
L’Agenda 21
El compromís de Catalunya 
per a un futur sostenible



L’Agenda 21 de Catalunya ha d’establir els 

criteris, les prioritats i els objectius del Govern 

perquè les diverses polítiques que es 

desenvolupin al nostre país durant els propers 

anys siguin més sostenibles.



Fases
Consultes inicials
1998-2000

En totes les fases es 
garanteix la consulta 
i la participació

Informació (7 sessions)
2001 Feb. - juny 2001 Juny- octubr Novembre 2001- febrer 2002 e 

Elaboració Consulta Territ. & Temàtica

Declaració per a la 
sostenibilitat
Declaració per a la 
sostenibilitat

2002 Rio+10
Març - abril  2002

Tràmit inf. pública i aprovació

Agenda 21 de CatalunyaAgenda 21 de Catalunya



1Elaboració (juny - oct. 2001)Elaboració (juny - oct. 2001)

Finalitzada la fase informativa, comença la fase d’elaboració.

Durant els propers mesos, fins a l’octubre, els diversos 
departaments de la Generalitat, tant a nivell tècnic com polític, 
treballaran conjuntament en la redacció d’un esborrany d’Agenda 
21.

Per a cadascun dels temes es dibuixa una diagnosi, es defineixen
els principals reptes, es proposen instruments i es defineixen 
indicadors de seguiment. És un treball important.



2Consulta (Nov. 2001 - feb. 2002)Consulta (Nov. 2001 - feb. 2002)

TerritorialTerritorial SectorialSectorial

+ Fòrum consultiu A21CAT

+ CADS

+ Fòrum Catalunya Demà



3Inf. pública ( març 2002)Inf. pública ( març 2002)

Aprovació de la 
declaració per a la 
sostenibilitat

Aprovació de la 
declaració per a la 
sostenibilitat

Aprovació de l’A21CATAprovació de l’A21CAT



El Govern de Catalunya vol 
aprovar la seva Agenda 21 
abans de la pròxima 
revisió mundial, el juny de 
l’any 2002, en el que es 
coneix com a Rio+10



Índex de l’Agenda 21 de CatalunyaÍndex de l’Agenda 21 de Catalunya

Principis rectors per al DS

Governança i subsidiarietat, creix. econòmic 
i competitivitat, societat del benestar i 
desenv. humà, desenv. territorial i mobilitat, 
sectors i recursos estratègics, reptes 
d’abast global...

Objectius estratègics

Instruments

Indicadors

Mecanismes de seguiment i revisió



Els objectius de l’anàlisi de l’Agenda 21 de 
Catalunya a la comarca de la Selva són:
Els objectius de l’anàlisi de l’Agenda 21 de 
Catalunya a la comarca de la Selva són:

Fer aportacions  d’interès per la comarca al 
document de l’Agenda 21 de Catalunya.

Servir d’anàlisi preliminar per la futura Agenda 21 
de la comarca de la Selva.


