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XARXES PER A LA PROTECCIO DEL CLIMA

Ecoescoles:
Banderes verdes als centres educatius
Centres educatius de tot el món s’uneixen per treballar
en comú en la millora de l’entorn, promovent estils de
vida més responsables amb el medi ambient. Un bon
exemple, en aquest sentit, és la xarxa d’Ecoescoles,
implantada en 27 països d’Europa, Àfrica i Amèrica llatina.
Aquesta xarxa intenta implicar la comunitat escolar en la
millora ambiental dels centres educatius. La xarxa reconeix
amb una bandera verda els esforços realitzats en el camp
de l’educació ambiental i en la reducció de l’impacte
ambiental dels centres.

www.ecoschools.org

Climate Action Network:
Les organitzacions no governamentals treballen
colze a colze
Climate Action Network (CAN) és una xarxa internacional
formada per unes 300 organitzacions no governamentals,
l’objectiu de les quals és promoure l’acció de persones i
governs davant del canvi climàtic. Fundada el 1989, CAN
compta amb oficines regionals distribuïdes pels cinc
continents. A través de l’intercanvi d’informació i l’elaboració
de propostes, CAN intenta influir en les polítiques públiques
contra el canvi climàtic.

 www.climatenetwork.org

La Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima:
Els municipis espanyols s’organitzen

El novembre de 2004, el ministeri de Medi Ambient
i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP) van signar un acord per facilitar l’acció dels
ajuntaments per a la prevenció de la contaminació
i el canvi climàtic, i l’aplicació de polítiques municipals
de desenvolupament sostenible.
Una de les actuacions que es deriven de l’acord és
la creació de la Xarxa de Ciutats pel Clima, des de
la qual es promouran polítiques que contribueixin a
la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 www.femp.es

Davant d’un problema de dimensions globals, els
grups i organitzacions implicats en la protecció
del clima han creat xarxes que faciliten l’intercanvi
d’idees i experiències i el treball en comú. Aquí en
presentem alguns exemples:

L’Aliança pel Clima:
Les ciutats comparteixen la seva experiència
Les ciutats europees comparteixen els seus coneixements
sobre protecció del clima en xarxes com Aliança pel Clima.
Des de la seva fundació el 1990, uns 1.300 municipis
europeus s’han incorporat a aquesta organització, assumint
compromisos voluntaris per reduir les emissions de gasos
d’efecte hivernacle en l’àmbit local, en camps com el
trànsit o el consum d’energia.
L’Aliança pel Clima promou també la col·laboració entre
els governs municipals europeus i les poblacions indígenes
que habiten a les selves tropicals per assegurar la
conservació d’aquests boscos. Els pobles indígenes estan
representats per la Coordinadora d’Organitzacions
indígenes de la Conca de l’Amazones.

 www.climatealliance.org
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