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Acord de la Xarxa 
de suport al Comunicat de Lima 

Per un acord global post-2015 sobre clima, inclusiu i ambiciós 
 
 
 
La XX Conferència Internacional sobre Canvi Climàtic, (COP20), organitzada per la 
Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic el passat desembre de 
2014 a la ciutat de Lima, va tenir per objectiu progressar de cara a la futura adopció 
d’un nou acord mundial per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle. Dels resultats de la COP20 es pot concloure que ja no hi ha discussió 
sobre la realitat del canvi climàtic, però que existeixen diferències importants de 
visió entre els països.  
 
 
La XXI Conferència de les Parts, COP21, s’organitzarà entre el 30 de novembre i l’11 
de desembre de 2015 a París amb l’objectiu de concloure aquest nou acord mundial. 
A hores d’ara ja s’han generat grans expectatives de cara a la COP21, però, entre 
d’altres àmbits, encara cal continuar treballant per destacar el paper clau dels 
governs subnacionals i locals en la lluita contra el canvi climàtic. Per aquest motiu, 
durant la COP20 es va aprovar el Comunicat de Lima. 
 
 
El Comunicat Lima és fruit de la tasca prèvia de les autoritats locals i regionals en 
l’àmbit de la seva contribució a la lluita contra el canvi climàtic. El comunicat demana 
l’assoliment d’un acord global post-2015 inclusiu i ambiciós sobre el clima, destacar 
les iniciatives locals i subnacionals desenvolupades en el si de l’àmbit i, finalment, la 
formulació de programes i plans d'acció a escala nacional. També sol·licita el 
compromís dels alcaldes i dels líders locals i subnacionals per mantenir i incrementar 
els compromisos adquirits, entre d’altres formulacions, a través del Pacte dels 
Alcaldes per una Energia Sostenible Local. 
 
 
La COP20 va cloure amb punts d’acord, els quals recomana incloure en el text de 
l'acord climàtic global de la COP21 de París. A hores d’ara, les negociacions prèvies a 
la COP21 es concentren en dues línies estratègiques: les polítiques climàtiques a 
aplicar a partir de l’any 2020, i la reducció global d’emissions abans del 2020. 
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Com a aportació específica del món local i subnacional, el Comunicat de Lima 
destaca cinc missatges clau de cara a les negociacions en curs per establir un acord 
climàtic global post-20151: 
 
 

1. Advertim que som a prop d'un "punt de no retorn" en referència al canvi 
climàtic, en el qual cap ciutat, poble o regió podria fer front a les 
conseqüències. 

2. Demanem un acord climàtic incloent i ambiciós. 

3. Elogiem els responsables de les darreres Conferències de les Parts, el 
Secretariat de Nacions Unides, els Amics de les Ciutats i els seus aliats per la 
seva visió i esforços per involucrar i empoderar els governs locals i 
subnacionals. 

4. Ens comprometem a augmentar els nostres lligams amb tots els actors de la 
societat civil i de tots els nivells de govern per tal d'enfortir l'acció climàtica. 

5. Accelerarem i elevaren la nostra ambició en referència a la lluita contra el 
canvi climàtic. 

  
 

És per tot això que les ciutats i pobles donem suport al Comunicat de Lima, i fem 
nostres els cinc punts del document. 
 
I ens instem a traslladar l’acord a les associacions de ciutats i pobles signants del 
Comunicat de Lima per mostrar-los el nostre suport. 
 
I a fer difusió de l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de 
suport al Comunicat de Lima per un acord global post-2015 sobre clima, inclusiu i 
ambiciós als mitjans de comunicació generals i locals, als òrgans de participació 
ciutadana i a les xarxes socials (#COP21). 
 
 

15a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
 
 

Barcelona, 11 de març de 2015 
 

 
1 Com a annex a aquest Acord, s’adjunta el text original en llengua anglesa del Comunicat de Lima. 


