
 
 
 
 

 
DECLARACIÓ DE VIC 

 

PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20:  
CAP AL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA 

 

 
En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha deixat 
ben palès un ferm convenciment per incorporar els principis del desenvolupament sostenible al 
món municipal.  
 
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de 1992, 
que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió en la manera 
d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions Unides preveu l’organització, per al 
proper mes de juny, de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament 
Sostenible, trobada que, de manera col·loquial, ja és usualment coneguda amb l’acrònim de 
Rio+20. 
 
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2012 Any 
Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per aprofundir la 
presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència 
energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, regional, nacional i internacional. 
 
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat econòmica, 
situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar. Efectivament, un dels 
objectius bàsics de la conferència serà el foment de l’economia verda en el context del 
desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis que corrobora que la feina duta a 
terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en la direcció correcta. 
 
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un treball 
ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis d’acció que van 
emanar d’aquella Cimera de la Terra de referència, i han treballat per aplicar en els seus territoris 
respectius polítiques i actuacions de sostenibilitat, totes les quals redunden en una disminució de 
la petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús dels recursos i, en conseqüència, en assentar les 
bases per a una gestió ambiental municipal més eficient. 
 
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals, i, més recentment, en el 
concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i de mitigació del canvi 
climàtic, en el marc del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local. 
 
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova conferència de 
Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar, i tenint present el treball impulsat a 
Catalunya durant l'any passat, orientat a preparar la participació activa del nostre país a la 
Conferència, la Xarxa assumeix el repte d’aportar noves propostes d’acció, dissenyades en 
sincronia amb el marc suara descrit i amb els criteris plantejats des d’altres àmbits institucionals.  



 
 
 
 
 
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
 
ACORDEM:  

POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva idoneïtat 
com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que constitueixen una 
estratègia que coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a 
la situació econòmica actual.    

DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps generadors 
d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible. 

EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit  de la sostenibilitat en tots 
els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies renovables, cicle 
local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació ambiental i consum 
responsable. 

ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i nacional en 
l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un avançament net en 
desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, humans i 
d’organització. 

FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats de 
col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.  

GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions 
d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple desenvolupament de 
la sostenibilitat i de l'economia verda, així com donar suport a l'impuls a les actuacions de 
recerca i la innovació en sostenibilitat, que permetin afrontar els reptes de futur. 

ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius comuns, 
i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de sensibilització i comunicació 
que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la implementació de les polítiques  
ambientals locals. 

DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i eficiència 
en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia sostenible local, per 
tal de promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i la millora de la comptabilitat 
energètica.  

IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de construcció  
de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.   

Finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Vic en els respectius plens municipals, 
abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local envers Rio+20, i a notificar 
els acords a la presidència de la Xarxa. 

 
12a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  

Vic, 22 de febrer de 2012 


