritat entre governs nacionals, institucions 
internacionals, món empresarial, grups de treballadors, ONG, etc. 
 
En el moment de convocar la cimera de Johannesburg s’havia produït un creixement 
econòmic espectacular a nivell mundial, si bé l’atur havia augmentat com mai i la fam i 
la misèria al món també s’havien  incrementat. De fet, des de la dècada de 1970 la fam 
no havia  parat d’augmentar, de tal manera que l’any 2002 ja afectava a 852 milions de 
persones de forma greu i, en canvi, es produïa una despesa de cent milions de dòlars 
diaris en despeses militars, els quals haurien estat molt útils per pal·liar els efectes 
mortals de la fam i/o la set. 
 
Les tendències que a la cimera de 1992 s’havien considerat com un problema al que 
calia posar solució, ara no solament no havien disminuït sinó que en molts casos 
s’havien accentuat. Malgrat tot a la cimera de Johannesburg els punts d’acord van ser 
bastant menys i, a més a més, van ser de menor importància que els que s’havien 
adoptat deu anys abans, però com que les dades a escala global d’aquells darrers anys,  
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no admetien discussió, es va haver de coincidir en acceptar l’augment de la gana i de la 
misèria, de l’extermini d’espècies, dels genocidis duts a terme a nivell físic i cultural, el 
canvi climàtic i, en conseqüència, la desertització, les desigualtats amb una forta 
bipolarització entre els cada vegada més rics i els cada cop menys rics, a més d’una 
majoria de pobres que cada vegada n’eren més, circumstància que conduïa a les 
migracions i a l’existència de refugiats i també a la segregació, és a dir, a la 
insostenibilitat. 
 
El resultat va ser  que la petjada ecològica mitjana de la humanitat, entre 1992 i 2002, 
passés d’un 25% a un 35% superior dins l’espai ecològicament productiu i amb 
disponibilitat en el Planeta. L’any 2002 la petjada ecològica mitjana per càpita era de 
2,3 Ha d’espai ecològicament productiu i, en canvi, la Terra només disposa de 1,7 Ha 
per càpita. Això vol dir que aquesta diferència comporta una destrucció irreversible del 
capital natural. 
 
Així les coses, el Pla d’acció es va encarar molt més als aspectes sanitaris, i també als 
de seguretat i ecologia humana, de tal manera que es va aconseguir un compromís per 
tal  que l’any 2015 s’obtinguin els següents resultats: 
 

a) Reducció de la població que pateix fam al 50% 
b) Reducció de la població que no té accés a l’aigua potable al 50% 
c) Reducció de la població que no disposa del sanejament bàsic i necessari al 50% 
d) Reducció al 66% de la taxa de mortalitat infantil en menors de 5 anys 
e) Aturar l’esgotament de recursos pesquers. 

 
D’aquesta cimera de Johannesburg també s’ha de destacar la Declaració de Gauteng, 
aprovada per l’impuls de diversos governs regionals de tot el món. Dita declaració 
pretenia mostrar la voluntat i el compromís d’aquells governs amb el desenvolupament 
sostenible, a més de l’aplicació d’unes estratègies pròpies de sostenibilitat com a marc 
integrador i coordinador de la resta de polítiques públiques. Aquesta Declaració de 
Gauteng va ser promoguda i signada, entre d’altres, pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al qual  seguiria, uns mesos més tard, el Govern de la Illes Balears.  
 




