APORTACIONS AL DOCUMENT
PRELIMINAR DE CONSULTA DE
L’AGENDA 21 DE CATALUNYA
(Fase de consulta i participació territorial)

Municipis i comarques de Girona, novembre de 2002
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1.- L’AGENDA 21 DE CATALUNYA
Catalunya, juntament amb altres regions europees, forma part del grup de regions del
món que han acceptat el repte d’avançar vers un model de desenvolupament
sostenible i estan desenvolupant la seva Agenda 21. Aquesta estratègia és l’aportació
del nostre país a l’Agenda 21 global sorgida de la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro,
1992), així com també als acords presos en el marc de l’Europa de les regions –amb
declaracions com la Carta de València o la resolució de Göteborg.
Així doncs, el govern de Catalunya, responent a una resolució del seu Parlament de
l’any 1997, es va comprometre a impulsar la pròpia Agenda 21. Es tracta d’un pla
governamental que ha de sorgir d’un pacte amb els ciutadans i els agents socials i
econòmics. Tots plegats han de participar col·lectivament en un procés obert,
participat i democràtic, tal i com és característic dels processos de planificació
estratègica.
L’Agenda 21 de Catalunya té per objectiu definir aquelles orientacions que tinguin en
compte de forma integrada, a més de la necessària generació de riquesa, el benestar
de les persones i la cohesió social, la gestió dels recursos, la qualitat de l’entorn i les
possibilitats de desenvolupament de les generacions futures. Això s’aconsegueix
identificant i prioritzant els principals reptes que caldrà afrontar durant els propers anys
i formular –per a cada fita– les línies estratègiques que ha d’emprendre el país per
continuar avançant en el camí de la sostenibilitat i el progrés econòmic i social.
El contingut de l’Agenda 21 de Catalunya s’ha construït segons set grans àmbits,
cadascun dels quals aplega diverses qüestions que tenen a veure amb l’economia, el
desenvolupament social i el medi ambient. Aquests àmbits són:
Governança i subsidiarietat
Desenvolupament econòmic i competitivitat
Benestar i desenvolupament humà
Territori i mobilitat
Sectors estratègics
Recursos estratègics
Reptes d’abast global
A la vegada, aquests àmbits s’estructuren en trenta-vuit capítols estratègics. A cada
capítol es detalla una diagnosi i s’apunten els grans reptes que cal afrontar així com
les línies estratègiques que han de definir les polítiques.
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Finalment, s’establiran de forma integrada els eixos prioritaris de l’Agenda 21 de
Catalunya, que inclouran igualment els indicadors que han de permetre fer una
avaluació continuada en clau de sostenibilitat de cadascun dels àmbits on s’actuï.
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Fases del procés de l’Agenda 21 de Catalunya
El procés d’elaboració de l’Agenda 21 va
començar el 1998 amb la constitució del Fòrum
Consultiu de l’Agenda 21 de Catalunya –
format per un centenar d’experts representatius
de la societat civil i que van fer les primeres
aportacions conceptuals per elaborar les bases
de l’Agenda 21– i del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de Catalunya
(CADS) –òrgan consultiu de la Generalitat que
té com a missió vetllar perquè les polítiques del
govern siguin més sostenibles. Aquesta fase
inicial de consulta es va perllongar fins a les
darreries de l’any 2000.
Durant el primer semestre de 2001 va tenir lloc
la segona fase del procés, que es va portar a
terme mitjançant sessions d’informació i de
debat moderades pel mateix CADS i amb la
participació de membres del Fòrum Consultiu i
de la Generalitat. Una vegada finalitzada
aquesta etapa, i durant el segon semestre del
mateix any, els diferents departaments de la
Generalitat van treballar i debatre conjuntament
la diagnosi, els grans reptes i les possibles
línies estratègiques d’actuació futures.
Al llarg del primer semestre de l’any 2002 es va
estendre el debat a tots els sectors econòmics,
professionals, socials, universitaris i ambientals
de Catalunya. Un document de consulta, sorgit
de les anteriors etapes, va servir de base per
plantejar el debat territorial i sectorial.
El projecte final d’Agenda 21 de Catalunya
pretén estar enllestit a finals de l’any 2002 i es
vol divulgar al conjunt de la població abans de
l’aprovació definitiva per part del Govern.
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2.- EL PAPER DEL CILMA EN EL PROCÉS D’ELABORACIÓ DE
L’AGENDA 21 DE CATALUNYA
Després d’unes etapes prèvies d’informació i debat que han donat lloc a un primer
document, el procés d’elaboració de l’Agenda 21 de Catalunya es troba ara en la fase
de consulta territorial. Municipis, xarxes d’ens locals i les institucions que els
representen estan convidats a dir-hi la seva.
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA), com a associació d’ens locals que promou el debat i les polítiques en bé d’un
desenvolupament sostenible, decideix participar de forma activa en la fase de consulta
territorial del procés i fa una crida als municipis i comarques de Girona per tal que
facin saber el seu parer, expressin els seus neguits i plantegin propostes de solució.
És així com el CILMA fa una convocatòria oberta i extensiva a tots els ens locals
adherits i no adherits de les comarques de Girona, per convidar-los a participar en
tallers de debat territorial sobre el document de consulta de l’Agenda 21 de Catalunya.
Cadascun d’aquests tallers, convocats separadament per a les comarques del litoral i
prelitoral –Alt i Baix Empordà, la Selva i el Gironès– i per a les comarques de l’interior i
muntanya –el Pla de l’Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya–, s’ha estructurat
en dues trobades o sessions. La primera, celebrada a la Bisbal d’Empordà i Olot,
pretenia informar els municipis i comarques del procés al qual se’ls convidava
participar, donar-los una metodologia de màxims per fomentar la participació en els
seus respectius àmbits i oferir-los un guió orientatiu –i que pogués animar el debat i la
participació– dels eixos temàtics de l’Agenda 21 de Catalunya. La segona trobada,
tanmateix, tingué per objectiu que cada ens local fes les seves aportacions, es posin
en comú les idees i s’arribi a una posició de consens.
Totes les opinions i propostes s’han hagut d’integrar en un únic document –el teniu ara
a les mans–, el qual serà aportat pel CILMA al procés d’elaboració de l’Agenda 21 de
Catalunya.
Esmentem ja per últim que el CILMA, a fi i efecte de donar a conèixer a la ciutadania i
a les entitats i agents socials i econòmics el procés, publicità un anunci1 a la premsa
gironina en què s’informava dels objectius de l’Agenda 21 de Catalunya i també –per a
aquells que així ho havien cregut oportú– de les diferents convocatòries de
participació fetes pels ens locals.
1

Vegeu l’Annex 1. Anunci publicat pel CILMA a la premsa gironina amb motiu del procés d’elaboració
de l’Agenda 21 de Catalunya.
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3.- LA METODOLOGIA PROPOSADA
La metodologia proposada, senzilla i ja experimentada, pretenia ajudar els ens locals
que volguessin activar una consulta participativa entre els seus veïns i agents socials,
culturals i econòmics sobre els reptes proposats en l’esborrany de l’Agenda 21 de
Catalunya. No cal dir que el principals interessats a participar-hi per fer sentir la pròpia
veu i les seves necessitats eren cadascun dels municipis i comarques. És entre tots
els habitants i agents que, a partir d’una presa de consciència de la situació actual i
del paper que hi juga cadascú, s’ha de decidir cap on es vol anar i el camí per arribarhi.
És així com el procés de consulta proposat ha consistit en:
Reunió informativa territorial, organitzada i conduïda pel CILMA. Se n'efectuà
una en l’àmbit de les comarques del litoral i el prelitoral (l’1 d’octubre a la Bisbal
d’Empordà, a la sala de plens del Consell Comarcal del Baix Empordà) i una
altra en l’àmbit de les comarques de l’interior i muntanya (el 2 d’octubre a Olot,
a la sala d’actes de l’IES Bosc de la Coma).
En aquesta trobada es donà i discutí un guió d’eixos temàtics per iniciar el
diàleg –vegeu Annex 2– i es presentà una metodologia que pogués ajudar a
organitzar la participació de cada ajuntament o consell comarcal interessat.
Aquesta reunió fou destinada a polítics i tècnics tant dels consells comarcals
com dels municipis de les comarques de Girona.
Val a dir que el guió d’eixos temàtics va ser oportunament tramès a tots els
municipis i comarques per tal que pogués ser utilitzat en les sessions sectorials
i veïnals.
Amb posterioritat, cada municipi i comarca tenia la possibilitat de convocar
els seus agents sectorials (associacions, empreses, entitats, etc.) i trobar-se
en una primera reunió informativa per comunicar els objectius del procés i
donar-los el guió dels temes a tractar.
De forma paral·lela, es podia fer igualment una convocatòria veïnal a cada
municipi o comarca, adreçada a persones interessades, associacions de veïns,
entitats afins i a la població en general. Els ajuntaments participants
convocarien els seus veïns i es trobarien també en una primera reunió
informativa per explicar-los els objectius i donar-los el guió dels temes a
plantejar.
-6-
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Una o dues setmanes després de les primeres reunions informatives sectorials i
veïnals es contemplaven segones reunions per posar els temes en comú i
recollir les propostes dels participants. Val a dir que n’hi havia prou amb
que hi assistís un portaveu de cada sector i entitat o col·lectiu veïnal que
hagués realitzat propostes. Els acords es recollirien per consens.
Fòrum territorial d’aportació d’idees, convocat un mes després (el 5 de
novembre a la Bisbal d’Empordà i el 6 de novembre a Olot, a les mateixes
sales que les reunions informatives). Es tractava de posar en comú totes les
propostes i arribar al consens final.

Fòrum d’aportació d’idees territorial, celebrat a la Bisbal d’Empordà el dia 5 de
novembre de 2002. En aquesta sessió els governants i tècnics locals de les
comarques del litoral i prelitoral feren arribar les seves aportacions al document del
CILMA per a l’Agenda 21 de Catalunya.
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Val a dir que en tot aquest procés, els consells comarcals hi podien jugar un doble
paper, fer les seves pròpies aportacions i ajudar als seus municipis a realitzar la
consulta interna.
De forma genèrica, esmentem que es recomanava que en aquestes trobades no
només es tractessin els reptes proposats per l’Agenda 21 de Catalunya, sinó també
els temes locals i propers que poguessin motivar uns i altres, amb l’objectiu de saber
les prioritats dels sectors i dels habitants del territori, així com els models als quals es
voldria tendir a cadascun dels municipis i comarques en relació amb els diferents
temes plantejats.
Els ens locals amb PALS o Agenda 21 en fase d’elaboració o ja aprovades podien
aprofitar aquesta oportunitat per donar una nova dimensió i empenta als seus
respectius processos, a partir d’aquesta nova metodologia fonamentalment
participativa.
Seria molt interessant que aquest procés no acabés aquí i que cada municipi
compromès amb un procés permanent de recerca de la sostenibilitat li donés
continuïtat, aprofitant-lo com un valuós instrument de diàleg permanent amb els veïns i
agents locals, per a una major informació, compromís i implicació de tots.
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Organitza: CILMA

Reunió informativa territorial
Presentació del guió d’eixos temàtics i de la
metodologia per organitzar el fórum veïnal i
sectorial als municipis i comarques

Participen: representants electes
i tècnics dels ens locals
Convocatòria: per separat, a les
comarques del litoral i prelitoral
–per un costat– i de l’interior i
muntanya –per l’altre

Reunió informativa sectorial

Reunió informativa veïnal

Organitza:

Es convoquen sectors
econòmics, gremis, entitats,
tècnics i experts ....

Es convoquen associacions de
veïns, liders d’opinió, persones
interessades ...

Ajuntaments
Consells
Comarcals

S’exposen els objectius del
procés i la metodologia.
Aportació del guió d’eixos
temàtics a tractar (2 i 6) a les
entitats, sector, gremi ...

S’exposen els objectius del
procés i la metodologia.
Aportació del guió d’eixos
temàtics a tractar (1 a 8) a les
assemblees de barri, de carrer ...

Reunions sectorials

Reunions veïnals

Debat intern a cadascuna de les
entitats, sector, gremi ...

Debat intern a cadascun dels
barris, carrers ...

Fòrum sectorial

Fòrum veïnal

Recollida de propostes

Recollida de propostes

i

Organitza:
Ajuntaments
Consells
Comarcals

i

Organitza: CILMA

Fòrum territorial d’aportació d’idees

Participen: representants electes
i tècnics dels ens locals

Recollida de propostes locals i establiment
del consens

Convocatòria: per separat, a les
comarques del litoral i prelitoral
–per un costat– i de l’interior i
muntanya –per l’altre

Aportacions a l’Agenda 21
de Catalunya

Continuïtat del debat a les
agendes 21 locals/comarcals
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4.- INSTITUCIONS I PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN LA FASE
DE CONSULTA
La convocatòria que s’ha fet ha estat oberta al conjunt de municipis i comarques de
Girona, independentment de si eren o no ens adherits al CILMA. Cal dir que la
insistència i les crides a la participació han estat diverses i constants fins a la redacció
del document que ara teniu a les mans, tant per via telefònica com per correu postal i
electrònic.
En aquest sentit, i a banda de la convocatòria a la primera reunió informativa territorial,
es va trametre el guió d’eixos temàtics definitiu que va sortir d’aquesta trobada. Altra
volta es va insistir en l’assistència al fòrum d’aportació d’idees territorial. Finalment, i
una vegada elaborat el primer esborrany de diagnosi i propostes, es va fer arribar de
nou a tots els municipis i comarques gironines per tal que hi poguessin fer les darreres
esmenes i aportacions.
La relació d’ens locals que han assistit –a banda de la pròpia Diputació de Girona– a
alguna de les sessions o fòrums que s’han convocat, o que han fet arribar les seves
aportacions al document que ara es presenta, són:
Comarques del litoral i prelitoral (Alt Empordà, Baix Empordà, el Gironès i la Selva)
Ajuntament de Begur
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Calonge
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Castelló d’Empúries
Ajuntament de Flaçà
Ajuntament de Forallac
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Ajuntament de Mont-ras
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Palamós
Ajuntament de Roses
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Ajuntament de Sarrià de Ter
- 10 -
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Ajuntament de Siurana
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Gironès
Comarques de l’interior i muntanya (la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i el Pla de
l’Estany)
Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Ajuntament de Ripoll
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consell Comarcal de la Garrotxa
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Consell Comarcal del Ripollès
Esmentem ja per últim que d’aquests ens locals, sis van realitzar reunions en l’àmbit
municipal, ja fos amb els sectors socioeconòmics i/o les entitats veïnals.
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5.- EL GRANS EIXOS DE DEBAT: DIAGNOSI I PROPOSTES
EIX TEMÀTIC 1. GOVERNS I ADMINISTRACIONS
Anàlisi i diagnosi
Els diferents governs i administracions han de ser els veritables impulsors dels
processos de planificació estratègica. Hi ha, però, diferents velocitats d’implantació
entre els municipis i els altres nivells de l’administració. Hom observa també una
manca general de recursos i de coordinació entre administracions en matèria de
sostenibilitat. Pel que fa als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, es
constata una falta de transversalitat en el procés de planificació estratègica.
En relació amb el paper de la ciutadania, cal una major participació tant de la població
en general com dels agents socials (segurament les administracions tampoc han fet
prou pedagogia). Des de les administracions, sembla que en algun cas no s’afronta el
fons dels problemes, sinó que s’acostumen a fer operacions de “màrqueting”
institucional.
En qualsevol cas, tant el progrés social del país com la conscienciació col·lectiva
conformen un escenari més que adient per assumir les exigències que la cultura de la
sostenibilitat imposa. La força i vitalitat de la societat organitzada poden també
respondre –si així es promou des de les administracions– als requeriments de
participació que es demanen. Això no ens fa obviar, però, l’existència avui en dia d’un
cert grau de desmobilització, del qual poden ser en part responsables les polítiques
d’alguns governs i administracions.
Es constata també un greu problema d’incomunicació entre administració i ciutadania,
amb problemes de desconfiança d’aquesta última que comporten la “no-participació”
quan es demana. L’administració local ha de tenir un paper clau si es vol trencar
aquesta dinàmica, malgrat que les urgències i necessitats diàries dificulten els
processos de participació i planificació estratègica fonamentada en el diàleg i el
consens.
Propostes d’actuació
1.- Els processos de planificació estratègica haurien d’estar regulats per norma i ser
de caràcter obligatori. En tots els casos s’hauria d’establir el camp d’operació i
com s’incardinen les diferents escales –municipal, comarcal, nacional.
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2.- Es fa necessària una major capacitat de decisió dels ajuntaments, tot aplicant el
principi de proximitat al ciutadà. Per això cal consolidar el suport de les
diputacions als processos de l’Agenda 21 local i aconseguir la implicació de la
Generalitat. Aquest suport institucional a l’Agenda 21 local s’hauria d’estendre
també a les d’àmbit comarcal, de manera que municipis i comarques actuessin
coordinadament en els seus processos de planificació estratègica. Els plans
directors comarcals, en qualitat d’eines de caràcter supramunicipal, podrien ser
prou vàlids per assolir aquesta visió més global del territori.
3.- Es creu oportú crear ponències ambientals d’àmbit supramunicipal regides per
criteris tècnics, que amb una visió objectiva poguessin articular propostes al
marge dels interessos més locals.
4.- A fi i efecte de no frustrar expectatives i donar veritable sentit a l’Agenda 21
local, s’haurien d’obrir des de les administracions línies d’ajut específiques per a
l’execució dels Plans d‘Acció Local o qualsevol altra iniciativa en bé de la
sostenibilitat, ja sigui ambiental o en aspectes socioeconòmics i culturals.
Alternativament, les línies ja establertes d’atorgament d’ajuts haurien de
prioritzar aquells ajuntaments amb un Pla d’Acció Local aprovat.
5.- Les administracions haurien de ser les primeres a actuar amb criteris de
sostenibilitat i ser més rigoroses en l’aplicació de la legislació ambiental. Per
això caldria implementar en el seu funcionament i organització sistemes de
gestió ambiental. Amb aquest objectiu, s’hauria de dotar d’ajuts tècnics i
econòmics als ajuntaments per a la implementació de SGA i actuacions que es
fonamentin en les bones pràctiques.
6.- Esdevé fonamental que algunes de les propostes sorgides dels processos de
participació ciutadana s’incorporin d’immediat a l’acció de govern, a fi i efecte
d’animar i retroalimentar les dinàmiques de consulta social.

EIX TEMÀTIC 2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL TERRITORI
Anàlisi i diagnosi
El nivell tecnològic de les pimes és insuficient. Convindria millorar el grau de
qualificació dels treballadors. La taxa d’ocupació femenina és encara inferior a la
masculina. El mercat laboral segueix essent marcadament temporal –i estacional a les
poblacions turístiques, ja siguin costaneres o de muntanya.
- 13 -
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A la indústria li cal disposar de sòl industrial a preus raonables. Als municipis litorals
els fan falta indústries de qualitat i no contaminants.
Existeix un conflicte permanent entre les necessitats econòmiques –i en especial el
creixement derivat de l’activitat turística– i la imprescindible preservació de l’entorn i el
manteniment de la qualitat dels vectors ambientals. Tant a les comarques litorals com
a les de muntanya el model econòmic es fonamenta en un turisme massiu i estacional,
gran consumidor de territori i de recursos. Això comporta un progressiu abandonament
de les activitats tradicionals que secularment han afaiçonat el territori. En aquest
sentit, molts ajuntaments tenen una excessiva dependència del creixement urbanístic
per al seu finançament i com a motor econòmic. Aquest model de finançament fa que
hi hagi entrades immediates de diners als ajuntaments però que no es tingui en
compte la prestació de serveis a mitjà termini ni el seu manteniment.
Hi ha un desequilibri territorial en relació als serveis, la feina i l’habitatge, cosa que
provoca una excessiva mobilitat obligada així com la concentració de l’activitat
econòmica. A les comarques de muntanya, les possibilitats d’inserció laboral no
satisfan les necessitats de la població, especialment la que disposa d’estudis
universitaris. Tanmateix les empreses turístiques es queixen de no trobar treballadors
prou qualificats.
Propostes d’actuació
7.- Es fa imprescindible reconduir el sector turístic cap a models més sostenibles,
limitant de manera específica el creixement al litoral. En aquest sentit, qualsevol
projecte turístic hauria de portar incorporat una anàlisi o avaluació del seu
impacte sobre el territori, tant si es tracta d’actuacions municipals com d’altres
d’abast superior.
8.- Cal fugir del monocultiu econòmic i diversificar al màxim l’activitat. Els sectors en
recessió –i molt especialment el primari– han de ser objecte d’ajudes per part de
les administracions. A les zones de muntanya, s’imposa mantenir absolutament
l’agricultura i ramaderia tradicionals a través d’un canvi en les polítiques d’ajuts.
En general, és necessari fomentar polítiques econòmiques basades en les
activitats i els productes locals.
9.- És oportú aplicar polítiques econòmiques amb visió a llarg termini. Cal identificar
clarament un òrgan de decisió supramunicipal –consells comarcals,
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diputacions...–, amb veritables mitjans i competències per elaborar plans
directors/estratègics.
10.- Cal diversificar l’oferta turística per aconseguir la desestacionalitat i reduir les
puntes de pressió. Així es fonamentarà a l’ensems l’activitat econòmica local. Es
fa necessària la valorització del patrimoni natural, cultural i humà i la identificació
dels visitants amb el territori, la qual cosa contribuirà a la seva preservació.
11.- El turisme rural ha de ser una bona fórmula per dinamitzar l’economia de les
comarques més desfavorides. Cal vetllar, però, per tal que la qualificació
d’allotjament turístic rural respongui a un complement de la renda agrària i no
esdevingui sinònim d’antigues explotacions reconvertides en hotels. Així
evitarem nous elements d’especulació del sòl que acabin perjudicant encara
més el sector primari.
12- Els petits tallers, empreses i indústries urbanes no contaminants han de
consolidar la seva presència dins del teixit urbà, com a fórmula vàlida de
revitalització de l’economia, d’estructuració de la ciutat i de reducció de les
necessitats de mobilitat obligada.
13.- A les zones turístiques és oportú bonificar fiscalment les indústries netes i amb
una bona integració en el paisatge per tal de diversificar l’economia.
14.- Cal també potenciar les activitats tradicionals com l’artesania, la petita indústria
i el comerç. La competitivitat amb les grans empreses passa per la proximitat,
l’especificitat i la qualitat dels productes d’aquestes petites empreses a preus
que estiguin en relació amb la qualitat. La política de promoció fonamentada en
fires de caràcter local ha de ser reforçada.
15.- És convenient oferir recursos formatius –amb possibilitats que siguin itinerants–
relacionats directament amb les necessitats de les comarques, si és possible
gestionats pels mateixos gremis i administracions locals.
16.- A fi i efecte d’optimitzar els recursos, els ajuts comunitaris haurien de ser
gestionats directament per les administracions locals.
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EIX TEMÀTIC 3. BENESTAR I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Anàlisi i diagnosi
L’accés a l’habitatge és dificultós per a la gent jove i els col·lectius més desfavorits, ja
que els preus són excessius. Això es vincula directament a la precarietat del món
laboral i les pensions insuficients. La immigració es planteja sovint com un problema i
no s’estan fent polítiques a llarg termini per a la integració i socialització dels
nouvinguts.
L’envelliment de la població, sobretot a les zones rurals, és preocupant. La gent jove
que es veu obligada a marxar es desarrela del seu poble i comarca. La població
immigrada s’integra poc a la vida de la comarca. Les entitats culturals hi són escasses
i tenen moltes dificultats.
L’atenció sanitària i geriàtrica es considera deficient –poc descentralitzada. Actualment
són insuficients els serveis no mèdics als malalts, disminuïts, infants i adolescents
amb necessitats especials. També hi ha una preocupació per la sinistralitat laboral en
determinats sectors i pel treball sense contracte laboral.
Els serveis no estan adequats a l’estacionalitat que es produeix a les zones
turístiques. El finançament dels municipis no té en compte els segments de població
fixa ni la població estacional.
Es constata una desmotivació de la gent jove per participar en la vida ciutadana i
col·lectiva, així com una pèrdua d’arrels tradicionals i culturals pròpies. Calen més
recursos per a l’educació –tant humans com econòmics– i l’entesa entre pares i escola
per tal de coresponsabilitzar les famílies en l’educació dels seus fills.
Al consumidor li cal més informació i transparència de les empreses i els productes.
No existeix informació per al consum en els centres educatius.
Propostes d’actuació
17.- Cal articular plans efectius i suficients d’habitatge social, que puguin restar al
marge dels moviments especulatius del mercat.
18.- Es fa necessari promoure la possible immigració en funció de les possibilitats
d’acollida i definir alhora les qualificacions de mà d’obra.
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19.- S’han de promoure polítiques d’integració sòlides i atrevides, tant per als
immigrants com per a la població receptora. També invertir en tasques
d’educació i coneixement de la llengua i cultura pròpies entre la població
autòctona i els nouvinguts.
20.- És necessari fer un esforç escolar per tal d’adaptar-se als diferents ritmes
d’aprenentatge de l’alumnat, tant si es tracta dels escolars del país com dels
nouvinguts. Consegüentment cal destinar més recursos a l’educació, sobretot de
professors que atenguin els escolars amb necessitats educatives especials i
d’educadors que atenguin la problemàtica dels adolescents i joves en els
centres de secundària.
21.- El finançament dels municipis s’ha de fer atenent les característiques de la
seva població. En tots els casos cal potenciar els serveis assistencials al conjunt
de col·lectius en risc de discriminació (joves, dones, gent gran, discapacitats,
aturats, immigrants ...). Cal també coordinar l’assistència mèdica amb
l’assistència social i la col·laboració amb aquelles persones i col·lectius que
eduquen per a la salut.
22.- Cal reforçar els ajuts econòmics a les famílies amb necessitats puntuals (per
llibres, estudis fora de la comarca, residència, lloguer, mort de familiars ...). És
necessari que les persones que volen assumir la responsabilitat de cuidar la
família, els malalts i la gent gran tinguin un sou digne per fer aquesta tasca. Cal
la flexibilització dels horaris laborals perquè la vida familiar no sigui un afegit a la
jornada de treball.
23.- És necessari invertir més en instal·lacions, serveis i activitats destinades als
joves, sobretot descentralitzant-les de les capitals de comarca. També en
activitats gratuïtes pels infants després de la sortida de l’escola.
24.- L’administració ha de donar exemple de bones pràctiques de consum.
25.- S’hauria d’incentivar gradualment –si cal per llei– que els productes i serveis
internalitzessin els costos i beneficis ambientals i socials que generen.
26.- L’administració ha de millorar la informació dels drets dels consumidors i donar
prioritat al fet que tinguin accés als productes de més qualitat ambiental,
reciclats i de comerç just.
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EIX TEMÀTIC 4. TERRITORI I URBANISME
Anàlisi i diagnosi
El model de creixement urbanístic que actualment s’aplica és l’extensiu i de zonificació
d’usos, cosa que el fa insostenible a llarg termini. El planejament urbanístic no es fa de
manera coordinada entre municipis, fet que comporta la duplicitat d’infraestructures i
instal·lacions amb el consegüent malbaratament del sòl. A les localitats turístiques
sovint es plantegen les infraestructures segons les necessitats de la població visitant i
no pas dels habitants locals.
Els moviments especulatius en relació amb el territori segueixen manifestant-se amb
especial virulència. Val a dir que, en aquest sentit, els creixements urbanístics no es
fan segons demanda real d’ús del sòl, sinó que es cerca la creació d’expectatives. Hi
ha un creixement massa ràpid, sense la necessària articulació dels serveis. A les
zones turístiques tant de muntanya com del litoral, bona part dels habitatges tenen una
ocupació mínima al llarg de l’any, amb un cost ambiental molt elevat. Els models
urbanístics no es decideixen amb la participació veïnal ni tècnicosectorial.
Els espais agraris segueixen tenint valor de sòl residual o a l’expectativa de ser
urbanitzats. Els espais explícitament protegits no es preveuen com a models
exportables de gestió del territori, sinó com a excepcionalitats. Tot i això, manca una
veritable gestió d’aquests espais, així com l’articulació de figures d’ordenació del
territori que n’evitin l’isolament.
Els recursos hídrics i energètics no es consideren a l’hora de planificar el creixement,
fet que comporta després una important despesa pública en construcció
d’infraestructures i significatius desequilibris territorials. Els models d’eficiència
energètica en construcció són encara casos aïllats.
Propostes d’actuació
27.- S’imposa el foment de la ciutat compacta i multifuncional, no autoritzar més
urbanitzacions de model difús que comporten una gran ocupació de sòl,
importants despeses en proveïment de serveis i l’increment de la mobilitat
obligada. Així mateix es demana reconvertir les actuals urbanitzacions difuses
en nous centres de polaritat econòmica i social.
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28.- És necessari una major coordinació urbanística entre municipis veïns. Per
aquells que formen part d’una mateixa unitat biogeogràfica i/o socioeconòmica,
es requereix l’elaboració de planejaments urbanístics conjunts.
29.- Cal estudiar mecanismes que gravin les segones residències per racionalitzar
l’ús del sòl. Paral·lelament, es pot optar per models que promoguin els
equipaments i serveis d’ús col·lectiu (hotels ...) i d’ocupació no temporal.
30.- S’ha de dotar de tots els serveis bàsics els petits nuclis tradicionals,
consolidant la seva implantació en el territori i fomentant l’arrelament de les
noves generacions. La rehabilitació dels nuclis antics ha de ser prioritària davant
l’ocupació de nou sòl.
31.- Cal que les polítiques de construcció d’infraestructures i serveis estiguin
destinades principalment als habitants del territori, al marge de satisfer les
necessitats dels visitants estacionals o de cap de setmana.
32.- És convenient definir ja des dels inicis els models i planejaments urbanístics
mitjançant mecanismes adequats de participació ciutadana. Aquests models de
creixement i ocupació del sòl s’hauran de fonamentar en criteris de sostenibilitat.
33.- Es fa necessari redactar plans territorials parcials amb la participació dels
ajuntaments, que garanteixin la integritat del paisatge i els seus sistemes
naturals i agraris, així com els espais de connexió. Cal valorar totes les zones de
naturalesa agrícola i forestal, promoure plans específics per a la seva
preservació i millora de la biodiversitat.
34.- Cal aplicar l’avaluació d’impacte ambiental a les polítiques i els planejaments
urbanístics, més que no pas a projecte i actuacions concretes.
35.- S’han d’incorporar a les edificacions i serveis públics criteris de compliment
obligat en relació amb l’eficiència energètica i optimització dels recursos. És
convenient també establir una normativa mínima per a totes les altres
edificacions de nova construcció, així com incentius de reconversió per a les ja
existents.
36.- L’aigua ha de ser un recurs limitant a l’hora de planificar els usos del sòl i
programar els creixements urbanístics. Cal la seva racionalització, incidint
fiscalment en aquells que en són grans consumidors o en fan un ús important
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per raons sumptuoses o de lleure. Tanmateix s’ha d’incentivar l’estalvi per
aquells que no arriben als consums mínims.

EIX TEMÀTIC 5. MOBILITAT
Anàlisi i diagnosi
En l’àmbit de les comarques de Girona, es fa palesa la inexistència d’un transport
públic efectiu i suficient tant en serveis com en horaris, que connecti les diferents
poblacions. També hi ha una manca de coordinació entre les diferents modalitats de
transport públic. Cal una bona difusió de l’oferta existent.
L’aeroport Girona-Costa Brava, està infrautilitzat. L’actual política d’inversions en xarxa
de carreteres contribueix més a incentivar la utilització del vehicle privat que no pas al
seu ús racional i a la reducció de la mobilitat obligada. En relació amb la xarxa
ferroviària, la línia Barcelona-Portbou i, especialment, la Barcelona-Puigcerdà,
presenten moltes deficiències tant en la mateixa infraestructura com en la prestació
del servei (manca d’adequació dels horaris i de la capacitat dels combois a les
necessitats dels usuaris, material vell, incompliment d’horaris ...). A les zones interiors
i de muntanya hi ha una clara insuficiència en les línies d’autobusos, bàsicament pel
que fa al nombre d’expedicions i l’adequació del servei a les necessitats dels usuaris,
sovint a causa de les concessions de les línies.
Propostes d’actuació
37.- Cal l’articulació d’una xarxa de transports amb autèntica vocació de servei
públic, en la qual les línies regulars d’autobusos –amb freqüències suficients i
horaris adequats– han de tenir un paper protagonista. Aquestes línies, juntament
amb altres menes de transport, han d’estar coordinades per fomentar la
intermodalitat. Per a l’estructuració d’aquestes xarxes cal la participació de la
ciutadania com a futurs usuaris.
38.- És necessari fomentar i millorar les infraestructures ferroviàries convencionals
com a mitjà de transport col·lectiu i respectuós amb l’entorn, així com la seva
integració en el teixit urbà. Els recursos necessaris poden derivar-se parcialment
de les importants inversions que actualment es fan en carreteres.
39.- Es fa necessari fer conèixer al conjunt de la societat les diferents possibilitats
existents de transport públic. Això vol dir línies en funcionament, recorreguts i
parades, horaris, empreses de servei, tarifes i abonaments ...
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40.- L’aeroport Girona-Costa Brava ha de ser utilitzat com a segon aeroport de
Catalunya. A banda de les connexions amb la resta de capitals de l’Estat, ha de
ser igualment un complement imprescindible per a la industria turística de la
zona.
41.- Cal el foment de les noves tecnologies i de la informàtica per reduir la mobilitat
obligada. Així es contribueix a la fixació de la població local més jove, cosa molt
important a les àrees de muntanya.
42.- A fi i efecte de reduir l’impacte del transport de mercaderies per carretera, és
imprescindible fomentar altres mitjans com el tren, el vaixell i l’avió, amb bones
possibilitats de creixement a les comarques de Girona.

EIX TEMÀTIC 6. SECTORS ECONÒMICS
Anàlisi i diagnosi
No hi ha prou participació i implicació dels sectors econòmics en el desenvolupament
local i regional, ni coordinació amb la resta d’agents per assolir la sostenibilitat.
Majoritàriament les activitats econòmiques no incorporen
sistemes de gestió
ambiental ni tampoc bones pràctiques ambientals.
En molts sectors econòmics, no es fa encara evident la conveniència de certificar
productes ni de sol·licitar etiquetes o registres ambientals.
A les comarques de muntanya, on les poblacions són encara petites, les empreses
familiars –especialment en el sector dels serveis– tenen un pes específic important.
Propostes d’actuació
43.- Es fa necessària la obligatorietat d’introduir sistemes de gestió ambiental o de
bones pràctiques en determinades activitats econòmiques que puguin produir un
impacte significatiu en el medi.
44.- Les administracions haurien de contractar també de manera obligatòria amb
empreses certificades des del punt de vista ambiental.
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45.- A les zones turístiques, on la pressió de les activitats econòmiques sobre
l’entorn és major, caldria la creació d’una etiqueta ecològica per a aquelles
empreses que contribuïssin amb una part dels seus beneficis a la preservació
del paisatge i els valors ecològics locals, i que en definitiva són part del seu
reclam de possibles visitants.
46.- Es proposa igualment la creació d’una etiqueta ecològica a comerços i serveis
que actuïn amb criteris ambientals, ètics i culturals.
47.- Cal estudiar l’aplicació d’un impost compensatori a les zones turístiques amb
majors càrregues. Aquest impost ha de ser just, equitatiu, finalista i amb clara
determinació de qui el gestiona i com s’aplica.
48.- Es fa necessari limitar la proliferació de grans superfícies a la perifèria de les
poblacions i afavorir els petits i mitjans comerços en els nuclis urbans.
49.- Cal donar facilitats i adaptar la normativa actual a les necessitats de les
empreses familiars.

EIX TEMÀTIC 7. POBLACIÓ
Anàlisi i diagnosi
No hi ha prou consciència entre la població dels criteris de sostenibilitat ambiental,
socioeconòmica i cultural, de manera que costa que aquests conceptes es reflecteixin
en les seves pràctiques quotidianes.
L’actual sistema socioeconòmic fomenta la massificació i la delegació de les
responsabilitats. Hi ha una sensació generalitzada que la població no pot incidir en les
polítiques de les diferents escales territorials. Els governs no fomenten realment una
democràcia participativa, on les decisions siguin preses realment de baix a dalt i des
del consens, a partir d’informació de qualitat i de corresponsabilització.
Es constata que la sostenibilitat no és possible només amb la implicació dels governs i
sectors econòmics, sinó també del conjunt de la població com a habitants de cada
territori.
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Propostes d’actuació
50.- Es proposa la creació d’òrgans de participació veïnal i sectorial permanents. La
creació d’aquests òrgans ha de ser promoguda per les mateixes
administracions, amb una forta implicació dels governs locals. Aquests ens
locals haurien d’oferir espais i mecanismes de participació progressius a la
població, separadament però de manera coordinada a nivell sectorial i veïnal.
Altrament, la sostenibilitat no es considera possible.
51.- El govern autonòmic ha d’establir mecanismes que orientin i ajudin els ens
regionals, comarcals i municipals en la creació de canals d’informació, diàleg i
decisió pública. Cal articular nivells de representativitat veïnal i sectorial de les
diferents escales territorials, segons l’abast de cada tema tractat.
52.- A la població de cada municipi li correspon autoorganitzar-se i participar en les
assemblees veïnals que es vagin fomentant, sempre des de la
corresponsabilització.
53.- Cal que es fomenti la participació, la sostenibilitat, el diàleg i el respecte des de
les mateixes escoles.

EIX TEMÀTIC 8. POLÍTIQUES EXTERIORS
Anàlisi i diagnosi
Les polítiques exteriors es perceben en molts casos com a insostenibles i insolidàries.
Els governs no informen ni deixen decidir democràticament sobre les principals
decisions polítiques.
Propostes d’actuació
54.- És necessari que s’impulsi la solidaritat exterior, tant a nivell econòmic com
tecnològic. Cal vigilar, però, de no caure en colonialismes culturals i econòmics.
55.- Cal una solució justa del deute extern de determinats països, per damunt
d’almoines en forma de percentatges.
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56.- Es proposa una lluita contra el comerç il·legal o poc just. Per això s’imposa una
clara desvinculació política, comercial i amb mesures de penalització cap als
països que en realitzin.
57.- Cal també l’adopció d’un compromís polític clar en relació amb els països
bèl·lics, poc ètics o amb polítiques i règims injustos i no democràtics. La
desvinculació política i econòmica és necessària davant de països que no
respectin els drets humans individuals i col·lectius.
58.- És oportú que es democratitzin les principals decisions polítiques exteriors, a
partir de mecanismes d’informació i decisió democràtica creats de forma prèvia.
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ANNEX 1. Anunci publicat pel CILMA a la premsa gironina amb motiu
del procés d’elaboració de l’Agenda 21 de Catalunya
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ANNEX 2. Guió d’eixos temàtics per propiciar el debat a cadascun
dels municipis i comarques
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EIX TEMÀTIC 1. GOVERNS I ADMINISTRACIONS
Quin és actualment el paper dels governs i de les administracions en la sostenibilitat i
quin es creu que hauria de ser?
Com es pot fer més sostenible la presa de decisions i les pròpies actuacions? Quins
han de ser els camps d’actuació prioritaris del Govern?
Com podem fer més ecològiques i ètiques les pròpies pràctiques: estalvi d’energia,
d’aigua, de productes de compra, reciclatge, consums ecològics, locals i ètics, etc.?
Poden assumir els ajuntaments, els consells comarcals i la Diputació de Girona
sistemes de gestió ambiental certificats (EMAS, ISO 14001 ...)?
Com podem fomentar una democràcia ambiental, més implicació i participació veïnal i
sectorial? Estem realment disposats a impulsar-ho?
Com incidir a fer més sostenible la resta de sectors: industrial, agroforestal, turístic,
construcció, comerç, llars, etc.

EIX TEMÀTIC 2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL TERRITORI
Quin és l’actual model econòmic del nostre territori i la seva situació? És prou divers? I
si és que no, com fer-lo més divers?
El model econòmic actual satisfà les nostres necessitats laborals? Si és que no, com
aconseguir-ho?
Hi ha prou gent al nostre municipi o comarca formada per a la demanda local o
comarcal existent? Si és que no, com aconseguir-ho?
Com dinamitzar econòmicament les zones litorals i de muntanya, respecte al patrimoni
natural i al patrimoni cultural i humà locals?

EIX TEMÀTIC 3. BENESTAR I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Quines necessitats es detecten en els diferents sectors de la població –infància, joves,
adults i persones grans– en els diversos àmbits: habitatge, treball, sanitat, educació, oci
...?
Quines atencions i serveis estem oferint a les diferents problemàtiques detectades en la
població: toxicomanies, disminucions, immigració, salut mental, atur, envelliment de la
població, discriminacions de gènere ...?
Com es poden pal·liar i atendre els fenòmens provocats per aquestes problemàtiques
socials: exclusió social, marginalitat, desestructuracions familiars ...?
Els ciutadans i ciutadanes, com a consumidors, estem ben informats i atesos en relació
amb els nostres drets? Quins instruments caldria articular per tal de garantir la
participació en els mecanismes que ens proveeixen de béns i de serveis?
Quin és el grau de salut i de normalització de la llengua i la cultura catalanes: ús social,
laboral, escolar, al lleure, cinema, publicacions, premsa, etiquetatge, administració
oficial, etc.? Quina és la tendència ?
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Quina és la llengua i cultura de transmissió i d’ús als nouvinguts? Existeixen
mecanismes que facilitin als immigrants l’aprenentatge del català i el coneixement de la
cultura local des de la seva llengua pròpia?
Com contribuir a la integració social i cultural de la població?
Com preservar i fomentar la salut de la pròpia cultura tradicional, el tarannà, etc. dels
diferents indrets del territori?

EIX TEMÀTIC 4. TERRITORI I URBANISME
El territori està equilibrat en habitatge, serveis i treball? Quins són els principals
desequilibris?
Quin model urbanístic s’està aplicant: extensiu i de zonificació d’usos o compacte amb
barreja d’usos?
S’estan regulant els creixements urbanístics? En quin grau el territori és objecte de
moviments especulatius?
Els models urbanístics locals es decideixen amb la participació dels veïns?
Es coordina la planificació urbanística entre municipis veïns? Es comparteixen les
infraestructures, els polígons industrials, etc.?
Es garanteix prou la integritat dels sistemes naturals i agraris i la preservació de la
biodiversitat?
Com es poden fomentar construccions més eficients (energia solar, reciclatge d’aigua,
aïllaments, etc.)?

EIX TEMÀTIC 5. MOBILITAT
Quin model de mobilitat tenim? Hi ha excessiva mobilitat obligada (laboral, estudiantil,
de serveis)? Quina és la situació del tren, el bus i la bicicleta?
Com es poden reduir les necessitats de mobilitat obligada entre l’habitatge, el treball i
els serveis?
Quin transport públic cal, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu: línies de tren, carrilets,
bus, freqüències necessàries, etc.?
Estan coordinats i integrats els transports públics? Es planifica i s’afavoreix la
intermodalitat?
Com millorar la informació sobre els transports públics i sobre els seus avantatges de
manera que arribi a tota la població?

EIX TEMÀTIC 6. SECTORS ECONÒMICS
Com es pot fomentar la participació i implicació dels sectors (empreses, gremis,
associacions, organitzacions, entitats, etc.) en el desenvolupament local i regional?
Estem disposats a estimular la creació de consells sectorials permanents al nostre
municipi i comarca per generar complicitats en les actuacions?
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Com es poden impulsar sistemes de gestió ambiental certificats i pràctiques sostenibles
a cada sector econòmic (estalvi d’energia, d’aigua, de consums, reciclatge, consums
ecològics i ètics...)?
Com fomentar el comerç local, productes de qualitat i respecte ambiental i productes
ètics i de comerç just?
Com fomentar l’empresa familiar (pime)?

EIX TEMÀTIC 7. POBLACIÓ
Com implicar la població en la presa de decisions (democràcia participativa)?
Estem disposats a impulsar models participatius (assemblees veïnals com a Sils, el
Consell Comarcal de la Selva, Sitges, Cardedeu, Rubí, etc.)?
Com es pot estimular una reducció dels consums d’aigua, d’energia, de compres, de
mobilitat, etc. en la població? Com fomentar els consums més ecològics, ètics i de
productes propers?

EIX TEMÀTIC 8. POLÍTIQUES EXTERIORS
Com podem incidir a fer més sostenibles, solidàries i ètiques les polítiques exteriors del
nostre país i de l’Estat que actualment ens representa i fiscalitza?
Com incrementar la solidaritat exterior, la cooperació econòmica, tècnica i tecnològica?
Com volem que els nostres representants polítics tractin els nostres deutors externs, el
comerç d’armament, els tràfics i comerços il·legals, etc.?

