
QUÈ ÉS L’AGENDA 21?

L’AGENDA 21 DE CATALUNYA

LES AGENDES 21 COMARCALS

http://www.gencat.es/mediamb/index.htm


Breu perspectiva històrica de l’Agenda 21

1972 Conferència de la Nacions Unides sobre el Medi Ambient 
Humà – Estocolm (Suècia)

• Fòrum per analitzar les conseqüències socioeconòmiques del
deteriorament ambiental.

1987 Informe “El nostre futur comú” (Informe Brundtland)
• S’introdueix el concepte de desenvolupament sostenible.

1992 Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el
Desenvolupament (Cimera de la Terra) – Rio de Janeiro

• L’Agenda 21 és el document més emblemàtic de la Cimera, ja
que es converteix en l’eix inspirador de les estratègies per
progresar cap a la sostenibilitat.



Breu perspectiva històrica de l’Agenda 21

La visió europea:

1994 I Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles
Aalborg (Dinamarca)

• Sorgeix la Carta d’Aalborg, que manifesta el compromís dels 
signataris a adequar les seves polítiques als postulats de
desenvolupament sostenible.

1996 II Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles
Lisboa (Portugal)

• Sorgeix De la Carta a l’acció, document fruit de les
experiències que fins llavors s’havien dut a terme en l’àmbit de 
les Agendes 21 locals.



Breu perspectiva històrica de l’Agenda 21

2000 III Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles
Hannover (Alemanya)

•Sorgeix la Declaració de Hannover, que amb la seva aprovació els 
líders municipals, els representants de les autoritats locals
convoquen a la comunitat internacional, a les institucions europees
i als governs nacionals per que s’adhereixin al moviment iniciat en 
Aalborg i per que proporcionin suport tècnic i financer als 
muncipis en el desenvolupament de les seves Agendes 21 locals.

Pròxima conferència a nivell internacional:

2002 II Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i

el Desenvolupament – RIO + 10



Què és l’Agenda 21?

L’Agenda 21 és un programa d’acció de gran abast, amb l’objectiu de 
garantir la sostenibilitat dels processos de desenvolupament econòmic, des de 
les aportacions de tots els agents de cada territori.

És important que els processos d’Agenda 21 s’articulin a diferents escales 
interespacials interdependents (locals, regionals, nacionals i mundials) d’una 
manera que no hipotequi el futur de les diferents comunitats humanes.

En el capítol 28 de l’Agenda 21, s’insta als poders locals a exercir la seva 
responsabilitat i a iniciar un procés de diàleg amb els seus ciutadans,
organitzacions i entitats per tal d’adoptar un pla d’actuació ambiental i de
desenvolupament especialment aplicat als problemes, les oportunitats i els 
valors locals. Això és el que es coneix com “Agenda 21 local”. 


