
SESSIÓ INFORMATIVA 
 

L’AGENDA 21 COMARCAL I 
L’ANÀLISI DE L’AGENDA 21 DE CATALUNYA 

 
 
GUIÓ 
 
9:30 h 
 

• Lliurament de la documentació 
 
 
9:45 – 10:30 h (Xavier Martí, responsable de Programació Sectorial de la Direcció General de 

Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya) 

 
• Què és l’Agenda 21?         
• Que és l’A21 comarcal, que pretén i com es pot fer? 
• L’Agenda 21 de Catalunya 

 
 
10:30-11:10 h  (Jordi Iglesias, conseller de medi ambient del Consell Comarcal de la Selva) 
 

• Plantejament i estat de l’Agenda 21 de la comarca de la Selva. 
 
 
11:10 – 11:30 h 
 

• Pausa-cafè 
 
 
11:30 – 12:00 h  (Salvador Oliva, tècnic de Medi Ambient de la Diputació de Girona) 
 

• Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) 
de la Diputació de Girona.  

 
 
12:00 – 12:20 h  (Lluís Planas, assessor tècnic del CILMA) 
 

• Relació de les Agendes 21 municipals (PALS) amb l’Agenda 21 de la comarca. 
 
 
12:20 – 13:30 h   
 

• Taula rodona. 
Formada pels ponents i que a més poguéssim comptar amb la participació d’un polític de la 
comarca de la Selva que estigui fent un PALS en el seu municipi (com per ex. Arbúcies, Lloret 
de Mar, Sils o Caldes de Malavella). 

 
 



SESSIÓ INFORMATIVA 
 

L’AGENDA 21 COMARCAL I 
L’ANÀLISI DE L’AGENDA 21 DE CATALUNYA 

 
 
GUIÓ Ampliat 
 
 
9:30 h 
 

• Lliurament de la documentació 
 
 
9:45 – 10:30 h (Xavier Martí, responsable de Programació Sectorial de la Direcció General de 

Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya) 

 
• Què és l’Agenda 21?  

o Definició  
o Rio 92 i Rio+10 
o Nivells d’Agenda 21: municipal, comarcal, autonòmica... 

 
• Que és l’A21 comarcal, que pretén i com es pot fer?  

o Concepte 
o Objectius 
o Beneficis:  

 millora de la participació social. 
 millora de la imatge pública i dels resultats polítics. 
 economies d’escala. 
 coordinació entre municipis veïns amb problemàtiques comunes. 
 impuls dels PALS municipals, amb ajuts de la Diputació de Girona. 
 ajuts ecnòmics per les actuacions que es derivin dels PALS. 
 desenvolupament econòmic i social de la comarca respectuós amb el medi 

ambient: garantia de futur (sostenibilitat)... 
o Relació amb l’Agenda 21 de Catalunya: les conclusions de les Agendes 21 de les 

comarques s’aportarien a l’Agenda 21 de Catalunya. 
 

• L’Agenda 21 de Catalunya 
o Objectius 

 Fer aportacions d’interès per la comarca a l’Agenda 21 de Catalunya. 
 Servir d’anàlisi preliminar introductori marc per la futura Agenda 21 de la 

comarca (+ detallada) 
o Fases i estat actual 
o Anàlisi a nivell territorial 
o Mètode a la comarca 
o Temes a tractar 
o Calendari 

 
 
 



 
 

10:30 - 11:10 h  (Jordi Iglesias, conseller de medi ambient del Consell Comarcal de la Selva) 
 

• Plantejament i estat de l’Agenda 21 de la comarca de la Selva 
 

o Continguts, prioritats, projectes 
o Metodologia 
o Òrgans 
o Implicació dels municipis de la comarca 

 
 
11:10 – 11:30 h 
 

• Pausa -cafè 
 
 
11:30 – 12:00 h  (Salvador Oliva, tècnic de Medi Ambient de la Diputació de Girona) 
 

• L’Agenda 21 local. Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat (PALS) de la Diputació de Girona.  

 
o L’Agenda 21 local 
o Procés d’elaboració 
o Objectius del programa 
o Eines i instruments per a l’elaboració de Plans d’acció local  
o Bases de la convocatòria 

 
12:00 – 12:20 h  (Lluís Planas, assessor tècnic del CILMA) 
 

• Relació de les Agendes 21 municipals (PALS) amb l’Agenda 21 de la comarca. 
 

o Per tractar i coordinar els aspectes mediambientals que van més enllà dels límits dels 
municipis. 

o Per tractar conjuntament les conclusions derivades dels PALS de cada municipi. 
 
 
12:20 – 13:30 h   
 

• Taula rodona. 
Formada pels ponents i que a més poguéssim comptar amb la participació d’un polític de la 
comarca de la Selva que estigui fent un PALS en el seu municipi (com per ex. Arbúcies, Lloret 
de Mar, Sils o Caldes de Malavella). 
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