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La lluita contra el canvi climàtic —a banda de l’important avenç científic que
comporta—, des del punt de vista de la gestió, té el seu inici més rellevant fa vint anys,
quan es va signar la Convenció marc de les Nacions Unides contra el canvi climàtic. El
desenvolupament de la Convenció es duu a terme gradualment mitjançant diferents
reunions tècniques i amb les conferències anuals de les parts (COP). A la COP3, que va
tenir lloc a l’antiga ciutat imperial de Kyoto, es va acordar el Protocol de Kyoto, que
divideix els països del món en dos annexos, el primer del qual inclou aquells països
que hauran de reduir les emissions en proporcions variables i que els obliguen a
complir-les en mitjana en el període 2008-2012. Ningú no sap com continuaran els
acords internacionals de canvi climàtic després de Kyoto, però el que tothom intueix és
que la lògica top-down si bé s’ha de continuar utilitzant, no és l’única possible ni s’està
segur que sigui la més útil. Efectivament i especialment als països europeus, aquesta
lògica funciona bastant bé quan les emissions són d’origen ben determinat. Però, en
termes generals, de totes les emissions, el 50 % prové de fonts determinades i el 50 %
restant prové de fonts difoses, és a dir, d’innumerables fonts petites, com per exemple
les emeses en una explotació agrícola o pels tubs d’escapament dels cotxes. Per
gestionar aquestes emissions difoses, la lògica top-down no sembla la més adequada i
probablement les administracions més properes a l’origen de les emissions —els ens
locals i regionals— són les que poden actuar amb més eficiència i diligència. En
aquesta direcció, cada vegada són més actius i més protagonistes en les converses
internacionals els ens subestatals i locals, que trameten el coneixement i el sentiment
més propers als ciutadans.
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