DOCUMENT DE CONSULTA

Document preliminar de consulta de
l’Agenda 21 de Catalunya
Document de treball per a tot el procés de la Fase de Consulta de l’Agenda 21
disponible a la pàgina WEB, estructurat per 38 capítols amb uns apunts per a
una diagnosi i els possibles grans reptes i qüestions a debat.
(Esborrany revisat 30/05/2002)

2

L’AGENDA 21 DE CATALUNYA: UNA VISIÓ ESTRATÈGICA PER
AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL NOSTRE PAÍS.
A l’albada del segle XXI, els governs d’avantguarda són aquells que situen les
qüestions socials i ambientals al mateix nivell que les econòmiques a l’hora de
prendre decisions i definir les seves polítiques. Aquest model és el del
desenvolupament sostenible.
Quan un model de desenvolupament contempla de forma integrada, a més de la
necessària generació de riquesa, el benestar de les persones i la cohesió social, la
gestió durable dels recursos, la qualitat de l’entorn i les possibilitats de
desenvolupament de les generacions futures, estem parlant de desenvolupament
sostenible; i això és el que volem per Catalunya.
L’estratègia principal per avançar cap al desenvolupament sostenible durant les
properes dècades es diu Agenda 21 i Catalunya forma part del petit grup avançat
de regions del món que n’estan desenvolupant una. El nivell regional es troba en
una posició immillorable –potser la més adequada- per afrontar els reptes de la
sostenibilitat atesa la seva proximitat al territori i als agents econòmics i socials i les
seves possibilitats de dissenyar i gestionar polítiques sectorials de suficient abast i
entitat.
El Govern de Catalunya fa temps que treballa en l’elaboració d’una estratègia
catalana per al desenvolupament sostenible del nostre país o Agenda 21 de
Catalunya que vol definir un model propi i singular de desenvolupament sostenible.
Un model que permeti indentificar, assumir i interpretar uns determinats requisits:
l’assumpció del sistema de valors de la cultura de la sostenibilitat, un
aprofundiment del seu sentit indentitari i una visió oberta a la dimensió global del
desenvolupament sostenible.
L’Agenda 21 de Catalunya és el compromís del Govern de Catalunya per impulsar
una política que garanteixi la sostenibilitat. La resposta al compromís polític
(l’Agenda 21 global) de la comunitat internacional assumit a la Cimera de la Terra
(Rio de Janeiro, 1992). La resposta als acords presos en el marc de l’Europa de
les Regions (declaracions com la Carta de València o la Resolució de Goteborg).
La resposta al manament del Parlament de Catalunya (res. 27/10/1997): “El
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a potenciar els treballs
per tal d’elaborar l’Agenda XXI de Catalunya, establint uns mecanismes que
afavoreixin la participació dels agents socials en el procés de reflexió, incloent-hi
un equip d’experts...”
Es tracta de quelcom més que un pla governamental: és un pacte amb la societat
catalana que es construeix, a més, amb la participació ciutadana.
De fet, es tracta més d’un procés obert que d’un document tancat; i un dels
requisits bàsics d’aquest procés és la participació dels diversos agents econòmics i
socials, dels promotors de les diverses polítiques sectorials, de les diferents
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administracions i, en definitiva, del conjunt de la ciutadania. El Govern ho ha entès
així i ha iniciat un procés d’Agenda 21 amb la participació de tothom.
Durant el primer semestre de 2001, va tenir lloc la fase informativa de l’Agenda 21
mitjançant sessions transversals moderades pel Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de Catalunya i amb la participació de membres de la
Generalitat i del Fòrum Consultiu de l’Agenda 21 de Catalunya.
Durant el segon semestre de 2001, els diferents departaments de la Generalitat
han treballat i debatut conjuntament diagnosis, grans reptes i possibles línies
estratègiques. Hi han treballat més de quaranta alts càrrecs de la Generalitat i prop
d’un centenar de tècnics dels diferents departaments.
Ara, durant el primer semestre de 2002, tenim la voluntat d’estendre aquest debat
al món local, al territori i a les institucions i les entitats representatives dels sectors
econòmic, professional, universitari, ambiental i social. El document preliminar de
consulta és el material de base per plantejar aquest debat territorial i sectorial.
Posteriorment, el document resultant d’aquest procés se sotmetrà a la consideració
del conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
El Govern de la Generalitat s’ha compromès a presentar els eixos prioritaris
coincidint amb la Cimera que farà Nacions Unides a Johannesbourg (Sudàfrica)
l’agost i setembre del 2002.
Un procés amb garanties d’una àmplia participació
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Fase de consultes inicials. La Generalitat consulta el Fòrum Consultiu de
l’A21CAT, format per un grup d’experts representatius de la realitat social i civil
catalana. A partir de les seves aportacions, redacta els principals eixos de
l’A21.
Fase d’informació. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
convoca la societat a informar-se i opinar sobre els principals criteris i objectius
proposats mitjançant set sessions obertes i la seva web.
Fase de treball interdepartamental. Els diferents departaments de la
Generalitat enceten conjuntament, tant a nivell tècnic com polític, un procés de
reflexió i formulació d’un document de consulta de l’A21CAT.
Fase de consulta i participació. Es dóna a conèixer al món local i als agents
econòmics i socials el procés d’Agenda 21 i es convoquen tallers de
participació a nivell temàtic i territorial.
Fase de participació ciutadana. El Govern aprova la proposta final d’A21CAT.
Es difon i es dona a conèixer l’esborrany d’Agenda 21 al conjunt de ciutadans i
ciutadanes, abans de l’aprovació definitiva de l’A21CAT per part del Govern.
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INTEGRACIÓ DE LA CULTURA DE LA SOSTENIBILITAT
EN LA PRESA DE DECISIONS
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Una de les prioritats actuals dels governs més avançats del món és el situar les
qüestions socials i ambientals al mateix nivell que les econòmiques a l’hora de prendre
decisions i definir les seves polítiques. Aquest model és el del desenvolupament
sostenible.
D’acord amb l’Estratègia de la Unió Europea per a un desenvolupament sostenible,
avui el desenvolupament només serà sostenible si s’assoleix l’equilibri entre els
diferents factors que influeixen en la qualitat de vida i la preeservació dels recursos i
de la qualitat del medi on vivim. Les generacions actuals tenen l’obligació, davant les
generacions futures, de deixar suficients recursos socials, ambientals i econòmics per
a que puguin disfrutar almenys del mateix grau de benestar que nosaltres.
Durant els darrers anys s’ha realitzat a Catalunya, com a d’altres països del context
europeu, un esforç molt gran per impulsar polítiques socials i ambientals. No obstant,
cal dedicar una especial atenció en reforçar la integració de les diferents polítiques
sectorials i la incorporació dels criteris de sostenibilitat en la presa de les decisions
sectorials. La cultura de la sostenibilitat ha de permetre donar una resposta adequada
a la resolució dels problemes més urgents i immediats, així com a les polítiques de
futur amb plantejaments socials i de qualitat de vida futurs més globals.
Tanmateix es constaten algunes mancances pel que fa als valors socials orientats a la
sostenibilitat. En general, es valora poc el que és comú i públic, falta una consciència
de corresponsabilitat individual en el model de desenvolupament, es consideren un
entrebanc algunes de les mesures necessàries per un desenvolupament sostenible,
etc.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Donar un rang equivalent a les dimensions econòmica, social i ambiental.
(Consell Europeu, Göteborg, Juny 2001)
Estem parlant de qüestions com:
el seguiment i l’avaluació de l’acció del govern en relació als principis de
sostenibilitat;
l’Avaluació Ambiental Estratègica de les polítiques, plans i programes;
la informació que haurien de tenir els decisors;
l’ambientalització curricular i l’educació ambiental;
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els paràmetres ambientals i socials que haurien de configurar, també, la
comptabilitat nacional o de les empreses.
2. Fer prevaler els interessos globals davant visions sectorials, enfortint la
transversalitat i la coordinació de les polítiques sectorials vers objectius
essencials.
Estem parlant de qüestions com:
la planificació del treball de les administracions;
la necessitat de treballar, de forma més coordinada, incorporant una visió global;
els criteris ambientals i socials a les polítiques sectorials;
els indicadors de sostenibilitat a aplicar a les polítiques sectorials;
la coordinació intraadministrativa o horitzontal (la relació entre diferents unitats
administratives).
3. Desenvolupar polítiques amb visió a llarg termini.
Estem parlant de qüestions com:
la importància de la planificació a llarg termini;
els grans objectius transversals;
la ponderació de les necessitats de les generacions futures en relació a les actuals;
la contribució de la recerca al desenvolupament sostenible.
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COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ
ESTATAL, REGIONAL I LOCAL

EUROPEA,

DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Les competències exclusives de les administracions són, a la pràctica, l’excepció. La
distribució de competències entre els diversos nivells d’administració comporta que es
fragmentin les actuacions sobre una mateixa realitat cada cop més complexa. Les
polítiques de desenvolupament sostenible fan necessari avançar vers una visió global
dels àmbits d’actuació i de les funcions de les diferents administracions.
La Unió Europea ha alterat els marcs competencials definits a l’interior dels Estats. En
aquest nou context cal redefinir les relacions entre els diferents àmbits de decisió. El
principi de subsidiarietat, entès com l’atribució de responsabilitats i competències
preferentment a les autoritats més properes als ciutadans, tenint en compte l’amplitud
o la naturalesa de la tasca o les necessitats d’eficàcia o economia, pot ser un bon
criteri general però no pot ser aplicat de manera uniforme ni a priori sinó que depèn de
l’àmbit sectorial que afrontem, la capacitat econòmica i de gestió, raons d’economia
d’escales, etc. que obliguen a determinar en cada cas el nivell òptim de gestió.
A Catalunya hi ha diverses instàncies administratives amb traducció sobre el territori.
Cada administració duu a terme la seva part de l’actuació, la qual cosa exigeix la
coordinació de les diferents instàncies per tal d’evitar disfuncions i, en definitiva,
ineficiència. Cal que la planificació es realitza al nivell prou elevat i amb suficient visió
global com per poder afrontar convenientment els reptes de la sostenibilitat. això sense
perjudici de la imprescindible i necessària participació dels nivells més locals o
particulars en la definició de tota planificació.
El Govern de Catalunya ha tingut en la defensa de la identitat nacional un dels seus
pilars fonamentals. Aquesta defensa i la vocació universalista, projectada també en la
coordinació administrativa entre els diferents nivells regionals, estatals i europeus, ens
permet creure en els principis de la subsidiarietat i respecte a la diversitat com eixos
bàsics i que han de servir, també, per afrontar els reptes de la sostenibilitat.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Definir els grans objectius comuns per a la sostenibilitat concretant les
propostes i els mecanismes de coordinació.
Estem parlant de qüestions com:
la definició consensuada dels objectius prioritaris del país per a la sostenibilitat;
el compromís de cadascuna de les administracions en els objectius de
sostenibilitat;
els mecanismes de coordinació entre les administracions;
la resolució de conflictes entre les administracions;
l’avaluació de la coordinació interadministrativa i els seus resultats.
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2. Definir les escales més adequades de planificació i gestió davant els reptes de
la sostenibilitat.
Estem parlant de qüestions com:
la concreció del principi de subsidiaritat a Catalunya;
el respecte a les competències de cada administració i l’assistència
interadministrativa;
el paper dels ens locals supramunicipals i el lliure associacionisme entre municipis.
3. Incrementar la presència i la influència de Catalunya a Europa en matèria de
sostenibilitat.
Estem parlant de qüestions com:
el posicionament de Catalunya en matèries de debat europeu;
els organismes de representació de les regions i els mecanismes d’influència en
les decisions comunitàries;
la intervenció de les Comunitats Autònomes en la definició i l’execució de la política
de projecció exterior de l'Estat;
la participació a fòrums i la ratificació d’acords internacionals.
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MECANISMES
DE
PARTICIPACIÓ
CORRESPONSABILITAT

PÚBLICA

I

DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
El camí cap al desenvolupament sostenible no depèn només de les administracions
sinó, també, de les actuacions i decisions diàries dels ciutadans, les empreses i els
diversos agents econòmics i socials. La cultura de la sostenibilitat ha de ser
interioritzada a tots els nivells. Aquesta cultura ha de fonamentar-se en el compromís
cívic i la participació pública en la definició i l’execució de les polítiques públiques.
Mitjançant aquesta participació pública en el disseny de les polítiques cal garantir la
corresponsabilitat de tots els agents en el desenvolupament de les polítiques de
sostenibilitat.
A Catalunya existeix una llarga tradició associativa (tercer sector), amb més de 38.000
organitzacions, la major part de tipus lúdic o cultural, sobre la qual és possible bastir
nous models de participació. D’altra banda l’aparició de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), com a eines de comunicació i vincle entre les
associacions, estan facilitant i incentivant la difusió d’informació, la creació de xarxes
cíviques i la participació. A Catalunya l’ús de les noves tecnologies esta permeten obrir
nous canals de participació i de comunicació entre els ciutadans i l’administració vers
una administració més oberta.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Motivar la participació i la corresponsabilitat del conjunt de la població.
Estem parlant de qüestions com:
l’educació per a la participació i el civisme;
la implicació dels mitjans de comunicació en la difusió d’informació clara i
transparent;
el debat sobre matèries quotidianes i concretes, properes als ciutadans;
el paper dels ciutadans en els processos de participació;
el feed-back als processos de participació pública, la transparència sobre els
resultats.
2. Enfortir els mecanismes i els canals d’informació pública i de participació
amb una clarificació del seu abast i dels drets i deures de totes les parts.
Estem parlant de qüestions com:
la transparència de les administracions;
els formats més adients per a la difusió de la informació;
la informació pública de plans, programes i projectes;
els mecanismes de debat, consens i gestió de la presa de decisions;
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les fórmules de gestió dels béns públics.
3. Impulsar el creixement i desenvolupament de l’associacionisme i el voluntariat
en el marc del tercer sector.
Estem parlant de qüestions com:
la participació de les entitats sense afany de lucre;
la corresponsabilitat i el protagonisme de les associacions (tercer sector);
el grau de representació social de les entitats.
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SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI

Actualment ens trobem en una fase de consolidació de la societat de la informació –
implantació d’infraestructures i tecnologies- i a l’inici d’una societat del coneixement.
Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen moltes prestacions
com a eines de treball, però hi ha col·lectius que en poden quedar apartats. si bé el
grau d’implantació de les noves tecnologies és diferent en cada col·lectiu social,
aquestes poden ser també una eina afavoridora de la igualtat d’oportunitats. En
general la implantació de les TIC a Catalunya (pc, internet, telefonia mòbil, tv digital,
etc.) s’acosta, i en certs aspectes supera, la mitjana europea.
Les TIC s’erigeixen com a eines bàsiques per a la recerca i la gestió del coneixement,
imprescindibles per a la presa de decisions fonamentada i per a la gestió adequada i
en consonància amb el desenvolupament sostenible. Les TIC, cada vegada més,
juguen un paper important en el món laboral, l’accés al sector serveis, la gestió del
coneixement i el lleure i per contra el seu pes és encara reduït en l’àmbit comercial i de
negoci.
En general, el desenvolupament i la aplicació de les TIC en les empreses i en les
administracions encara no està prou arrelada. L’administració catalana, com d’altres
administracions, ha impulsat l’avenç cap a la societat de la informació i disposa de
plans estratègics per al desenvolupament de les noves tecnologies d’informació. La
xarxa telemàtica catalana, tot i tenir una capacitat inferior a la dels països més
desenvolupats en aquest àmbit com els Estats Units, té tres punts forts destacables: la
implantació territorial -tots els nuclis de població de més de 2.500 hab. disposen de
connexions ADSL (Asymetric Digital Suscriber Line) de banda ampla-, la diversificació
i la gran capacitat dels eixos troncals.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Generalitzar la societat de la informació sense exclusions per raons socials o
territorials.
Estem parlant de qüestions com:
la distribució i l’abast de la xarxa telemàtica bàsica;
les possibilitats d’ús d’Internet;
l’adequació de les TIC als usuaris i col·lectius;
l’aplicació de les TIC a col·lectius amb discapacitats o de persones que necessiten
atenció continuada;
les xarxes ciutadanes i de serveis;
el preu de l’ús d’Internet;
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l’extensió del teletreball.
2. Garantir informació rellevant i de qualitat per augmentar la participació i la
corresponsabilitat per a una societat del coneixement orientada cap al
desenvolupament sostenible.
Estem parlant de qüestions com:
l’administració a l’Internet;
la incorporació a la xarxa d’informació rellevant per al desenvolupament sostenible;
la qualitat dels continguts presents a la xarxa;
l’ús de les noves tecnologies com a eines de suport a la sostenibilitat (informació
geogràfica, sistemes de monitoratge de cultius, conques hidràuliques, sistemes de
teledetecció, etc.;
la incorporació de mecanismes de participació;
la corresponsabilitat dels sectors i les entitats en la transparència de la informació;
els models i entorns d’ensenyament i d’aprenentatge per a la societat del
coneixement.
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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
COMPETITIVITAT
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PRINCIPALS REPTES ECONÒMICS A MIG I A LLARG
TERMINI
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
La societat catalana, en conjunt, disposa d’un elevat nivell de benestar, un sistema
econòmic modern i desenvolupat i un nivell mig de vida elevat. Catalunya és també un
país amb una alta qualitat de vida conseqüència de l’augment de la renda mitja, d’uns
serveis públics desenvolupats, d’una bona convivència social i d’una societat ben
cohesionada.
L’economia catalana és una economia industrial i de serveis, amb una àmplia
diversificació d’activitats. Aquesta realitat, basada en una llarga tradició emprenedora
configura un teixit productiu ric i dinàmic A més, l’economia catalana és cada vegada
més oberta a l’exterior ja que el grau d’obertura de la nostra economia ha augmentat
26,3 punts respecte el 1990 i s’ha situat en el 69,3% l’any 2000. Un altre factor positiu
a destacar és que la competitivitat econòmica de Catalunya cada cop està menys
fonamentada en el preu de la mà d’obra o la disponibilitat de recursos naturals i més
en les millores de productivitat i de valor afegit.
Pel que fa a l’estructura sectorial de l’economia cal destacar, com s’esdevé en tots els
països desenvolupats, la participació principal i creixent del sector serveis en el PIB. A
Catalunya, però, l’aportació del sector industrial té un major pes que en la mitjana de la
Unió Europea. El sector industrial català representava, l’any 1999, el 30’1% del valor
afegit brut de l’economia mentre que a la Unió Europea, només el 24’4%.
La qualificació del treball i el nivell tecnològic de les empreses - en particular la
implantació de la Societat de la Informació- presenten nivells força elevats. Però
malgrat la importància i els avenços realitzats en els camps de la formació i la recerca,
cal continuar les polítiques de foment de la formació contínua en tots els nivells i
etapes de la vida laboral.
El creixent procés de globalització econòmica i el nou escenari obert per la Unió
Europea ofereixen grans oportunitats per al progrés econòmic i social i, alhora, ens
obliguen ser més competitius, tant a nivell regional com a nivell global. La capacitat
d’atraure inversions i mà d’obra qualificada, la dimensió adequada de les empreses, la
generació i difusió de noves tecnologies, l’aplicació de noves tècniques de gestió
empresarial, la internacionalització definitiva de l’economia catalana, l’adaptació dels
nostres sistemes formatius a la societat del coneixement són alguns dels reptes que
hem d’encarar.
La inclusió de la component mediambiental en els cicles econòmics comença a
concebre’s com un factor d’oportunitat i de competitivitat real i ha donat lloc a que els
béns i serveis mediambientals generin un nou sector econòmic de fort creixement. A
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Catalunya, les activitats relacionades amb el medi ambient ocupen prop de 30.000
persones i suposen l’1% del PIB (a la Unió Europea són més de 1,5 milions de
persones). L’objectiu hauria de ser, mitjançant el desenvolupament de noves
tecnologies i altres instruments, assolir un creixement econòmic cada cop més
deslligat del consum de recursos i amb un menor impacte ambiental.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT A MIG TERMINI
1. Obrir l’economia i preparar-la per a la globalització garantint la cohesió social,
la plena ocupació, la protecció del medi ambient i l’ètica dels intercanvis.
Estem parlant de qüestions com:
la projecció exterior de Catalunya com a referent econòmic, social i ambiental;
la internacionalització de l’economia catalana;
les activitats econòmiques amb un respecte ambiental i social en països tercers.
2. Dinamitzar i flexibilitzar l’economia per a una societat d’emprenedors garantint
protecció social.
Estem parlant de qüestions com:
el diàleg flexible i àgil entre l’administració i el sector productiu per facilitar la
implantació de noves activitats econòmiques i iniciatives empresarials;
la liberalització del mercat i la flexibilitat laboral amb garanties socials i ambientals;
el suport econòmic i l’assessorament a les PIMES;
la conciliació de la vida laboral i familiar, la integració social i la qualitat de
l’ocupació;
la potenciació dels valors de l’esperit emprenedor en el sistema educatiu.
3. Fer del medi ambient i de l’ús eficient dels recursos un factor de competitivitat
i no una càrrega.
Estem parlant de qüestions com:
els sistemes de gestió ambiental;
l’ecoeficiència, l’estalvi i la minimització de riscs econòmics i legals futurs;
una política econòmica i fiscal que pugui afavorir els comportaments ambientals;
la generació de riquesa a partir d’activitats de proveïment de béns i serveis
ambientals.
4. Millorar el finançament autonòmic i local.
Estem parlant de qüestions com:
la reducció del dèficit fiscal de Catalunya;
el volum d’inversions públiques de l’estat a Catalunya;
l’ajust entre les dotacions pressupostàries dels diferents nivells administratius amb
les seves competències i necessitats de gestió;
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l’estratègia d’infrastructures prioritàries de transport, telecomunicacions i energia.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT A LLARG TERMINI
1. Enfocar l’economia cap a la qualitat de vida (economia com a mitjà, no per se).
Estem parlant de qüestions com:
la ponderació de la qualitat sobre la quantitat en els objectius econòmics;
l’elaboració i difusió de macro-indicadors de benestar social i de qualitat ambiental
per incorporar periòdicament a l’anàlisi de la situació econòmica.
2. Enfocar les inversions cap a la sostenibilitat i fer que aquestes no suposin
costos evitables pel futur.
Estem parlant de qüestions com:
els projectes empresarials en pro de la sostenibilitat a les inversions públiques;
la sostenibilitat com a factor de competitivitat.
3. Fomentar la recerca i la innovació, incloent-hi la seva difusió i aplicació.
Estem parlant de qüestions com:
els recursos per a la recerca;
l’aplicabilitat i la contribució de la recerca al desenvolupament sostenible;
la transferència de resultats de la recerca.

4. Promoure la capacitació com a factor crític per a la competitivitat.
Estem parlant de qüestions com:
la formació universitària i professional ajustada a les necessitats professionals
actuals i previsió futura:
la formació continuada;
5. Diversificar l’economia i enfortir el marc d’economia regional com a factor
d’estabilitat davant les crisis globals.
Estem parlant de qüestions com:
els nous sectors de negocis;
les facilitats atorgades als sectors emergents amb futur;
el sector secundari en el conjunt de l’economia;
6. Internalitzar els costos socials i ambientals per una economia saludable i
menys depenent dels recursos públics.
Estem parlant de qüestions com:
la visibilitat dels costos socials i ambientals;
el preu final de determinats béns i serveis.
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BENESTAR I DESENVOLUPAMENT
HUMÀ
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CULTURA
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
La globalització genera oportunitats per a la difusió i el coneixement de la diversitat
cultural tot i que, en el cas de cultures minoritàries, pot representar una amenaça per
l’homogeneïtzació que implica.
Catalunya es caracteritza per una cultura pròpia i una identitat marcada i ha acollit, al
llarg de la seva història, una gran diversitat de cultures. Per la seva situació a la
Mediterrània ha estat terra de pas de nombroses onades migratòries. El model a
seguir actualment és l’intercultural, és a dir, l’enteniment de la cultura com un fet
relacional, dinàmic i relatiu, d’aproximació, comprensió i respecte entre cultures.
La societat ha de combatre qualsevol forma d’exclusió, i per tant també l’exclusió
cultural. La igualtat d’oportunitats en l’accés a la cultura i el coneixement, l’apropament
de les manifestacions culturals al conjunt de ciutadans i l’aprofundiment en l’ús social
del català són eines per aconseguir una cultura basada en el reforç i la defensa de les
identitats, integradora i acollidora de la diversitat.
Un dels trets definidors de la societat catalana és el seu potent associacionisme
cultural i d’oci. Alhora, Catalunya té un gran nombre i varietat d’equipaments i béns
culturals, tot i que la seva distribució no és homogènia en el territori, concentrant-se
especialment en les capitals de comarca o als nuclis urbans més grans.
Catalunya ha estat sempre una terra de creació artística en molts àmbits. El consum
de producció pròpia en el camp del teatre és del 84,6%, en televisió del 33,9% i en
premsa diària del 77,9%. Existeix, en canvi, un dèficit pel que fa al cinema i la
producció de fonogrames. La millor manera de donar continuïtat als processos creatius
és disposar d’una potent xarxa d’indústries culturals que permetrien als creadors
catalans la difusió de la seva obra. El mercat cultural català té dimensions
considerables i representa una part rellevant de la despesa espanyola, amb un
consum especialment elevat de productes no tradicionals com ara productes
multimèdia o audiovisuals. La creació pròpia i la projecció internacional dels productes
audiovisuals catalans és cabdal.
Les indústries culturals, en especial les de creació i gestió de continguts, són un focus
de desenvolupament econòmic de primer ordre. L’any 2000, la facturació editorial
catalana va ser el 57,4% de la d’Espanya i els espectadors de teatre van ser 2,2
milions. La societat catalana necessita infrastructures mediàtiques pròpies poderoses i
disposar de capital intel·lectual per evitar convertir-se en una societat exclusivament
receptora i per gaudir d’una percepció del món des d’una òptica específica.
El Govern de la Generalitat ha tingut com a una de les seves prioritats la política
lingüística, fent servir particularment la ràdio, la televisió i el sistema educatiu, i com a
resultat, les persones que saben parlar el català han passat de significar un 54% de la
població l’any 1975 a un 75% l’any 1996. L’ampli grau de coneixement del català al si
de la societat és un èxit del conjunt dels catalans. El coneixement del català s’ha
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incrementat en els darrers anys però, segons l’Informe sobre política lingüística 2000,
no és la llengua generalitzada d’ús quotidià: més d’un 90% dels joves saben parlar
català, però només el 26% es considera catalonolingüe. El 51,5% de la població es
declara més aviat catalanoparlant, el 27,6% es declara més aviat castellanoparlant i el
20,7% es declara bilingüe.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Impulsar un àmbit cultural comú i integrador.
Estem parlant de qüestions com:
l’especificitat de la cultura catalana;
la inclusió de la visió particular de tots els catalans i els elements necessaris
perquè tothom pugui sentir-se representat;
la igualtat d’oportunitats d’accés a la cultura i l’apropament de les diverses
manifestacions culturals al conjunt dels ciutadans, amb atenció als grups socials
més desvinculats de l’oferta cultural ;
la difusió del coneixement sense restriccions;
els recursos per a la cultura i el seus rendiments.
2. Fer del patrimoni i les manifestacions culturals un gaudi per a tothom.
l’apropament i el manteniment de la vitalitat del patrimoni cultural en totes les
seves formes;
les oportunitats d’aprofitament de les infraestructures i els equipaments;
el foment de les pràctiques culturals no professionals
les potencialitats educadores de l’esport
3. Fomentar la creació i millorar la seva connexió amb el consum.
Estem parlant de qüestions com:
la conformació d’una xarxa integrada d’educació, creació, difusió i consum
culturals;
les condicions per a la innovació i la creativitat, entre d’altres el paper de l’escola
en el camp cultural;
el suport directe a creadors i a les empreses culturals (productores, distribuïdores,
exhibidores, de representació i comercialitzadores);
la transformació en activitats econòmiques viables de les iniciatives culturals;
la difusió de la creació cultural tant a Catalunya com a fora;
la projecció internacional de la cultura catalana;
el desenvolupament del sector audiovisual català,
4. Situar el català com a llengua de progrés i de futur.
Estem parlant de qüestions com:
l’aprofundiment en l’ús social del català: la incorporació de nous usuaris i nous
àmbits d’ús;
el català com a llengua de ciència, tecnologia i cultura;
la presència del català als mitjans audiovisuals.
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
L'element principal d'un desenvolupament sostenible és la persona i la seva capacitat
d'utilitzar intel·ligentment les seves facultats. Per això l'educació de les competències
bàsiques de tot l'alumnat sense exclusió es presenta com la primera necessitat a
satisfer pel sistema educatiu. El no assoliment del domini del llenguatge, i
conseqüentment del pensament, del coneixement del món i del sistema bàsic dels
valors de la convivència social és un factor de marginació, la qual comporta el
desequilibri i la insostenibilitat de les relacions socials.
El fet d'aconseguir l'educació per a tothom comporta una consideració especial de la
diversitat de situacions personals i socials de l'alumnat i la flexibilitat en el disseny de
propostes educatives. En particular s'ha de tenir present l'alumnat que presenta algun
tipus de necessitat educativa especial per causa de disminucions personals de
caràcter físic o psíquic.
El món de l'ensenyament ha d'estar atent als nous components del món i ha de
contemplar tots els camps possibles de l’activitat humana. En particular ha de
promoure l'ús eficient i responsable de les noves tecnologies i l'aprenentatge dels
idiomes que faciliten les relacions.
La correcta inserció professional és un factor clau de l'equilibri i sostenibilitat de la
societat, per a la qual cosa la formació professional i universitària, en totes les seves
modalitats, esdevé un element d'especial significació. El component de sostenibilitat
del món futur està lligat en gran part a la inclusió d'aquest component en totes les
activitats professionals. És per això que els continguts formatius de les diferents
professions han de contemplar aquesta dimensió.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Donar rang prioritari a l’educació i la formació de les persones sense
exclusions.
Estem parlant de qüestions com:
l’educació per a tothom fins als 16 anys;
l’avaluació dels resultats obtinguts;
la correcció de les mancances;
la millora dels rendiments;
les places escolars per als infants de 0 a 3 anys;
la implicació i la corresponsabilització de les famílies en l’educació;
la consideració social cap als educadors i formadors;
la millora de la competència professional dels professors.
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2. Potenciar l’escola i els centres educatius com a espais de cohesió,
d’integració, de participació i de difusió de la sostenibilitat.
Estem parlant de qüestions com:
el foment de la participació;
l’establiment dels plans estratègics de centre;
la inclusió dels continguts de sostenibilitat en els plans d’estudi;
la formació del professorat en els valors de la sostenibilitat;
la millora del reconeixement social del docent;
l’educació en valors ètics.
3. Adequar l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat de manera que es
procuri la integració a la societat catalana a tots els col·lectius.
Estem parlant de qüestions com:
la diversificació i flexibilitat de programes educatius i formatius;
l’atenció a l’alumnat de col·lectius amb risc de marginació;
l’atenció a l’alumnat immigrant;
el respecte i l’atenció a la diversitat;
els equips docents i pedagògics de recolzament;
el coneixement del context personal, social, cultural i acadèmic de l’alumne;
4. Adoptar un model d’ensenyament adaptat als temps i orientat a activitats
sostenibles.
Estem parlant de qüestions com:
les noves tecnologies;
l’aprenentatge d’idiomes;
els estudis artístics;
l’adaptació dels plans d’estudis als canvis socials i econòmics;
5. Garantir una formació superior, professional i universitària adaptada als
requeriments de la nova societat i amb criteris de sostenibilitat.
Estem parlant de qüestions com:
les relacions entre empresa i educació professional i universitària.
la revisió i adaptació continuada dels continguts formatius;
la formació contínua.
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SALUT
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Els indicadors de salut i la qualitat del sistema sanitari situen actualment Catalunya en
una posició privilegiada, especialment pel que fa a l’esperança de vida, la mortalitat
infantil, una bona dotació de professionals i una xarxa de dispositius assistencials en el
territori orientada a l’equitat, l’accessibilitat i l’eficiència tècnica.
Els elements que defineixen el sistema sanitari català són la cobertura universal, el
finançament públic, l’assegurament públic i únic i la provisió de serveis sanitaris en
xarxes d’utilització pública, a través de centres acreditats. El sistema sanitari públic
gestiona bona part dels recursos públics (un 34,8% del pressupost de la Generalitat).
Aquest sistema s’haurà d’anar adaptant a les demandes i expectatives creixents de la
població, a la major accessibilitat als serveis i als avenços diagnòstics i terapèutics, en
un context d’envelliment de la població (l’any 1998 el 17% de la població catalana era
major de 64 anys i es preveu que augmenti en els propers anys) i de canvis en
l’estructura familiar i social
Els principals problemes que afecten la població catalana són les malalties
cardiovasculars i respiratòries, el càncer, els trastorns mentals (depressió i demències
senils i presenils) i els derivats dels hàbits i estils de la població com ara el consum de
drogues, l’hàbit de fumar i la conducció de risc. El 12% de la població catalana
manifesta tenir algun tipus de discapacitat entesa com l’impacte permanent que les
anomalies i els problemes de salut generen sobre l’estat individual. Les més freqüents
són les que afecten la mobilitat, seguides amb diferència de les limitacions greus
d’oïda i de vista. S’estima que assolir la millora de l’estil de vida (evitar tabaquisme,
consum excessiu d'alcohol, conducció de risc, determinades conductes sexuals, etc.)
pot reduir en un 43% les causes de mortalitat, mentre que la millora en l’estudi de la
biologia humana ho pot fer en un 27%, la millora del medi ambient només en un 19% i
la millora dels serveis assistencials en un 11%. La qualitat ambiental -residus a
l’entorn, exposició contínua a pesticides, contaminació atmosfèrica per plom i benzè,
contaminació sonora perllongada i qualitat interior dels edificis- pot generar alteracions
que són causa de malalties.
Catalunya disposa de la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació a la salut i
l’atenció sanitària, que pretén una major col·laboració de la societat per aconseguir
una gestió més eficaç del procés d’atenció sanitària i dels serveis.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Defensar un model de salut pública integral i de qualitat que aposti per la
promoció de la salut i la prevenció de les malalties.

30

Estem parlant de qüestions com:
l’educació de la població pel que fa a la prevenció en la salut (bons hàbits de
comportament alimentaris, higiènics, en el treball, etc. i estils de vida que evitin les
conductes de risc);
el paper dels professionals no sanitaris (assistents socials, educadors socials,
voluntaris, grups de suport a persones amb patologies concretes…);
la prevenció en la salut;
els criteris de salut i benestar de les persones en la definició de polítiques
sectorials.
2. Integrar la sanitat i l’assistència social en un veritable sistema socio-sanitari
(de l’atenció mèdica estricta a la qualitat de vida).
Estem parlant de qüestions com:
la connexió i la cooperació de la xarxa sanitària amb altres xarxes assistencials;
la satisfacció de les necessitats socio-sanitàries de les persones grans, els malalts
crònics, els malalts terminals i les persones discapacitades;
l’oferta de serveis no estrictament mèdics de suport a malalts i familiars.
3. Garantir la viabilitat i l’eficiència del sistema sanitari (prioritats i
racionalització de la despesa).
Estem parlant de qüestions com:
la priorització (racionament) de les inversions públiques sanitàries (adequació,
màxim consens i visibilitat);
la despesa pública sanitària com a base per un debat obert i una presa de
consciència sobre l’abús dels serveis oferts;
l’oferta de serveis sanitaris privats complementària de la pública.
4. Millorar la qualitat de l’entorn (del medi ambient i de l’alimentació) per a la
salut de les persones.
Estem parlant de qüestions com:
l’avaluació i el coneixement sobre els efectes de la degradació ambiental sobre la
salut humana (estudis epidemiològics);
els criteris de salut en la presa de decisions que afecten el medi;
certificats de qualitat ambiental territorials que identifiquin territoris saludables (poc
soroll, bona qualitat de l’aire, espais verds, poc congestionats, sense edificis
malalts…).
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CONSUM
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI

El consum, durant el darrer segle, ha crescut molt a tot el món: l'any 1998 era el doble
del de 1975, sis vegades el de 1950 i unes 15 vegades el de 1900. A Catalunya, el
consum dels ciutadans mou al voltant del 30% de l’economia, especialment de sectors
com la indústria, l’agricultura, l’energia o el turisme. La societat en general associa
l’increment del consum amb una millora de la qualitat de vida sovint sense tenir en
compte que la qualitat de vida es pot veure empitjorada pels impactes socials i
ambientals que el consum genera.
L’estructura de despesa del pressupost familiar s’ha modificat degut a la variació de
les condicions demogràfiques, l’augment de renda i els hàbits del consumidor. Es
detecta una disminució del consum de béns bàsics com els aliments i un augment del
consum de productes i serveis culturals i d’oci que ens acosta als estàndards de
consum de la Unió Europea. Aquests canvis tenen repercussions en el consum de
recursos i la producció de residus, especialment d’envasos i embalatges.
El consumidor és cada vegada més exigent en matèria de qualitat i seguretat dels
productes i serveis i la producció respectuosa amb el medi i el consum responsable
són criteris en alça. Les tres principals preocupacions dels consumidors a l’hora de
consumir són el preu, la salut i el medi ambient. Tot i la demanda potencial, la realitat
demostra que els criteris mediambientals i socials encara no són els més importants
en les decisions de compra dels catalans. Manca informació i conscienciació del
consumidor sobre les conseqüències de la generació, consum i utilització de
determinats béns o serveis (impactes i beneficis).
Les administracions públiques davant d’una economia global han d’adaptar-se a les
activitats que han de controlar, reforçant el paper preventiu i ajudant a la formació de
consumidors responsables i actius en un entorn d’informació adient. Les normatives
reguladores del mercat suposen una acció general i constant de protecció al
consumidor i de vigilància sobre el compliment de les normatives que afavoreixin
també la transparència de mercat, la competitivitat de les empreses i, en
conseqüència, la claredat de les ofertes que es fan, recolzant el consumidor per
restablir l’equilibri davant possibles situacions de predomini dels sectors ofertants.
A Catalunya existeixen dos tipus d’etiquetes gestionades pel Departament de Medi
Ambient: el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Etiqueta Ecològica de la Unió
Europea. El nivells d’etiquetatge ecològic assolits a Catalunya, encara que són elevats
en comparació amb el nostre entorn, són encara molt baixos en termes absoluts. A
juliol de 2001, a Catalunya, 806 productes i 27 serveis, corresponents a 46 empreses,
disposen del distintiu de qualitat ambiental i 8 productes de l'etiqueta de la Unió
Europea la qual cosa representa 2 de cada 100.000 empreses.
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POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Promoure una consciència col·lectiva de consumidor que impliqui uns drets i
uns deures tot afavorint un consum més reflexiu.
Estem parlant de qüestions com:
la importància de l’actitud dels consumidors envers el desenvolupament sostenible
per augmentar llur grau de corresponsabilitat;
la informació i visibilitat dels impactes i els costos ambientals, socials i a la salut del
consum personal de diferents productes o serveis (per exemple amb publicitat del
Cicle de Vida dels productes);
l’educació en consum als centres educatius per desenvolupar una consciència
crítica i una actitud responsable davant les opcions de consum;
la formació en matèria de consum i medi ambient als centres de formació
professional i universitaris, especialment per aquelles professions de major
incidència sobre el consumidor;
els manuals de bones pràctiques per al consumidor orientats a consumir menys
(estalvi de recursos i desmaterialització) i millor (especialment respecte a l’energia,
l’aigua, la generació de residus i l’impacte social;
els mitjans de comunicació, la publicitat i sectors de màrqueting perquè col·laborin
en el disseny de pautes de consum sostenible.

2. Promoure el consum de béns i serveis que beneficien la societat des del punt
de vista ambiental, social i econòmic.
Estem parlant de qüestions com:
les mesures de consum sostenible per part de les administracions públiques a
Catalunya;
les mesures per interioritzar els costos i els beneficis mediambientals en el preus
dels béns i dels serveis.
els productes amb certificació ambiental i de comerç just;
els mecanismes de control dels etiquetatges que poden crear confusió sobre les
qualitats ambientals dels productes;
els acords amb grans distribuïdors, comerços i grans consumidors perquè ofertin i
consumeixin productes amb certificat ambiental, reciclats i de comerç just
els sistemes de dipòsits reemborsables no solament per a envasos, sinó també per
a productes (electrodomèstics, mobles, automòbils, etc.)
el consum de productes locals i regionals, principalment de temporada, per tal
d’enfortir les economies locals i de reduir els impactes associats al transport.
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TREBALL
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Tot i que encara la taxa d’ocupació catalana no assoleix el nivell dels països europeus
més desenvolupats, el cert és que actualment la proporció de població ocupada se
situa en un nivell record. Segons dades del Departament de Treball la taxa d’ocupació
de la població de 16 a 64 anys se situa en el 65%, per sobre de la taxa d’ocupació de
l’Estat espanyol (el 58%) i de la Unió Europea (el 63%).
La desocupació és el principal repte al que s’enfronta la nostra societat, si bé és cert
que els nivells d’atur actuals se situen en mínims històrics. S’estima en un 8,6% de la
població activa el nombre de desocupats a Catalunya (el valor màxim, 22,7%, es va
assolir l’any 1985). La desocupació afecta amb més intensitat als següents col·lectius:
les dones (representen 60 de cada 100 desocupats), els majors de 45 anys (38 de
cada 100 aturats) i els aturats de llarga durada, aquells que porten 12 mesos o més
desocupats, (30 de cada 100 aturats).
Malgrat que l’atur afecta a uns col·lectius determinats, també s’evidencia una manca
de certa mà d’obra per a activitats específiques com les feines amb baixa qualificació i
prestigi social, les quals no atrauen a la població autòctona i, d’altra banda, certes
feines que requereixen una determinada especialització o qualificació professional. A
banda d’una millora de l’economia del país, la formació és fonamental per combatre
l’atur, tal com conclou el Llibre blanc sobre creixement, competitivitat i ocupació de la
Comissió Europea.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Afavorir la plena ocupació.
Estem parlant de qüestions com:
la resposta de l’Administració envers l’atur;
els nous filons d’ocupació i les noves formes de treball, per exemple el teletreball;
les possibilitats d’ocupació de l’economia social;
l’autocupació;
l’efectivitat del principi d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral;
la inserció laboral de col·lectius amb dificultats;
l’ajustament entre la demanda i l’oferta en el mercat del treball;
les càrregues socials en la contractació, l’estabilitat i la mobilitat laboral;
la durada de la jornada laboral.
2. Fomentar una formació de qualitat per als treballadors
Estem parlant de qüestions com:
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la intervenció dels interlocutors socials i les administracions;
l’adaptació a la formació ocupacional i les necessitats del mercat de treball;
la informació que ha d’arribar a la societat respecte a les possibilitats del mercat
del treball i la revalorització de certes professions.
3. Generalitzar la cultura preventiva tot millorant la seguretat i salubritat dels
entorns laborals.
Estem parlant de qüestions com:
els nivells de seguretat i de qualitat laborals, inclosa la de l’entorn;
el control i la reducció dels danys professionals;
l’acord social per la seguretat laboral i la intervenció de la negociació col·lectiva en
la prevenció de riscos;
el coneixement de la sinistralitat i les malalties professionals;
la precarietat laboral i l’estabilitat de la feina;
l’educació i la formació en seguretat;
la visualització dels efectes de la sinistralitat laboral.
4. Establir un marc català de relacions laborals
Estem parlant de qüestions com:
l’abast del diàleg social;
la resolució de conflictes laborals;
la conciliació de la vida laboral i la familiar.
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INCLUSIÓ SOCIAL
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Els factors que incideixen en el risc d’exclusió són molts: l’educació, la manca de salut,
els problemes socio-sanitaris, l’ocupació, la manca de recursos materials, etc. A més a
més, les profundes transformacions econòmiques i socials com ara els canvis en les
estructures familiars, el progrés tecnològic, la precarietat laboral en un mercat selectiu i
molt flexible, l’allargament de la vida...són factors que incideixen directament en aquest
risc. Aquesta naturalesa multifactorial en el seu origen i multidimensional en la seva
expressió, planteja serioses dificultats per a establir dades quantificades fiables.
L’actual sistema de protecció social a l’Estat espanyol no s’ha adaptat de manera
suficient a les transformacions socials que vivim i caldrà endegar un debat que permeti
garantir uns nous estàndards mínims per a tothom.
Malgrat la protecció econòmica és un aspecte clar, no és l’únic, i treballar per a la
inclusió ens fa actuar tenint en compte diversos factors: geogràfic, econòmic, social,
cultural, físic, de gènere, d’edat i de formació.
A Catalunya, es desenvolupen des de la intervenció social, diferents actuacions en pro
de la inclusió: la RMI (Renda Mínima d’Inserció), les polítiques socials de suport a
col·lectius amb dificultats especials (persones amb disminució, gent gran depenent,
etc.), les polítiques de desenvolupament comunitari en barris i la promoció de la
formació en l’ús de les noves tecnologies, etc. En aquestes accions és essencial el
paper de la societat civil. La família, les ONG, etc. són agents actius i insubstituïbles
que conjuntament amb l’administració i els propis afectats han de constituir l’actiu
bàsic d’acció.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT

1. Garantir uns estàndards mínims de benestar per a tothom.
Estem parlant de qüestions com:
les pensions i el subsidi de protecció;
l’atenció assistencial;
la promoció de les potencialitats de les persones amb polítiques de suport en
l’àmbit de la inserció laboral i la integració social de col·lectius en especials
dificultats;
l’evolució i adaptació dels serveis.
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2. Afavorir i donar suport a la participació de la societat civil en l’atenció social.
Estem parlant de qüestions com:
la funció de la família;
les entitats i els voluntaris.
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IGUALTAT DE GÈNERES
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Les dones pateixen més la pobresa que els homes (el 70% de les persones pobres del
món són dones). La feminització de la pobresa s’atribueix a la desigual situació al
mercat laboral i la menor protecció pel sistema del benestar social. A Catalunya la
desigualtat entre gèneres es manifesta en grans diferències en la taxa d’ocupació i en
la d’atur, encara que és la menor de totes les Comunitats Autònomes. La taxa
d’ocupació de la població femenina és del 38%, davant del 60% de la masculina
(diferencial de 23 punts percentuals, per sobre dels 16 de la unió europea). La taxa
d’atur femenina estimada és del 12% i la masculina de 6%. Així mateix, el guany mitjà
de les treballadores catalanes és un 70% el dels homes. Les raons d’aquestes
diferències són la menor categoria o valoració del lloc ocupat per les dones, l’inferior
nombre d’hores treballades i també algunes diferències de salari per hora per la
mateixa feina.
Les diferències en la dedicació d’homes i dones a les tasques de l’entorn domèstic són
també clares. El temps d’ocupació domèstica de la dona és més del doble que el de
l’home i si es consideren tasques específiques de la llar, la proporció és de més de 7 a
1. Es pot parlar d’una doble jornada laboral de les dones: en l’àmbit professional i en el
domèstic.
Si bé les dones són majoria en alguns sectors com la judicatura, el professorat, el
funcionariat o l’alumnat universitari, en canvi, tenen poca presència en altres com els
òrgans de decisió política, la recerca i la tecnologia. La quota de poder i els càrrecs de
les dones disten dels que disposen els homes: el 1990, només un 15,7% dels alts
càrrecs d’empresa eren ocupats per dones a Espanya. Malgrat tot, dia a dia, les
posicions s’estan equiparant més. Els agents socialitzadors (família, educació i mitjans
de comunicació social) han evolucionat cap a la igualtat de gènere, però encara es
donen situacions a corregir.
A Catalunya, l'any 2000, es van presentar 3.562 denúncies per maltractaments a
dones, el que ens indica que la violència contra les dones és una qüestió que no té
una solució simple, ni en un únic sentit, sinó que la seva resolució precisa de moltes
accions coordinades per tal de solucionar les arrels d'aquest problema.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Garantir la igualtat en el món laboral i en la presa de decisions.
Estem parlant de qüestions com:
la igualtat en la remuneració del treball;
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la flexibilitat laboral per casos de maternitat / paternitat i de necessitats de tenir
cura de la família;
la participació de les dones en la presa de decisions de les condicions laborals.
2. Fomentar el comportament paritari en les responsabilitats familiars.
Estem parlant de qüestions com:
les llicències, permisos i excedències per maternitat i paternitat;
la corresponsabilització dels homes i les dones en la cura de la família
el repartiment de les feines domèstiques.
l’atenció a les dones maltractades i l’erradicació dels maltractaments i altres formes
de violència de gènere.
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DEMOGRAFIA
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI

La població catalana l’any 2000 ha assolit els 6.262.000 de persones, amb una
densitat mitjana de població de 196 hab/km2, molt superior a la mitjana espanyola (80
hab/km2) i superior a la mitjana de la Unió Europea (119 hab/km2) . Però la distribució
de la població al territori de Catalunya és molt irregular: dos terços de la població viuen
a l’àmbit metropolità i resideixen en zones urbanes.
La població catalana, seguint la tendència europea, ha augmentat lentament des de
1975 i actualment el creixement vegetatiu de Catalunya és pràcticament nul, d’un 0,3
per mil. Les estimacions de l’evolució demogràfica a Catalunya ens situen cap a l’any
2030 en una població entre 6,2 i 7,2 milions d'habitants dels quals entre 1,5 i 1,6
milions de persones seran majors de 65 anys.
La característica principal de l'evolució de la població catalana de les darreres dues
dècades és l'envelliment com a conseqüència de la reducció de la natalitat i
l’increment de l’esperança de vida. La taxa de natalitat de Catalunya és una de les
més baixes del món –10,3 naixements per mil habitants i any- tot i la recuperació de
l’any 2000 i la previsió d’increment futura deguda en gran part a la població immigrant.
El ràpid increment de la immigració es palesa en el fet que, el 1998, per cada 1000
persones residents a Catalunya es van empadronar entorn de 4 persones estrangeres,
i les previsions apunten un increment en l’empadronament d’estrangers.
Pel que fa a la distribució de la població al territori, el factor que més modifica més
rellevant són les migracions internes, entre les quals destaquen la pèrdua de població
del barcelonès a favor de les comarques que l’envolten.
L’estructura familiar de la societat catalana i de l’europea en general s’ha modificat,
reduint-se el nombre de membres de la unitat familiar –el 17,3% de les llars catalanes
són d’una persona- i augmentant el nombre de famílies no convivencials i
monoparentals.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Promoure un paper socialment i econòmicament actiu de la gent gran.
Estem parlant de qüestions com:
la incorporació de la gent gran a les activitats econòmiques i socials;
l’adaptació de l’estat del benestar a les necessitats de la gent gran;
el rol de la gent gran en l’estructura familiar.
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2. Planificar la distribució dels futurs creixements demogràfics en el territori.
Estem parlant de qüestions com:
la determinació de la capacitat de càrrega del territori;
la concentració de la població en zones concretes.
3. Fomentar la família.
Estem parlant de qüestions com:
la dimensió de la unitat familiar;
les facilitats a les persones que es fan càrrec d’infants o persones grans;
les llars d’infants públiques;
l'assistència social integral per famílies amb persones discapacitades.
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DIVERSITAT SOCIOCULTURAL I IMMIGRACIÓ
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI

Catalunya ha estat sempre i és encara un país divers socialment i culturalment. Tot i
que encara avui al nostre país la presència de població immigrada estrangera és
inferior a la d’alguns països de la Unió Europea, aquesta creix a un ritme major. El
2001 Espanya va esdevenir el país que més immigrants va rebre de tota la UE. Un de
cada tres immigrants de l’Estat viuen a Catalunya. Això representa el 3,46% de la
població catalana. Amb tot, atenent les previsions pels propers anys, pràcticament el
8% de la població catalana serà d’origen estranger l’any 2010. Cal constatar així
mateix el fet de l’entrada i la permanència il·legal de moltes persones tant al nostre
país com a la Unió Europea: el 1998 hi havia 3 milions d’immigrants en situació
irregular i s’estima que cada any ni entren 500.000.
A Catalunya el col·lectiu de persones immigrades més important en aquests moments
és el marroquí, seguit dels equatorians, peruans, xinesos, colombians i argentins. Una
característica general és que la població estrangera és més jove que l’autòctona. Els
immigrants són un component fonamental per a certs sectors productius, i per tant de
la nostra economia mancada de mà d’obra. La necessitat de mà d’obra no prové de la
baixa natalitat de Catalunya, sinó de la segmentació social i laboral que exclou de
certes feines les persones autòctones. Cal no oblidar, però, que aquesta segregació
conviu amb nombrosos casos de persones estrangeres que han reeixit en el seu
procés d’integració en la nostra societat. Poder millorar aquesta situació seria un altre
mecanisme per assolir la integració social.
A la Unió Europea no hi ha una normativa comuna sobre la immigració. En l’àmbit
espanyol, la llei d’estrangeria ha estat modificada recentment dues vegades, amb
canvis significatius en el grau d’obertura i en els drets i deures dels immigrants.
Cal incrementar el consens social sobre el tractament de la immigració, així com la
coordinació en el desenvolupament de polítiques públiques en matèria d’immigració
entre les diverses Administracions presents a Catalunya. Exemples d’aquest consens
i coordinació, són el Pla Interdepartamental d’Immigració 2001 – 2004 (el primer pla
fou aprovat en 1993), els Plans comarcals d’integració dels immigrants, i el document
emès per la Comissió d’Estudi de 27 de juny de 2001 sobre la Política d’Immigració a
Catalunya, del Parlament de Catalunya.
Catalunya té una llarga experiència com a terra d’acollida d’immigració, però les
característiques de la immigració actual obren un nou escenari en el qual cal treballar
per evitar l’aparició de determinades problemàtiques xenòfobes i una percepció
negativa de la presència dels immigrants.
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POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Promoure la integració mirant de trobar l’equilibri entre el reforç de la nostra
identitat, el respecte a la diversitat i la consciència de pertànyer a una sola
comunitat.
Estem parlant de qüestions com:
el debat polític i social entorn la immigració basat en indicadors quantitatius i
qualitatius de la integració social i econòmica d’aquests col·lectius;
la formació continuada de tots els professionals, siguin de l’àmbit que siguin, que
es trobin treballant directament o indirecta amb la població immigrada estrangera;
les estratègies i espais d’acollida en diferents àmbits amb l’objectiu de facilitar la
integració dels immigrants;
un repartiment molt més equilibrat i homogeni del col·lectiu immigrat en els àmbits
educatiu, laboral i de l’habitatge;
una política activa contra la propagació dels arguments i actituds xenòfobes i
racistes a la societat catalana
els mecanismes de diàleg entre la gent del país i els immigrants creant espais
socials i de convivència, començant pel lloc on es resideix, i també, fomentar la
seva participació en la vida pública.
2. Garantir als immigrants els mateixos drets i exigir-los els mateixos deures que
a la resta dels ciutadans.
Estem parlant de qüestions com:
una Carta de drets i deures dels ciutadans, sense tenir en compte l’origen;
el dret dels immigrants a l’habitatge, al treball digne, a la sanitat i a l’educació
entre d’altres; el compliment dels deures per part dels immigrants en condicions
d’igualtat a la resta de ciutadans.
eliminar els fets que provoquin en la població autòctona la percepció que els
estrangers reben de les Administracions un tracte de favor.
3. Regular i atendre el fenomen migratori des de la participació integrada dels
diferents agents i administracions.
Estem parlant de qüestions com:
la reducció del temps dels processos d’integració dels estrangers, i augment de la
qualitat dels esmentats processos (formació, etc).
una gestió racional dels fluxos migratoris, d’acord amb les necessitats del mercat
de treball i les necessitats d’una millor graduació del ritme de canvis demogràfics
que es deriven de les entrades i sortides de frontera (contractació en origen,
acords de mà d’obra, eficàcia dels controls de frontera i dintre del territori, la
coordinació o pacte entre les Administracions responsables, etc.)
l’augment del finançament de l’Estat envers les CCAA i Administracions locals, per
desenvolupar amb dignitat les competències de cadascú i els serveis que oferten.
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SEGURETAT (RISC)
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI

Els riscs que ens afecten són molt diversos i es divideixen entre naturals (terratrèmols,
allaus, incendis, inundacions, etc.) i antròpics (tecnològics, viaris, químics, etc.). Els
riscos són difícils de valorar aïlladament amb certesa i és per això que sovint en tenim
una percepció esbiaixada.
A la Mediterrània, els incendis i les inundacions són fenòmens naturals i periòdics,
però igual que d’altres riscs naturals, sovint es veuen agreujats per factors antròpics.
els incendis d’origen natural (originats per llamps) no arriben al 10% dels incendis
d’origen conegut (el 79,4% del total).
Espanya i Portugal encapçalen la sinistralitat laboral a la Unió Europea. L’any 2000
varen morir a Catalunya 151 treballadors. Des de 1995 fins 1999, el nombre
d’accidents laborals amb baixa ha augmentat un 62% i la freqüència d’accidents (en
relació amb les hores treballades) un 19%. Es produeixen uns 24.000 accidents amb
víctimes cada any, i hi moren anualment prop de 1000 persones. La major part dels
accidents responen a causes humanes, no tecnològiques. El risc viari a Catalunya és
la primera causa de mort entre la població d’entre 18 i 35 anys. (Font: Observatori del
risc).
Altres riscos derivats de l’activitat humana representen una amenaça tant per a les
persones com per al medi. És el cas dels contaminants orgànics persitents (COP) que,
malgrat s’emeten en petites quantitats, persisteixen molt de temps al medi, recorren
grans distàncies i s’acumulen als teixits de la major part dels organismes vius; o els
riscos procedents dels organismes modificats genèticament (OMG) i els productes
transgènics (bàsicament llavors de cultius, aliments i fàrmacs) potenciats pels nous
hàbits de consum alimentari. Les darreres crisis en la seguretat alimentària, d’entre les
quals destaca la crisi de les vaques boges, han incrementat la percepció d’aquest risc,
tot i que Catalunya destaca per la qualitat dels processos productius d’aliments.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Ordenar i gestionar el territori i les activitats amb atenció dels riscos naturals i
tecnològics.
Estem parlant de qüestions com:
el risc d’allaus i de moviments de terra, el risc de sequera i d’avingudes i el risc
d’incendis forestals;
el condicionament dels riscos naturals en la planificació dels usos del sòl;
la descontrucció a les zones especialment perilloses;
els dissenys i materials específics per situacions de risc.
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2. Minimitzar i prevenir els riscos tecnològics.
Estem parlant de qüestions com:
els riscos tecnològics físics (especialment les radiacions), químics (especialment
els contaminants orgànics persistents) i biològics (especialment dels organismes
modificats genèticament);
el risc associat a determinades activitats agràries, industrials i de serveis,
el coneixement, l’avaluació i la informació de riscos tecnològics;
la percepció per part dels ciutadans;
els grups més sensibles al risc.
3. Aplicar mesures de prevenció per a una major seguretat dels productes,
especialment dels alimentaris.
Estem parlant de qüestions com:
la contaminació de les aigües i els aliments;
les actuacions i els procediments agraris en relació a contaminació d’aigües i la
salubritat dels aliments;
els productes transgènics o que contenen compostos transgènics;
la traçabilitat dels productes;
els aliments de producció ecològica i els de producció integrada.
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HABITATGE
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI

L’increment del preu de l’habitatge pot esdevenir una dificultat per a una bona part de
les persones (durant el primer trimestre del 2001 es va incrementar un 17,3%, quatre
vegades l’increment de l’IPC, cosa que implica el 39% dels ingressos de famílies amb
un únic membre preceptor de renda). El resultat és que el nombre de persones amb
necessitats d’un habitatge que tenen dificultats per accedir-hi creix, especialment en el
cas dels joves i dels immigrants. Els motius de l’increment del preu de l’habitatge cal
cercar-los en l’elevada demanda i en l’augment dels costos de la construcció, però
sobretot la pujada del preu de l’habitatge és conseqüència de l’increment del preu del
sòl.
Per altra banda, l’anàlisi del mercat immobiliari ens indica que molts ciutadans
gaudeixen de dos o més habitatges i que es produeixen bosses d’habitatges buits o
d’ocupació temporal en determinades àrees urbanes. Així mateix, el 16% de la
població catalana viu en habitatge de lloguer. Per altra banda, el 80% dels habitatges
són ocupats en propietat quan a d’altres països europeus el percentatge no arriba al
50%.
Malgrat totes les dades exposades, més del 90% de la població catalana se sent força
o molt satisfeta amb la seva residència tot i que un 13% ocupa habitatges amb alguna
problemàtica o patologia.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Garantir l’accés a un habitatge digne per a tots els ciutadans.
Estem parlant de qüestions com:
el mercat de l'habitatge;
l’habitatge digne per als col·lectius desfavorits;
les polítiques fiscals en el mercat immobiliari;
el parc d’habitatges de lloguer;
altres sistemes de tinença i ús dels habitatges socials i compartits.
l’habitatge social;
les borses d’habitatge social o compartit.
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TERRITORI I MOBILITAT
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POLÍTICA TERRITORIAL
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
La població i la riquesa es concentren en determinades zones del territori; la regió
metropolitana de Barcelona –el 10% del territori- concentra el 69% de la població.
La superfície urbanitzada té un creixement molt superior al de la població: en deu anys
s’ha doblat el percentatge de superfície de sòl urbà (de 2.66% el 1987 a 4.46% el
1997) mentre que la població només ha augmentat un 5%.
Les diferències entre l’estil de vida del camp i de la ciutat es difuminen, tot i que
existeixen encara diferències significatives d’accessibilitat física (en temps i distància)
als serveis.
Si bé les infrastructures han millorat molt l’accessibilitat i la prestació de serveis al
territori durant els darrers anys, també han incidit sobre la seva fragmentació amb
efectes sobre la permeabilitat social (camins) i biològica (connectors).
Durant les darreres dècades, el desenvolupament de la xarxa de carreteres ha estat
un dels principals factors moduladors de la distribució dels creixements en el territori i
definidors del model urbanístic. Si bé en bona part del país les carreteres són la via de
comunicació més viable i, per tant, l’opció més adequada, en les comarques més
planeres i poblades les carreteres han afavorit l’extensió del model de “ciutat difusa” en
contraposició al model polinuclear de ciutats que hagués pogut impulsar un major
desenvolupament de les xarxes ferroviàries. Bona part dels efectes negatius indirectes
que poden comportar les carreteres són minimitzables en l’àmbit del planejament
territorial i urbanístic.
En els darrers anys, s'ha fet un important esforç en el planejament del sistema d'espais
naturals protegits. A Catalunya un 20% de la superfície natural està protegida.
Tanmateix, encara hi ha certs espais que requereixen una atenció especial pel que fa
a iniciatives de conservació com ara, els litorals i marins, els fluvials i els agrosistemes
extensius.
L’estructura territorial haurà d’assumir el salt demogràfic esperat per als propers anys:
un creixement vegetatiu de 100.000 persones cada 5 anys a més de la immigració
interna i exterior.
Catalunya, com la resta de països europeus, ha perdut sòl agrícola durant el darrer
segle (va disminuir d’un 10% entre 1941-85 tot i que va augmentar d’un 3,5% entre
1989-97), mentre ha crescut la superfície forestal i l’espai urbanitzat.
Catalunya presenta un índex elevat de planejament urbanístic, superior al 75% dels
municipis de Catalunya i està formulant el seu Planejament Territorial amb un pla
territorial aprovat, tres en fase de redacció i dos en fase de treballs previs.

49

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Impulsar el planejament territorial com a instrument al servei del
desenvolupament sostenible.
Estem parlant de qüestions com:
la integració de les polítiques ambiental, econòmica i social en el marc dels Plans
Territorials Parcials;
la concertació social i interadministrativa en la definició del planejament territorial;
la tutela de la planificació general i sectorial sobre l’urbanisme i les infrastructures.
2. Modular la distribució del creixement socioeconòmic en el territori d’acord
amb un model policèntric de ciutats mitjanes que eviti el creixement difús i
garanteixi el reequilibri territorial.
Estem parlant de qüestions com:
la concentració d’un alt percentatge de la població en determinades àrees urbanes
de caràcter supramunicipal, ben interconnectades entre elles i amb un bon sistema
de transport públic intern;
l’aposta per les infrastructures ferroviàries com a eina principal per a la creació d’un
model polinuclear;
la consolidació de les illes industrials existents;
una política supramunicipal de definició de grans zones industrials que eviti
l’esquitxada per tot el territori;
un planejament més compacte i d’acord amb l’estructura del territori que no
fragmenti ni devaluï l’espai no urbanitzat;
el paper estratègic de la xarxa de carreteres en el desenvolupament sostenible.
3. Garantir, especialment a la terra baixa, la permeabilitat territorial i la
connectivitat del sistema d’espais oberts (PEIN, espais protegits i espai agroforestal) evitant la seva fragmentació en espais aïllats de petita dimensió.
Estem parlant de qüestions com:
els connectors biològics de Catalunya;
els criteris de connectivitat al planejament territorial i urbanístic;
la xarxa fluvial i la de camins ramaders com a eixos lineals de domini públic
vertebradors de connectivitat ecològica i social;
passadissos o corredors viaris i de serveis que concentrin les infrastructures lineals
amb mesures de permeabilitat ecològica;
la gestió més enllà de la mera protecció del sòl lliure agro-forestal, en especial dels
sòls més fèrtils de fons de vall.
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MOBILITAT I TRANSPORT
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
L’increment de la mobilitat (d’un 21% en les mercaderies i un 17% en les persones) és
el factor fora de control, i fa empitjorar els paràmetres ambientals que hi estan
relacionats (canvi climàtic, emissions atmosfèriques, consum d’energia, impacte
territorial).
La globalització i els nous sistemes de distribució de mercaderies multipliquen la
mobilitat, que en el 69% dels casos es fa per carretera i només en l’1,5% en tren,
sense internalitzar els costos ambientals en el seu cost final.
Cal continuar treballant per superar el dèficit pel que fa a intermodalitat, a la connexió i
ús de diversos modes de transport de persones i mercaderies.
Les infrastructures viàries tenen impactes directes (ocupació i el 93% del total de
consum de sòl i la fragmentació del territori) amb importants repercussions en la
conservació de la biodiversitat. L’impacte indirecte de les infrastructures és molt
superior al directe i diferent en el cas de les carreteres (defineixen un model urbanístic
i territorial dispers, que ocupa més territori i consumeix més energia) que en el del
ferrocarril (genera nodes urbanístics més compactes, que ocupen menys sòl i no són
tan consumidors d’energia). En aquelles zones on la xarxa de carreteres és l’opció
idònia per al desenvolupament sostenible, seria convenient desenvolupar mesures
urbanístiques que minimitzin el seu impacte indirecte (creixement urbanístic entre
nodes).
El model de transport de les societats desenvolupades està basat en el vehicle privat
(a Catalunya el parc mòbil va créixer d’un 62% entre 1986 i 1999) en lloc del transport
col·lectiu públic. El trànsit i la congestió (fums, soroll…) són les principals causes de
pèrdua de qualitat de vida a nivell local.
El transport és la primera causa de canvi climàtic (el 1997 produïa el 23% de les
emissions de CO2 del món).
La mobilitat té també impactes socials: l’accidentalitat (el 2000 es van produir 23.438
accidents amb 891 morts) i la congestió.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Desenvolupament quantitatiu i qualitatiu del transport públic com alternativa
vertadera al transport privat vers un esquema de mobilitat sostenible.
Estem parlant de qüestions com:
la xarxa de serveis de transport públic;
la qualitat del servei de transport públic (comoditat, accessibilitat, freqüència,
fiabilitat horària i cobertura territorial);
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la prioritat del transport públic i col·lectiu a la xarxa viària;
l’accés a certs espais d’alt valor natural o cultural i als nuclis històrics amb transport
col·lectiu;
la sensibilització dels ciutadans en la racionalització de l’ús del cotxe i l’ús del
transport públic;
2. Planificar i afavorir la intermodalitat del transport per facilitar la mobilitat de
persones i de mercaderies i atendre-les de forma més eficient i eco-eficient.
Estem parlant de qüestions com:
les plataformes d’intercanvi modal de transport de passatgers i els pàrkings i
sistemes de transferència a l’entrada de les ciutats;
les centrals integrades de mercaderies i les plataformes logístiques multimodals;
la integració tarifària a les diverses àrees de Catalunya.
3. Planificar incorporant una avaluació ambiental estratègica a la xarxa bàsica
d’infrastructures de gran capacitat potenciant les infrastructures ferroviàries.
Estem parlant de qüestions com:
l’avaluació ambiental estratègica de plans d’infrastructures viàries;
les inversions en infrastructures ferroviàries;
els serveis ferroviaris d’alta velocitat i segregats per persones i mercaderies;
el paper de la xarxa de carreteres allà on la xarxa ferroviària no és viable.
4. Promoure vehicles més nets.
Estem parlant de qüestions com:
els sistemes de gestió ambiental en les flotes públiques i privades de transport;
els sistemes d’etiquetatge ambiental de vehicles;
la investigació i la recerca en vehicles menys contaminants;
la renovació del parc automobilístic.
5. Reflectir millor en el preu dels diferents mitjans de transport el seu cost social
i ambiental.
Estem parlant de qüestions com:
la internalització dels costos ambientals i socials, directes i indirectes;
un preu del transport públic que tingui en compte el motiu del viatge;
la sensibilització social dels costos dels diferents modes de transport.
6. Apostar per un model de mobilitat que garanteixi més seguretat.
Estem parlant de qüestions com:
els punts negres de les carreteres;
la prevenció i l’educació viària.
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CIUTAT
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
La majoria de la població catalana es concentra en ciutats, el 56% l’any 1996.
Catalunya presenta un índex alt de sòl urbà entre els països Europeus, amb un 4,46%
de la superfície urbanitzada (és la cinquena comunitat més urbanitzada d’Espanya,
que no supera l’1%).
El model històric de ciutat compacta, força comú a la Mediterrània, està canviant cap a
un model de ciutat més difusa, més consumidora de sòl i de recursos i amb problemes
d’equipaments.
La tendència històrica de concentració, barreja i diversitat d’activitats a l’interior de les
ciutats catalanes s’ha modificat en les darreres dècades, cap a un model
d’especialització de zones, generalment a la perifèria de les ciutats, i la pèrdua de
diversitat dels centres.
Les ciutats depenen del medi ambient que les envolta per al proveïment de matèries
primeres i la gestió dels seus residus i efluents; tenen, per tant, unes necessitats
indirectes de territori i un impacte mesurable sobre el medi que es coneixen com a
petjada ecològica.
La producció, distribució i consum d’energia suposa el 31% de la petjada ecològica
total de Catalunya.
El consum d’aigua de les ciutats catalanes és elevat i creixent, malgrat que es troba
encara lluny d’altres ciutats europees.
El volum d’emissions sòlides, líquides i gasoses de les ciutats catalanes creix
proporcionalment al consum d’aigua, energia i primeres matèries.
Els ciutadans de les ciutats perceben, com a principal afectació a la qualitat de vida, el
trànsit i els problemes que se’n deriven.
S’ha de continuar treballant per evitar l’exclusió i la marginalitat social d’alguns sectors
de ciutats catalanes, especialment a les més poblades.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Mantenir i renovar el model de ciutat compacta, diversa i rica en serveis i amb
espais de convivència i de relació humana.
Estem parlant de qüestions com:
el grau de diversitat de serveis socials, culturals i de lleure a les nostres ciutats;
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l’oferta de comerços a cada barri i en les ciutats petites;
els espais de convivència que garanteixin una ciutat més humana i agradable;
la rehabilitació dels nuclis històrics i els espais degradats de les viles i ciutats o
l’ocupació de sòl nou;
l’ocupació de sòl deguda a la segona residència de baixa utilització temporal.
2. Millorar la qualitat de vida i ambiental a les ciutats.
Estem parlant de qüestions com:
la marginació social de barris i col·lectius humans per raons urbanístiques o
econòmiques;
la quantitat d’espai verd i arbrat viari i la connectivitat de les xarxes de verd urbà
amb els espais naturals de fora de la ciutat;
la qualitat de l’ambient atmosfèric urbà i la contaminació acústica i lumínica;
el grau de protecció dels modes de transport més tous (caminar i transport
col·lectiu) i els llocs per on discorren per tal de disminuir els problemes de
congestió.
3. Mesurar i reduir la petjada ecològica de les ciutats.
Estem parlant de qüestions com:
l’avaluació de la petjada ecològica de les ciutats i la difusió del resultat;
la difusió d’experiències i el foment d’actuacions per a la reducció de la petjada
ecològica de les ciutats.
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ESPAI RURAL
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
L’espai rural es caracteritza per una baixa densitat de població (dos llindars molt
utilitzats són els de 100 i 150 hab/Km2), però presenta una gran heterogeneïtat quan
s’analitza les altres dues variables rellevants: el pes relatiu dels diferents sectors
econòmics i la pressió urbana.
Segons les característiques socio-econòmiques, es poden identificar quatre tipologies
de comarques rurals -les de muntanya, les rurals mixtes, les rurals agràries i les rurals
urbanes- amb reptes diferents pel seu desenvolupament.

CLASSIFICACIÓ DE LES
COMARQUES RURALS

Val d'Aran
Pallars Sobirà
Alta
Ribagorça

Cerdanya
Alt Empordà

Ripollès

Alt Urgell

Garrotxa

Pallars Jussà
Berguedà
Solsonès

Osona

Gironès

Noguera

Selva
Vallès Oriental

Urgell

Vallès
Occidental

Anoia

Segrià
Garrigues

Baix Empordà

Bages

Segarra
Pla
d'Urgell

Pla de
l'Estany

Conca de
Barberà

Ribera Priorat
d'Ebre
Baix
Camp
Terra
Alta

Alt Camp

Alt
Penedès
Baix
Penedès

Maresme

Barcelonès
Baix
Llobregat

Garraf

RURAL AGRÀRIA

Tarragonès

RURAL MIXTA
Baix Ebre

RURAL URBANA
Montsià

MUNTANYA

A Catalunya, les comarques rurals (densitat inferior 150 hab/Km2) acullen el 24% de la
població però representen el 86% del territori.
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En comparació amb altres zones del món, l’espai rural català presenta una densitat de
població considerable, una presència força regular de nuclis habitats i una proximitat a
centres de serveis.
L’accessibilitat als serveis al món rural ha millorat molt en els darrers anys, reduint així
les diferències entre camp i ciutat. Possibles àrees de millora podrien trobar-se a les
comarques amb més pes rural, i afectarien principalment als serveis educatius, sanitari
i de telecomunicacions. En aquest àmbit, la xarxa de carreteres pot jugar un paper
estructurador i reequilibrador del territori.
Un dels trets més generals de l’espai rural és el progressiu augment de l’edat mitjana
de la població, la qual cosa comporta la disminució d’efectius en els grups més joves i
conseqüentment, algunes mancances de personal amb qualificació professional. La
mitjana de població més gran de 64 anys a les comarques rurals és del 20,8% de la
població.
L’estructura social i cultural tradicional de l’espai rural s’ha vist fortament modificada a
les darreres dècades.
Al medi rural hi ha un gran patrimoni -natural, històric i cultural- de difícil i costosa
preservació. No obstant, es detecta una certa valorització social i econòmica d’aquest
patrimoni que pot fer viable la seva gestió.
L’espai rural també presenta, en determinades àrees, problemàtiques severes, tant
d’origen endogen com exogen, pel que fa a la qualitat ambiental.
L’espai rural ofereix uns valors ambientals i d’ús social al conjunt del país que encara
no han estat internalitzats en el balanç de l’economia a l’espai rural.
Existeix una demanda en el territori per incrementar la capacitat d’influència local en el
disseny i gestió de les diverses polítiques sectorials que els afecten més directament.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Fomentar la diversificació i modernització econòmica de l’espai rural.
Estem parlant de qüestions com:
el paper de les capitals de comarca, el que vol dir, entre altres, la dotació de
serveis i la presència d’indústria;
la importància de l’activitat agrària a l’economia rural;
la valorització del patrimoni natural i cultural i dels productes artesanals;
la implantació de noves formes de treball a l’espai rural;
la formació més adaptada en tot moment a les diverses realitats rurals.
2. Millorar l’accessibilitat de la població als serveis bàsics.
Estem parlant de qüestions com:
la prestació de serveis entre diferents municipis i el paper del Consell Comarcal;

56

la implantació de teleserveis;
el model de centres escolars;
la modulació de la xarxa de carreteres per tal que el desenvolupament sigui
sostenible.
3. Repercutir en les economies locals el valor social, ambiental i estructurador
del territori que té l’espai rural per al conjunt del país, més enllà de la seva
productivitat econòmica directa, i la petjada ecològica de la ciutat que suporta.
Estem parlant de qüestions com:
els criteris per al finançament local;
les polítiques fiscals, d’ajuts i inversions en relació a les activitats econòmiques
afavoridores de la conservació del patrimoni rural i del paisatge;
l’ocupació generada per la conservació del patrimoni rural i el paisatge.
4. Recuperar i rehabilitar el patrimoni cultural i les construccions de l’espai rural.
Estem parlant de qüestions com:
la rehabilitació i utilització d’espais i construccions;
el manteniment del trets constructius tradicionals.
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MUNTANYA
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Catalunya és un país molt muntanyós: el 46% del seu territori té la condició d’àrea de
muntanya d’acord amb la llei 2/1983 d’alta muntanya.
Les àrees de muntanya catalanes presenten una densitat de població molt baixa (19
hab/km2 quan la mitjana de Catalunya és de 195 hab/km2) com a resultes dels
processos de despoblament de mitjans del segle XX. En els darrers anys, a més, s’ha
produït un procés de concentració de la població a les valls i els centres de serveis
comarcals. Es constata que el procés de despoblament s’ha desaccelerat en l’última
dècada, fins al punt que la major part de les comarques pirinenques han capgirat
aquesta tendència i presenten augments de població; en altres àmbits muntanyencs –
per exemple la muntanya mediterrània- les expectatives no són tan favorables.
Les àrees de muntanya han patit una forta reconversió econòmica, especialment en
les activitats primàries, que ha comportat canvis substancials en les condicions
d’exercici de les activitats econòmiques tradicionals. Això repercuteix en un dèficit de
gestió de l’espai i una modificació de la diversitat d’hàbitats i paisatges.
Les àrees de muntanya són riques en recursos naturals (el 80% de l’aigua dolça dels
rius prové de les muntanyes) i en diversitat biològica (les muntanyes concentren el
52% de les àrees mundials riques en endemismes). A Catalunya, les comarques de
muntanya apleguen el 47% dels espais naturals protegits.
Les àrees de muntanya de Catalunya presenten encara un ric i divers patrimoni
cultural fruit del seu aïllament fins a èpoques força recents. La valorització d’aquest
patrimoni és un dels potencials recursos econòmics d’aquestes àrees.
El procés de terciarització de l’economia de muntanya és poc diversificat i es decanta
cap al turisme (a nivell mundial el turisme de muntanya genera entre el 15% i el 20%
del moviment total econòmic del sector), generant una creixent pressió sobre aquest
territori. Aquest fenomen s’accentua a les comarques pirinenques que reben un
turisme més massiu i de més repercussió urbanística i econòmica.
Malgrat que s’ha millorat molt la xarxa principal de comunicacions entre la terra baixa i
les capitals de les comarques de muntanya, encara hi ha necessitats a cobrir pel que
fa a la xarxa viària local.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Fixar la població en el territori i conservar el nombre d’actius agraris, garantint
un creixement local endogen que gestioni el territori.
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Estem parlant de qüestions com:
la complementarietat de rendes agràries procedents de la introducció de nous
productes, serveis o activitats turístiques, i de la conservació del patrimoni cultural
i mediambiental.
els productes locals, de qualitat i d’alt valor afegit i la seva comercialització;
els serveis públics a l’espai rural, les telecomunicacions i la xarxa de carreteres i el
transport públic.
2. Reenfocar el model de desenvolupament turístic.
Estem parlant de qüestions com:
el protagonisme dels actors locals en el desenvolupament turístic rural;
l’allotjament col·lectiu i les segones residències;
la rehabilitació d’habitatges i la nova construcció;
les noves fórmules de turisme, el turisme de qualitat;
la valorització del medi i el patrimoni cultural;
l’accessibilitat del patrimoni d’elevat valor.
3. Desenvolupar un nou model de gestió del territori de muntanya.
Estem parlant de qüestions com:
la muntanya com a àmbit territorial específic;
el planejament urbanístic dels municipis de muntanya;
la gestió (equilibris ecològics, voluntariat, mecenatge, etc.) i valoració dels espais
protegits de muntanya;
l’accés motoritzat al medi natural;
La gestió de la xarxa de camins (vies forestals, senders, camins ramaders…)
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LITORAL
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
El percentatge de sòl urbà o urbanitzable al litoral és molt superior al del conjunt del
país. L’alta densitat de població -el 70% de la població de Catalunya es concentra en
una franja de 20 Km d’amplada al llarg del litoral- es reparteix de forma força
homogènia en tot el litoral. Si exceptuem el Cap de Creus i el Delta de l’Ebre, el
percentatge de costa catalana sense transformar és del 24%.
El litoral pateix una pressió humana per activitats i usos important i creixent, que
comporta un elevat grau de congestió i una hiperfreqüentació de certs espais fràgils;
les fluctuacions temporals són importants i la població flotant suposa el 70% de la
resident fixa.
Sobre el litoral tenen competències i responsabilitats moltes administracions, cosa que
fa difícil una política i una gestió integrades.
La segona residència d’ús turístic ha estat un dels principals factors definidors del
model de litoral i ha contribuït a generar una dependència gairebé absoluta del sector
terciari per part de molts municipis costaners.
Alguns analistes apunten la necessitat d’un canvi estratègic per conservar i recuperar
els recursos patrimonials i contribuir així a un nou impuls del sector.
Molts municipis litorals han experimentat una evolució de la seva economia fortament
dependent del sector turístic, en particular associada als allotjaments, equipaments i
serveis turístics ( un 77% del total d’allotjaments són habitatges d’ús turístic), que han
suposat una important expansió urbanística.
L’artificialització i construcció de determinades infrastructures poden incidir en la
reducció de les possibilitats d’ús social del litoral i posar en perill els fràgils
ecosistemes de la línia de costa (les praderies de fanerògames, per exemple, són
només presents en el 10% de la seva àrea potencial).
Cal destacar que el 98,5% de les platges compleixen les exigències europees de
qualitat de les aigües costaneres, tot i que cal continuar treballant per millorar els punts
de menor qualitat associats a zones d’aigües confinades i episodis de contaminació
lligats a pluges torrencials.
L’esforç pesquer s’està adequant a l’estat dels estocs. La flota catalana -excepte la
tonyinera-, és una flota artesanal que feineja i torna a port cada dia. De tota manera,
les captures només cobreixen el 30% de la demanda de peix a Catalunya.
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POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Promoure la gestió integrada del litoral .
Estem parlant de qüestions com:
la coordinació entre les administracions i els agents implicats en la gestió i les
activitats al litoral;
el model de litoral que volem.
2. Desenvolupar una política proteccionista del sòl no urbanitzable als municipis
costaners.
Estem parlant de qüestions com:
les requalificacions de sòl;
la recuperació i el reciclatge de sòl urbà;
l’adquisició pública d’espais litorals d’interès que no gaudeixen de protecció;
la priorització d’establiments turístics enfront de segones residències;
la valorització de l’espai no urbanitzable per part dels municipis costaners i del
sector turístic;
3. Protegir la façana litoral de Catalunya.
Estem parlant de qüestions com:
l’oferta d’amarratges;
els impactes i l’ecogestió de les instal·lacions nàutiques;
l’erosió de la franja costanera;
l’excel·lència ambiental de les platges;
la freqüentació dels ecosistemes costaners més fràgils.
4. Promoure una gestió sostenible dels recursos marins i vetllar per la qualitat
ambiental de les aigües marines.
Estem parlant de qüestions com:
la contaminació terra-mar en zones d’aigües confinades;
la contaminació mar-mar;
els accidents marítims.
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SECTORS ESTRATÈGICS
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EMPRESA
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
L’empresa catalana és majoritàriament de petita i mitjana dimensió (el 98,9% de les
empreses tenen menys de 50 treballadors) i és molt dinàmica (el 95% de les empreses
més dinàmiques en facturació i rendibilitat són PIMES).
El sector serveis és el que té un major pes en l’economia catalana, però el fet distintiu
més característic de l’economia catalana és el seu caràcter industrial. Els serveis
suposen el 61’5% del VAB (Valor Afegit Brut), el 58% de l'ocupació i representen en
nombre el 76,7% del total d'empreses.
Els beneficis de les empreses catalanes han crescut un 8’3%, entre 1999 i 2000, com
a conseqüència de l’increment de vendes, producció, inversió i ocupació malgrat
l’increment dels costos dels darrers anys.
L'empresa catalana guanya competitivitat a nivell mundial i europeu. A principi dels
noranta les exportacions catalanes eren el 23,7 % de les espanyoles; les importacions,
el 30,3 %, i la taxa de cobertura -és a dir, el percentatge de les importacions cobert per
les exportacions- no arribava al 50 %. L'any 2000, les exportacions catalanes
representen ja el 27 % de les espanyoles; les importacions havien baixat al 28,5 %, i la
taxa de cobertura ha pujat fins al 70,2 %.
Un dels trets més rellevant de l’economia catalana dels darrers anys és l’important
creixement de les inversions a l’exterior. Catalunya està just al punt de passar de ser
un país receptor a ser exportador d’inversió.
El grau d’obertura de l’economia catalana, entès com la mitjana de les exportacions i
les importacions sobre el PIB de preus de mercat de l'economia, en els darrers anys
ha crescut molt: avui és del 69,3% quan el 1990 era del 43%.
L'empresa catalana presenta un fort creixement en el sector de producte d’alt contingut
tecnològic. L’any 2000, van experimentar un creixement del 38’5% en relació a l’any
anterior.
El pes dels sectors productius en les activitats de recerca a Catalunya és molt superior
a la mitjana espanyola. Les empreses catalanes realitzen el 65,3% de la despesa en
(R+D) de Catalunya mentre que l'administració i les universitats tenen un paper més
modest. Però en esforç inversor, encara som lluny d’alguns països capdavanters atès
que la inversió total en (R+D) l’any 2000 va ser propera a l'1,1% del PIB català.
L’objectiu a curt termini és arribar a l’1,4% del PIB d’aquí a 5 anys.
Les empreses catalanes amb més rendibilitat són, també, les que més aposten per la
formació, tot i que encara no és un fet generalitzat, ja que representa només el 0’2%
del valor afegit de les empreses.

65

Les empreses catalanes augmenten la seva inversió en medi ambient, especialment
alguns sectors concrets (químic, de l’energia, dels residus, del metall i l’alimentari) que
n’acumulen el 83% entre el 1998 i el 2000.
El salt qualitatiu del compliment estricte de la llei cap a una política proactiva
d’excel·lència empresarial en matèries ambientals i socials es perfila com un dels
reptes més importants a curt i mig termini.
El marc legal i administratiu encara pot millorar molt cap a una major flexibilitat que
garanteixi una ràpida relació entre empresa i administració de cara a la creació i
permanent adequació de les empreses: la manca de planificació del risc i les dificultats
per trobar finançament inicial són alguns dels aspectes que frenen l’empreneduria
empresarial.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBATRE
1. Crear un entorn favorable per a l’empresa, especialment les PIME, que
internalitzi els costos ambientals garantint la competitivitat en un context de
globalització.
Estem parlant de qüestions com:
el marc legal i instrumental que agiliti la creació i adaptació d’empreses i afavoreixi
la flexibilitat, l’empreneduria i la innovació;
l’entorn d’infrastructures, serveis i factors productius, entre els quals una major
cooperació amb les universitats;
els grups, consorci i aliances estratègiques empresarials per a la gestió ambiental i
la competitivitat;
la internacionalització dels projectes empresarials;
la formació i professionalització de les PIMES, per a la qualitat i la competitivitat,
amb especial atenció a l’empresa familiar;
els canals de transferència de coneixements i tecnologies adequades mundialment
capdavanteres;
els productes i serveis d’elevat valor afegit i major benefici ambiental.
2. Impulsar una nova cultura de gestió empresarial basada en la qualitat total i la
responsabilitat corporativa social i ambiental.
Estem parlant de qüestions com:
la qualitat total -la que integra la gestió de la qualitat de productes i serveis, la
productivitat, l’orientació al client, la seguretat i el respecte al medi en l’estratègia
empresarial- mitjançant sistemes estandaritzats de millora contínua;
l’empresa innovadora i proactiva -més enllà del compliment estricte de la llei- i la
participació voluntària en projectes de millora del medi ambient i socials;
el teixit empresarial que treballi en les oportunitats derivades de la nova sensibilitat
ambiental;
les tecnologies de la informació i la comunicació (les TIC) a totes les àrees de
l’empresa com elements de millora i competitivitat;
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la gestió empresarial mitjançant instruments fiscals que gravin l’impacte ambiental
en lloc dels beneficis socials com el treball i la generació de riquesa;
el respecte ambiental i social de l’empresa catalana en països tercers (salaris
mínims, horaris a respectar, pagament d’impostos al país tercer, respecte
ambiental més ampli de l’exigit per la legislació del país…).
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INDÚSTRIA
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
El sector industrial català és la base i el motor de l'economia de Catalunya i representa
el 31% del Valor Afegit Brut (VAB) i el 29% del l'ocupació, comparable amb el nivell
europeu (31,9 %). Destaca el sector manufacturer català que és el responsable d'una
quarta part de la producció estatal.
La indústria catalana presenta un grau de diversificació elevat. No obstant, destaquen
els sectors metal·lúrgic i químic que agrupen un nombre elevat d’activitats.
El 80% de les indústries tenen la seva seu a Barcelona ciutat i als seus voltants. Això
és especialment cert per les indústries de transformació de metalls i el tèxtil.
Catalunya presenta una dispersió territorial de l’activitat industrial en petits polígons,
cosa que representa una dificultat en la dotació de serveis i infrastructures, limitant la
seva potencial competitivitat. Aquest és un aspecte que tindrà cada cop més
importància en l’ordenació del territori.
Durant els darrers anys s’ha desenvolupat un important esforç de modernització de la
indústria catalana amb creixements interanuals superiors al 10% i un volum d’inversió
actual realitzat per la indústria catalana del doble que el de l’any 1994.
La indústria catalana ha basat les seves millores ambientals en la depuració
d'emissions i efluents i en la gestió dels residus generats; s’ha de continuar treballant
per fomentar la producció més neta i el desenvolupament de l'ecodisseny.
L’empresa catalana és capdavantera en la implantació de sistemes de gestió
ambiental amb més del 66% dels EMAS de l'estat espanyol. No obstant això, les
empreses amb sistemes d’ecogestió o que disposen de productes certificats
ambientalment encara constitueixen una part molt petita del total d’empreses.
Catalunya ha estat pionera a Espanya adoptant una visió integrada del control i la
prevenció de la contaminació, en la línia de la IPPC europea. El seu objectiu és
l’enfocament integrat en la concessió de permisos d’activitats, que tingui en compte
tots els impactes de l’activitat (emissions a l’atmosfera, al sòl i al medi aquàtic,
producció de residus, l’ús de matèries primeres i energia, la prevenció d’accidents, la
gestió del risc, etc.).

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBATRE
1. Incorporar la gestió de la innovació com un procés estratègic de la indústria
catalana.
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Estem parlant de qüestions com:
els sistemes de millora contínua (procediments estandaritzats) i la innovació per a
la qualitat dels processos, dels productes i dels serveis al client;
els processos industrials de qualitat, ràpids i eficients que permetin el lliurament o
la prestació del servei just en el moment i lloc necessaris;
els projectes industrials nacionals i la implantació de projectes innovadors d’arreu
del món;
el mercat de subcontractació tecnològica.
2. Aprofundir en l’obertura de la indústria catalana tant pel que fa a la captació
d’inversió estrangera com pel que fa a la sortida de la indústria a l’exterior.
Estem parlant de qüestions com:
l’exportació i la implantació d’establiments productius de la indústria catalana a
l’exterior;
la captació de projectes industrials estrangers, especialment en els àmbits de
projectes d’alt contingut tecnològic i d’atracció de centres de decisió de les
empreses multinacionals establertes a Catalunya.
3. Orientar el model industrial de Catalunya cap a una distribució més
equilibrada en el territori.
Estem parlant de qüestions com:
una taxa d’inversió industrial en les comarques en regressió demogràfica superior
a la mitjana de Catalunya;
la competitivitat dels clusters industrials de Catalunya tenint en compte criteris de
sostenibilitat;
la capacitat de càrrega de cada àmbit territorial per a les diferents activitats
industrials, en especial la relativa al cicle hidrològic i altres recursos estratègics de
Catalunya;
el disseny de polígons integrats i la integració de les empreses en els polígons
existents, per tal que el flux de matèries primeres, residus i coneixements sigui el
més tancat possible amb tendència a l’emissió zero.
4. Promoure l’ecoeficiència i la producció més neta com a garantia de
competitivitat, seguretat jurídica i estalvi futur.
Estem parlant de qüestions com:
la priorització de les tecnologies més netes davant de mesures correctores.

69

COMERÇ
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
El sector del comerç, a Catalunya, és molt dinàmic i s’estructura en petites i mitjanes
empreses, entre les quals destaca encara el sector alimentari quotidià que representa
un 35% del total d'establiments comercials (111.500). Aquesta atomització del sector
té, com efecte positiu, la redistribució de la renda.
Es constata una tendència a la concentració empresarial limitada per l’important esforç
realitzat per l’Administració catalana en la dinamització del petit comerç urbà de
proximitat que defineix la ciutat mediterrània. Tot i això, un petit 0,1% de les empreses
comercials –les grans superfícies situades a la perifèria de les ciutats- representa el
10% de la superfície i l’11% del volum de vendes.
La consolidació de les grans superfícies pot tenir conseqüències importants sobre el
model de desenvolupament comercial i altres d’indirectes en l’augment de la mobilitat i
en l’ocupació del sòl.
El comerç ocupa un elevat percentatge de dones (60%) i de població no remunerada
(40%). La pressió de les grans empreses de distribució per tal d’assolir la liberalització
dels horaris constitueix una amenaça per a la petita empresa comercial i, cas de
produir-se, podria comportar una reducció de treball autònom i la seva substitució per
treball assalariat en condicions precàries.
El comerç exterior de Catalunya és exportador: presenta un balanç positiu amb
Espanya -superior al 13%- que emmascara el balanç lleugerament negatiu amb la
resta del món.
El comerç just i el de productes d’alta qualitat ambiental han fet la seva irrupció en els
darrers anys i, malgrat el fort creixement, són encara testimonials en el sector.
Catalunya concentra el 70% del comerç just d'Espanya. Pel que fa als productes d’alta
qualitat ambiental són encara poc coneguts i no sempre prou promoguts pel sector del
comerç com a productes d’alt valor afegit.
El comerç –que és un gran productor de residus d’envasos i embalatges- no disposa
encara d’un sistema de gestió segregat consolidat per als residus que són de la seva
responsabilitat. D’altra banda, el paper del sector és clau per a la gestió de certs
residus problemàtics com la fracció orgànica de mercats i restaurants o els residus
especials de tintoreries i tallers.
El sector comercial viu un moment de canvi degut a les noves possibilitats que
ofereixen les tecnologies de la informació i la logística de distribució, cosa que té
importants repercussions sobre l'augment de la mobilitat, incrementant el volum
d’intercanvis i les distàncies entre el lloc d'extracció de les primeres matèries, els punts
de fabricació o reciclatge i els consumidors finals. Mentre els costos econòmics i
temporals de la mobilitat baixen, els ambientals augmenten sense que siguin
internalitzats en el cost final de la mobilitat.
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POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBATRE
1. Garantir un model comercial equilibrat entre els formats de la distribució
comercials mantenint la permanència del petit i mitjà comerç urbà de proximitat
creador de ciutat rica i diversa.
Estem parlant de qüestions com:
l’atractivitat comercial dels centres històrics;
la cooperació entre petites i mitjanes empreses comercials tant a nivell territorial
com sectorial;
la millora de la logística de distribució de les petites i mitjanes empreses per
adequar-la a les necessitats i l’evolució de la demanda.
2. Suport a l’adaptació contínua del sector als nous entorns de competitivitat i a
la globalització.
Estem parlant de qüestions com:
els canals de distribució dels productes catalans als mercats exteriors i la recerca
de nous mercats, en especial d’aquells productes que pel seu valor afegit i
singularitat puguin contribuir a obrir un nou mercat mundial;
l’exportació d’ecoproductes i productes ecològics com una “marca de qualitat”
associada a Catalunya;
la professionalització del petit comerç, la qualitat del servei i l’atenció
personalitzada com a factors diferencials de competitivitat.
3. Promoure la distribució de productes locals, productes d’alta qualitat
ambiental i productes de comerç just.
Estem parlant de qüestions com:
acords amb el sector comercial, per tal que s’ofertin i es publicitin els productes
locals, principalment de temporada, i els productes amb certificació ambiental i de
comerç just
la divulgació de productes amb certificació ambiental.
4. Corresponsabilitzar tota la cadena de comerç -productors, distribuïdors i
comerciants- en la gestió dels residus, especialment els d’envasos i
d’embalatges.
Estem parlant de qüestions com:
la col·laboració del sector comercial amb les iniciatives de sistemes de DDR
(Disposició, Devolució i Retorn);
la recollida selectiva dels residus generats pel mateix comerç;
les bones pràctiques pel que fa a la gestió de residus problemàtics;
l’exigència a proveïdors de productes que generin menys residus d’envasos i
embalatges.
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SECTOR AGRARI
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
El sector agrari, tot i representar una part petita del PIB (l’1,4%) i de l’ocupació (el 3%),
gestiona més del 93% del territori -amb un 32,4% dedicat a l’agricultura i un 61,3% a
les activitats forestals-. Juntament amb la indústria agroalimentària és un sector
estratègic que proporciona aliments en quantitat, qualitat i sanitat suficient per tal de
proveir la població de Catalunya.
La ramaderia és el sector de major pes econòmic (el 60% de la producció final agrària)
mentre que el sector forestal fa una aportació molt petita (l’1,7% de la PFA).
L’agricultura catalana té una estreta relació amb el sector agroindustrial de primera i
segona transformació que, al nostre país, té un pes molt important assolint el 16,1%
del total de la producció industrial (el 3,22% al PIB i ocupa un 3,41% de la població
activa).
El sector agrari català està fortament condicionat pel marc europeu de la política
agrària comunitària (l’any 2001, el 13,56% de la renda agrària provenia de les
subvencions). La Política Agrària Comuna promou les mesures agroambientals i obre
una via per fer compatible el desenvolupament rural i la preservació del medi.
El sector agrari català és molt divers. S’identifiquen cinc grans tipologies: la
consolidada continental, la consolidada mediterrània, la periurbana, la mediterrània de
secà i la pirinenca.
Tot i que es dóna un procés de concentració parcel·lària que permet la millor ordenació
de la base territorial de les explotacions agràries, aquestes, dins la tònica europea, són
petites o mitjanes: el 80% no superen les 20 Ha de superfície agrícola utilitzada.
Entre els anys 1989 i 1999, el nombre d’explotacions amb superfície agrícola utilitzada
(SAU) es va reduir d’un 26,4%, tot i que, en canvi, la SAU del conjunt del país es va
incrementar en un 4,5%. Una part dels titulars d’aquestes explotacions varen
abandonar l’activitat, degut a la manca de relleu generacional o a la pressió dels usos
periurbans, entre d’altres causes.
El sector agrari tot i patir una davallada i canvis socials ha anat posant les bases per a
la superació d’un seguit de dèficits històrics, en àmbits com el paper de la dona en la
gestió de les empreses agràries, la millora dels nivells de formació, la incorporació de
tecnologia avançada o la introducció de noves tècniques empresarials. Malgrat tot, cal
encara avançar més en aquests àmbits, per tal d’aproximar els nivells d’eficiència i de
creació de riquesa als estàndards europeus.
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La intensificació de la producció agrària a Catalunya s’ha basat en el regadiu, i en
l’increment de l’ús de maquinària, la incorporació de noves tecnologies i l’augment de
la despesa en recursos industrials com ara les llavors i planters, els fertilitzants i
pesticides, els adobs, els pinsos, etc. El fet que el gruix de la producció agrària
catalana procedeixi de la ramaderia fa que el consum de mitjans de producció de fora
de l’explotació sigui molt més elevat que en d’altres sistemes productius més basats
en l’agricultura extensiva i per damunt de la mitjana europea.
L’agricultura consumeix el 49% de l’aigua. La baixa internalització dels costos reals de
l’aigua en el seu preu alenteix el procés de modernització dels regs tradicionals que
s’està desenvolupant a Catalunya cap a una major eficiència. Cada cop més, el
regadiu és més rendible que el secà: amb només el 25% de la superfície agrícola, obté
el 70% de la producció final agrícola i genera 12 vegades l’ocupació per Ha que
genera el secà.
Una de les conseqüències de la intensificació agrària és la contaminació del sòl i dels
aqüífers causada d'una banda per les dejeccions ramaderes –especialment de porcí,
amb prop de sis milions de caps- i de l'altra per la sobrefertilització i la utilització de
pesticides de l'agricultura intensiva.
L’abandonament de l’espai agrari i els canvis en les explotacions comporten una
pèrdua de biodiversitat en el conjunt del país (pèrdua de petits espais naturals, de
races i varietats autòctones, del mosaic d’hàbitats, etc.).
Existeix un potencial de comercialització de productes locals i artesanals de qualitat
desaprofitat (12% de les Denominacions d’Origen i Indicacions geogràfiques
protegides d’Espanya).
L'agricultura integrada a Catalunya significa el 4% del sòl agrícola i l'agricultura
ecològica, tot i el seu fort creixement, no arriba encara a l’1%, força per sota del 2,5%
europeu. No obstant, l’elaboració de productes ecològics sí té un cert pes (20% dels
elaboradors i un important consum intern (50% de la producció) que ja suposa un
volum de negoci anual de 15,03 MEUR.
El sector agrari està iniciant una diversificació econòmica amb un paper destacat del
turisme rural amb una facturació per Catalunya de 30,05 MEUR. Actualment l’oferta es
concentra al Pirineu i Pre-Pirineu.
El sector dels cultius amb finalitat industrial (gira-sol, colza, lli i cànem) és encara petit
(2,1% del total de la superfície cultivada) i fortament subvencionat (el 75% de les
rendes) però presenta un cert potencial de futur per l'obtenció d'olis, farines i com a
biocombustibles. També cal tenir compte del potencial de la biomassa forestal en la
producció energètica.
El sector forestal té un pes econòmic petit en el sector agrari català però significa la
gestió del 58% del territori amb un 77% de la superfície de titularitat privada. La
manca de polítiques de mecanització, no encaminades a productes de major valor
afegit es deu en bona part a la inexistència d’un sector manufacturer associat.
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POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Augmentar la rendibilitat econòmica de les explotacions agràries i forestals
tant per la via de la producció com del valor dels productes.
Estem parlant de qüestions com:
la dimensió econòmica de les explotacions per assolir la seva rendibilitat i permetre
la gestió moderna i sostenible;
la possibilitat d’augmentar la superfície de regadiu generant estalvis d’aigua
mitjançant l’ús de les modernes tecnologies més eficients, tant en els nous
regadius com en la modernització dels regs tradicionals;
la participació dels sector agropecuari en la cadena de transformació i
comercialització i el desenvolupament dels productes forestals.
la producció i comercialització de varietats autòctones i productes locals o
artesanals d’alta qualitat i d’alt valor afegit.
la producció de primeres matèries renovables –agrícoles i forestals- per ser
destinades a usos industrials no alimentaris (biocombustibles, etc.).
2. Afavorir les rendes complementàries a la renda agrària.
Estem parlant de qüestions com:
el turisme rural complementari d’explotacions agràries en actiu;
les formes d’ocupació del sòl compatibles amb l’explotació agrària i lligades a
altres sectors productius o de serveis.
3. Incrementar les bones pràctiques adreçades a l’estalvi de recursos i d’insums,
la disminució de la contaminació, la salut de les persones i la conservació de la
biodiversitat.
Estem parlant de qüestions com:
les bones pràctiques ambientals específiques per a cada sector d’activitat agrària;
la intervenció ambiental en l’agricultura intensiva;
l’estalvi d’aigua a l’agricultura tant pels sistemes de rec com per introducció de
cultius menys exigents;
la integració del sector agrari en les polítiques de gestió dels residus orgànics;
l’agricultura integrada i l’ecològica;
la recerca, la innovació i la formació agrària
la seguretat alimentària i a la qualitat del medi ambient.
4. Establir un planejament i una política d’ajuts orientada a garantir una activitat
agrària dins la capacitat de càrrega del territori.
Estem parlant de qüestions com:
un pla territorial sectorial pel sector agrícola;
l’ajustament al context mediterrani de la Política Agrària Comuna;
el potencial de les diferents polítiques d’ajuts per impulsar mesures agroambientals i d’augment de la biodiversitat;
les càrregues fiscals en les transmissions de patrimoni;
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el reconeixement legal de la dona treballadora en les explotacions familiars;
la internalització dels costos ambientals en els sectors agraris més contaminants
la planificació i ordenació de la implantació d’activitats agràries d’acord amb les
característiques del territori;
les certificacions de qualitat agràries i forestals.
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TURISME
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Catalunya és una de les primeres destinacions turístiques de la Mediterrània -rep el
13% del turisme de la Mediterrània- amb uns 23 milions de turistes (estrangers,
espanyols i catalans) l’any 2000, que generen el 9,4% del PIB català.
El turisme es concentra al litoral i s’acumula a Barcelona (33% dels turistes
estrangers), la Costa Brava (26,2% dels turistes estrangers) i la Costa Daurada (el
23,8%); el 87% de l’oferta total d’allotjaments es concentra també al litoral, tot i que el
turisme interior i de muntanya està prenent cada cop més protagonisme, actuant
també com a factor d’equilibri en el territori.
En contra de la percepció majoritària, només el 22,6% de les places d’allotjament
turístiques corresponen a hotels i càmpings, mentre que el 77% corresponen a
habitatges de segona residència, amb la pressió urbanística que aquests provoquen.
Tot i la seva reducció, l’estacionalitat del turisme a Catalunya és encara marcada: el
31% de totes les entrades de turistes a Catalunya es concentren en els mesos de juliol
i agost.
El turisme té un impacte ambiental directe degut a la presència d’una important
població flotant incrementat per l’estacionalitat, que té repercusions en l’estructura
social dels municipis i sobre la gestió ambiental i les infrastructures.
Segueix havent-hi una elevada demanda de sol i platja tot i que s’afegeix, cada cop
més, la demanda d’altres productes turístics.
El sector turístic català és un dels més dinàmics pel que fa a les certificacions
ambientals i representa el 27% de tots els EMAS atorgats a Catalunya.
Diversos analistes apunten la necessitat de protegir els recursos patrimonials dels
quals es nodreix el sector i de recuperar-los per a garantir un model de turisme de
qualitat.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Promoure un model de turisme favorable al desenvolupament sostenible local,
menys estacional i definit per la gent del mateix territori.
Estem parlant de qüestions com:
l’associació del destí turístic només a allotjament;
la diversitat dels productes turístics;
el turisme de valor afegit;
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el turisme favorable al desenvolupament sostenible local i definit per la població
local;
l’estratègia de turisme sostenible que volem a Catalunya.
2. Fomentar la qualitat integrada, ambiental i dels serveis, en les empreses,
establiments i activitats turístics.
Estem parlant de qüestions com:
el medi ambient com a factor de competitivitat del sector turístic i la implantació de
sistemes de gestió de la qualitat i ambientals dels equipaments;
els treballadors del sector i la qualitat del servei;
l’impacte ambiental del turisme (residus i importància de l’estalvi d’aigua i energia).
3. Garantir la qualitat ambiental de les destinacions, és a dir, de l’entorn com a
recurs turístic.
Estem parlant de qüestions com:
la capacitat dels municipis turístics per finançar i gestionar la qualitat de l’entorn;
la valorització turística del patrimoni natural i cultural.
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CONSTRUCCIÓ
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
El sector de la construcció és important a Catalunya, l’any 2000 representava el 7,7%
del Valor Afegit Brut, (superior al de la mitjana de la Unió Europea i inferior a
l’espanyola) i té com a subsector més dinàmic el de la construcció d’habitatges,
suposa el 34,4% del VAB del sector.
El sector de la construcció és el sector amb més accidents per treballador: 87.2
accidents lleus, 2.13 accidents greus i 0,26 accidents mortals per cada 1000
treballadors i any.
L’edificació residencial és una gran consumidora d’energia, primeres matèries i sòl; en
els edificis es consumeix el 26% de l’energia i el 18,2% de l’aigua de Catalunya.
El disseny de les construccions i dels processos constructius tot just comença a
incorporar criteris d’ecoeficiència i d’anàlisi del cicle de vida (construcció, manteniment
i deconstrucció). El disseny bioclimàtic, l’elecció d’equips més eficients o la utilització
de fonts d’energia renovables complementàries podrien arribar a reduir entre el 25 i el
50% del consum energètic domèstic. La reutilització d’aigües grises podria reduir el
consum mig d’aigua entre el 20 i el 35%.
La falta d’una demanda per part de l’usuari de criteris energètics i mediambiental i
l’escàs desenvolupament de les certificacions ambientals i energètiques dificulta la
realització de dissenys constructius de menor impacte ambiental.
El sector genera un volum creixent i elevat de residus, tant en el fase de construcció
com de deconstrucció, a més la taxa de valorització de residus és molt baixa: l’any
2000 només el 3,2% dels residus van ser reciclats mentre que l’objectiu per a 2006 és
d’arribar al 50%. Cal potenciar una industrialització de la construcció i entendre l’obra
com un procés de muntatge d’elements constructius.
Entre els efectes col·laterals de la construcció sobre el territori, destaquen la
disminució de la permeabilitat territorial i la disseminació d’activitats extractives. Cada
cop més s’incorporen en el disseny constructiu de l’obra civil mesures destinades a
augmentar la permeabilitat social i ecològica de les infrastructures.
A diferència d’altres països, no hi ha tradició d’establir ordenances per al sector de la
construcció encaminades a garantir paisatges amb un estil constructiu homogeni o
coherent.
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POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Promoure una activitat constructiva sota criteris ambientals, d’eco-eficiència,
paisatgístics i de qualitat de vida; i exigir-los en els edificis públics.
Estem parlant de qüestions com:
l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua, la utilització de materials de menor impacte
ambiental i l’ús de materials reciclats;
la racionalització del procés constructiu;
els sistemes d’etiquetatge ambiental en l’àmbit de la construcció i pels edificis;
el desenvolupament d’energies renovables –especialment la solar tèrmica- en els
edificis i equipaments;
la qualitat de l’ambient interior dels edificis (assoleiament, qualitat de l’aire, etc.);
la internalització dels costos ambientals de la construcció, manteniment i
deconstrucció en el preu de les obres;
l’ambientalització dels plecs de prescripcions tècniques dels contractes públics
d’obres;
la definició de criteris estilístics de construcció en determinades unitats territorials.
2. Garantir la permeabilitat de les infrastructures lineals.
Estem parlant de qüestions com:
Ia connectivitat biològica;
la connectivitat social.
3. Fomentar les bones pràctiques en la construcció i la deconstrucció.
Estem parlant de qüestions com:
el projecte i la construcció dintre d’un procés industrialitzat (construcció en sec);
les pràctiques de deconstrucció;
reutilització de materials en les obres de rehabilitació;
el reciclatge i la valorització dels residus de la construcció;
l’impacte sobre l’entorn proper de l’obra, en especial els relatius a l’erosió,
compactació i contaminació de sòls.
4. Fomentar l’ús i manteniment de les construccions amb criteris de
sostenibilitat.
Estem parlant de qüestions com:
el manteniment necessari per a cada tipus de construcció;
el paper dels usuaris en el manteniment preventiu i correctiu;
les auditories energètiques i mediambientals de les construccions.
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RECURSOS ESTRATÈGICS
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ENERGIA
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
El consum energètic primari a Catalunya és de 3,7 tones equivalents de petroli per
càpita i any, cosa que el situa encara lleugerament per sota de la mitjana de la Unió
Europea, però tendeix a igualar-la.
Els sectors domèstic, primari i serveis representen el 26% del consum energètic de
Catalunya, el sector industrial el 35% i el sector transports el 39%. El sector de
transport a part de ser el més consumidor ha estat el que més ha crescut; al període
1984-1997, el creixements respectius de consum han estat d’un 61%, d’un 24% i d’un
101%. L’increment del consum energètic total previst pel 2010 és d’un 20%.
Catalunya en les darreres dècades ha anat canviant el seu sistema d’abastament
energètic; destaca la disminució del petroli (la dependència del petroli ha passat d’un
71% l’any 1980 a un 51% l’any 1997) a favor de l’energia nuclear (el 64% de l’energia
elèctrica produïda) i el gas natural.
Catalunya, des del punt de vista energètic, és fortament dependent de tercers països,
ja que només produeix el 34% del seu consum d’energia primària (s’inclou la producció
d’energia nuclear).
La utilització de l'energia és encara molt ineficient a tot el món, per la qual cosa la
millora de la intensitat energètica (consum d’energia per unitat de VAB) es perfila com
una de les principals vies a desenvolupar. A Catalunya l’eficiència de transformació,
transport i distribució s’estima en el 70% i es preveu entre el 2000 i 2010 assolir un
ritme de millora de la intensitat energètica global de l’1,3% anual, és a dir un 12,3% en
el conjunt del període, en la línia dels objectius dels països europeus més avançats.
El conjunt del cicle energètic (producció, transport i consum) té un considerable
impacte ambiental i és responsable del 71% de les emissions de CO2 a l'atmosfera.
Les emissions de CO2 a Catalunya el 1997 eren de 5 Tn/hab.any, dos terços de la
mitjana europea, però, a diferència de països com Alemanya o Suècia, tendeix a
incrementar-se (no obstant, a un ritme que permeti complir el Protocol de Kyoto).
Catalunya té previst doblar la participació de les energies renovables en el seu consum
d’energia primària pel 2010; l’any 1997 era del 3,4%. Les fonts més importants seran
per un costat els biocombustibles, la biomassa i el biogàs i per un altre la hidràulica.

83

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Contenir el consum d’energia dels diferents sectors mitjançant una gestió de
la demanda orientada a l’estalvi i l’ecoeficiència.
Estem parlant de qüestions com:
l’eficiència energètica dels sectors;
el hàbits de consum dels ciutadans;
els sistemes de transport;
el paper de la recerca i el desenvolupament.
2. Atendre la demanda energètica del país amb criteris de sostenibilitat.
Estem parlant de qüestions com:
la diversificació energètica;
l’ús de les fonts energètiques més netes i eficients;
les infrastructures de subministrament.
3. Reduir l’impacte ambiental de l’energia en tot el seu cicle: producció,
distribució i consum.
Estem parlant de qüestions com:
la contribució de la producció, la distribució i l’ús d’energia al canvi climàtic;
la implantació de les tecnologies i les infrastructures necessàries per a un ús de
l’energia net i eficient;
el disseny i els impactes de les instal·lacions de producció, transformació, transport
i distribució d’energia.
4. Potenciar el desenvolupament de les energies renovables.
Estem parlant de qüestions com:
l’aprofitament dels recursos energètics renovables (energia eòlica, minihidràulica,
solar, biomassa);
mesures fiscals sobre biocombustibles i la producció d’altres energies renovables
viables;
d’un règim econòmic favorable a la producció d’electricitat amb energies
renovables (règim especial de producció elèctrica); o la proposta europea d’un
Impost sobre els Productes energètics o d’una ecotaxa que gravés els
combustibles en funció del seu impacte ambiental.
l’aprofitament energètic de productes o residus agraris (agrícoles, ramaders i
forestals)
la producció de biogàs a partir de residus no agraris (RSU, fangs de depuradora)
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AIGUA
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Malgrat tenir un consum d’aigua inferior a la mitjana europea, Catalunya presenta un
dèficit latent d’aigua, a les conques internes. El recursos hídrics aprofitables mitjans a
Catalunya són d’uns 2.200 l/habitant i dia i d’uns 700 l/habitant i dia a les Conques
Internes de Catalunya, molt per sota dels 7.590 de mitjana espanyola i dels 22.000
d’Europa.
L’elevada intensitat de captació d’aigües superficials i subterrànies, especialment en
els rius de les conques internes, altera els cabals mínims necessaris per al
manteniment dels ecosistemes fluvials. L’aprofitament d’aigua superficial per a usos
hidroelèctrics en derivació, provoca també alteracions similars.
Catalunya presenta una sobreexplotació dels seus aqüífers, especialment a les zones
litorals i a l'estiu per l’augment de la població estacional.
L’agricultura consumeix el 49% de l'aigua de Catalunya amb una baixa internalització
dels costos de l’aigua (veure capítol del sector agrari).
La indústria catalana ha aconseguit importants reduccions dels seus consums d’aigua
durant la darrera dècada, xifrades en 10 Hm3/any.
El model de ciutat jardí que s’ha anat estenent els darrers anys consumeix més aigua.
Tot i que al mercat es troben dispositius estalviadors d'aigua per a diversos usos, que
gaudeixen de certificacions ambientals que els identifiquen, són encara poc utilitzats.
La regeneració i reutilització directa i indirecta d'aigües depurades és
d’aproximadament un 54% del cabal total tractat. Tot i que només un 3% es reutilitza
directament, cal tenir present que tots els cabals de les depuradores que no aboquen a
mar són regenerats com a aportacions de cabal als cursos fluvials i poden ser
reutilitzats posteriorment.
L'execució del Pla de Sanejament de les aigües residuals de Catalunya ha suposat
una millora qualitativa molt important dels rius catalans, que ara cal completar amb
l’ampliació a nuclis, una política integral del riu i la fixació d’objectius de qualitat que
poden determinar actuacions complementàries als sistemes existents. El pla de
sanejament ha permès que, un cop s’inauguri la depuradora del Baix Llobregat, es
depurin les aigües residuals del 92,75% de la població catalana.
Catalunya ha endegat un conjunt d’accions de prevenció i correcció de la contaminació
per nitrats de les aigües subterrànies deguda a una activitat agropecuària intensiva,
amb l’objecte d’afrontar les conseqüències econòmiques i sanitàries que això suposa.
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POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Afrontar els dèficits de proveïment en el marc d’una cultura social de l’aigua
sota els principis d’estalvi, reutilització i adequació de les activitats a la
disponibilitat territorial del recurs.
Estem parlant de qüestions com:
la reassignació del recurs en funció del usos;
l'increment de l’eficiència del regadiu;
la internalització dels costos en el preu de l’aigua;
la penalització de despeses sumptuàries d’aigua;
la reutilització de les aigües residuals;
la difusió dels productes qualificats com a estalviadors d’aigua;
les avaluacions ambientals estratègiques de plans i programes hidràulics.
2. Protegir la quantitat dels recursos hídrics, garantint els cabals ecològics dels
rius i el manteniment de les reserves subterrànies.
Estem parlant de qüestions com:
la influència de la disponibilitat dels recursos hídrics com a condicionants de la
planificació territorial i sectorial;
el control sobre les captacions i l’aplicació del règim sancionador previst;
la flexibilització en el temps i el rescat de les concessions d’aigües;
la protecció de les capçaleres fluvials i la delimitació i protecció dels aqüífers;
l'establiment dels cabals de manteniment.
3. Garantir la qualitat del recurs i dels ecosistemes fluvials.
Estem parlant de qüestions com:
la protecció del domini públic hidràulic;
la definició de les càrregues contaminants admissibles;
els nivells de depuració de les aigües residuals;
la protecció de les aigües freàtiques de la contaminació, tant de nitrats, com de la
resta de contaminants de diversos orígens que poden afectar-les;
la preservació dels ecosistemes i paratges-espais fluvials.
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SÒL
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Entre 1987 i 1997, les zones urbanes i les infraestructures han passat d’ocupar el
2,7% del territori a ocupar-ne el 5,4%. L’ocupació urbanística s’esdevé principalment a
les zones més planes, de manera que els sòls més fèrtils deixen d’estar disponibles
per a l’agricultura del futur.
A Catalunya, la pèrdua de sòl deguda a l’erosió hídrica no és encara un problema
generalitzat, però sí pot ser-ho, puntualment, a escala local.
Malgrat això, l’actuació humana (modificacions hidrològiques, incendis forestals
provocats voluntàriament o involuntària per l’home, les noves pràctiques agrícoles,
etc.) està intensificant l’erosió hídrica natural, provocant un increment de la pèrdua de
sòl.
La salinització i sodificació són processos de degradació de terres preocupants en
algunes zones de Catalunya, i provenen bàsicament de la sobreexplotació d’aqüífers.
La contaminació principal dels sòls és deguda a l’ús molt intensiu de fertilitzants o de
dejeccions ramaderes per part de l’activitat agrària i, localment, a les activitats
industrials i urbanes.
Una lluita integral contra l’erosió i els processos de degradació de sòls impliquen, a
més de la restauració hidrològicoforestal, un tractament econòmic i de política
territorial.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Mantenir la disponibilitat dels sòls fèrtils i preservar-ne la qualitat.
Estem parlant de qüestions com:
l’ocupació dels sòls més fèrtils;
les pràctiques agrícoles i la seva influència sobre la conservació de sòls;
els adobs orgànics;
la contaminació de sòls i els danys a llur fertilitat.
2. Impulsar polítiques de protecció i reposició de la coberta vegetal.
Estem parlant de qüestions com:
la protecció del bosc i la intervenció del sector forestal;
les reforestacions i revegetacions;
la coberta vegetal a sòls pobres o de mitja pendent.
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3. Evitar i corregir alteracions hidrològiques que donin lloc a la pèrdua o
degradació de sòls.
Estem parlant de qüestions com:
la gestió d’aigua i sediments en relació amb alteracions de sòls;
l’impacte sobre el sòl de les obres i la construcció d’infraestructures i, en general,
de tota activitat que impliqui moviments de terres o extraccions;
la correcció hidrològica.
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MATÈRIES PRIMERES I RESIDUS
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Catalunya és pobra en matèries primeres, especialment les energètiques, cosa que la
fa depenent de l’exterior. La taxa de cobertura, és a dir la part de matèries primeres
que no s’han d’importar, és de l’1,5% per les matèries procedents de la indústria
extractiva, el 30,6% per les matèries agrícoles i del 33% pels recursos energètics.
La transformació i utilització de les primeres matèries podria ser més eficient i més
neta amb les tecnologies actualment disponibles i amb una major inversió en R+D. La
producció més neta pot reduir fins un 30% la producció de residus i algunes empreses
han reduït fins al 70% els seus materials d’envasos aplicant l’Anàlisi del Cicle de Vida.
La producció total de residus a Catalunya, lligada a l’augment de la renda, no deixa de
créixer i ja es situa al voltant dels 33 milions de Tn/any. D’aquestes, cap al 57%
corresponen als residus ramaders, un 17% als industrials, un 16% als de la
construcció i un 10% als municipals (la producció de residus municipals és de 1,5
Kg/hab.dia).
La gestió incontrolada s’ha erradicat en la seva major part, especialment pel que fa als
residus municipals. La major part dels residus es dipositen en abocadors, amb un
important augment de la valorització durant els darrers anys per determinats tipus de
residus. El percentatge de valorització dels residus municipals és del 14,5%, dels
industrials, el 60%, i dels constructius un 3,1%.
Els residus ramaders, molt adequats per ser valoritzats, constitueixen més del 50%
dels residus i són la principal causa de contaminació difusa.
Es detecta un volum creixent d’envasos i embalatges (els residus d’origen plàstic a la
brossa han passat en 4 anys del 7% al 16% en pes), el que ha generat polítiques de
gestió específiques. Degut a que la causa és fonamentalment comercial, les
possibilitats de minimització són grans.
Durant els darrers anys, amb l’impuls de l’Administració catalana en matèria de
residus, s’ha consolidat un important sector econòmic lligat a la gestió dels residus. El
nombre d’empreses gestores de residus ha passat de 51 l’any 1993 a més de 620
l’any 2000, tot i que s’observa una tendència cap a la concentració.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Fer un ús més eficient i més net de les matèries primeres, escollint aquelles
renovables i de menor impacte ambiental.
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Estem parlant de qüestions com:
les millors tecnologies disponibles, l’ecoeficiència i la producció més neta;
la quantitat i la perillositat de residus;
el cicle de vida dels productes i l’ecodisseny;
el reciclatge i la utilització dels residus com a primeres matèries;
el consum de recursos no renovables;
productes d’elevada ecotoxicitat en els processos productius.
2. Passar de la lògica del residu a la lògica del recurs promovent la reutilització,
el reciclatge i la valorització de residus.
Estem parlant de qüestions com:
els Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn;
la valorització de residus municipals, industrials, ramaders i de la construcció;
els mercats de subproductes i productes reciclats;
les empreses i els professionals gestors de residus.
3. Optimitzar la gestió del rebuig.
Estem parlant de qüestions com:
les ecotaxes pel tractament final del rebuig municipal;
la incineració o la disposició en un abocador.
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REPTES D’ABAST GLOBAL
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MEDITERRÀNIA
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Existeixen grans desequilibris Nord-Sud i Est-Oest a la Mediterrània, especialment a
nivell econòmic i demogràfic, dels quals deriven un important flux migratori Sud-Nord i
una relació comercial descompensada a favor del Nord. Si l’any 1950, la població de la
riba Sud no arribava a 1/3 de la població mediterrània, el 2050 es preveu que suposi el
75%.
La Unió Europea no pren prou en consideració el fet diferencial mediterrani en el
disseny de les polítiques comunitàries i manca una política global comunitària per a la
regió mediterrània a la Unió Europea. El marc legal i financer en l'àmbit mediterrani és
encara molt limitat i la implementació dels tractats existents com el Conveni de
Barcelona per a la protecció de la mar Mediterrània insuficient.
La franja litoral Mediterrània concentra una gran pressió demogràfica i d’activitats,
especialment turístiques (litoralització). Més de la meitat de la costa Mediterrània està
urbanitzada (uns 25.000 Km.). La regió mediterrània és la principal destinació turística
del món amb un 30% del turisme global.
Es dóna una concentració de la població a les àrees urbanes i un despoblament i
abandonament de l’espai rural. Aquest fenomen concentrarà a les ciutats
mediterrànies el 80% de la població total i als països del sud ho farà a un ritme 5 cops
superior que al nord.
A la Mediterrània es dóna un consum intensiu i creixent dels recursos naturals més
escassos, especialment d’aigua, de sòl fèrtil i de recursos pesquers.
La Mediterrània alberga una gran biodiversitat. És una de les 18 zones de màxima
diversitat biològica a escala mundial, amb un 10% de la riquesa en espècies marines
mundials i amb un 50% d’endemismes.
La qualitat de les aigües obertes del Mediterrani són prou bones excepte en punts
concrets de la costa, en especial en els ports i altres indrets on l’actuació humana
estanca les aigües i on l’eutrofització i la contaminació puntual per abocaments són
els fenòmens més destacables.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Dissenyar i liderar des de Catalunya un model de desenvolupament sostenible
basat en la realitat ambiental i cultural de la Mediterrània i que impregni les
polítiques de la Unió Europea.
Estem parlant de qüestions com:
la promoció d’Agendes 21 regionals i estatals en la zona mediterrània;

93

la possibilitat de desenvolupar estratègies conjuntes amb els països Mediterranis
de la Unió Europea sobre desenvolupament sostenible;
2. Fomentar la cohesió i incrementar les relacions amb la riba Sud de la
Mediterrània: mercat comú, cooperació, immigració, interculturalitat ...
Estem parlant de qüestions com:
el desenvolupament d'un marc estratègic i financer pel desenvolupament
sostenible dins la futura zona de lliure comerç a la Mediterrània.
la implementació dels acords internacionals existents que afecten el
desenvolupament de la Mediterrània.
la cooperació al desenvolupament en l’espai mediterrani amb programes a mida
(adaptats a la situació socio-econòmica de la zona), participació social local i
vinculació a processos democratitzadors.
una transferència real de tecnologia i assessorament tecnològic estratègic per
ajudar en la definició d’un model propi de desenvolupament sostenible adequat a la
realitat socio-econòmica del país;
una política de comerç just, que primi els models sostenibles, en el marc de la
nova zona de lliure comerç de la Mediterrània;
una estratègia d’immigració que vinculi l’acceptació de la diversitat cultural amb la
necessària cohesió de la societat receptora.
3. Garantir una explotació sostenible dels recursos naturals, marins i terrestres.
Estem parlant de qüestions com:
un protocol de gestió integrada i sostenible de l’aigua a la Mediterrània;
la nostra aportació al Conveni Internacional sobre la Desertificació;
la gestió de recursos pesquers en funció de la capacitat de càrrega.
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DESERTIFICACIÓ
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
La desertificació és un gran problema d’abast global que afecta la quarta part de la
superfície terrestre i 900 milions de persones a 99 països, la majoria en vies de
desenvolupament. Es tracta d’un fenomen generalment irreversible que suposa una
limitació molt important i permanent del desenvolupament i el benestar humans.
El problema es relaciona amb d’altres com el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.
Els previsibles canvis del clima apunten a l’augment de risc de desertificació.
Les Nacions Unides consideren la riba Nord de la Mediterrània Nord com una de les
quatre regions del món amb més risc de desertificació. El factors principals de
desertificació són la sequera i la torrencialitat de les precipitacions, l’existència de sòls
pobres, l’erosió, els incendis forestals, l’abandonament dels sòls agrícoles i les
explotacions forestals i la sobreexplotació dels aqüífers.
La meitat de les comarques catalanes presenten un risc alt o molt alt de patir
processos de desertificació, especialment les zones de Tarragona, les Terres de l’Ebre
i el Sud de Lleida.
Catalunya fa anys que aplica mesures de lluita contra l’erosió i la desertificació. S’han
desenvolupat importants obres de correcció hidrològicoforestal.
Si bé existeixen estudis puntuals i locals sobre l’erosió a Catalunya, encara manca
informació global per afrontar correctament la lluita contra la desertificació.
Cal millorar la coordinació entre els diversos projectes de recerca i els diversos
projectes de gestió en l’àmbit de la lluita contra la desertificació.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Aprofundir en el coneixement de la desertificació en l’àmbit territorial de
Catalunya.
Estem parlant de qüestions com:
l’aplicabilitat de la recerca i la transferència de coneixement i tecnologia;
la identificació de llocs amb més risc de patir danys com a conseqüència de les
pluges torrencials;
la monitorització del risc de desertificació a les diferents àrees del territori.
2. Portar a terme un programa de lluita contra la desertificació per a les zones
de major risc de desertificació de forma coordinada entre els agents econòmics i
les administracions.
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Estem parlant de qüestions com:
la formació dels tècnics de l’administració i els agents econòmics;
la percepció social del valor de la coberta vegetal i del sòl com a recurs no
renovable essencial per si mateix i per a l’abastament d’aigua i la preservació de la
biodiversitat;
el disseny i aplicació d’un programa integral i coordinat de lluita contra l’erosió i la
desertificació a Catalunya;
les actuacions correctores a les diverses conques hidrogràfiques;
la integració en les pràctiques de producció agrària de mesures de lluita contra la
desertificació a les zones de més risc;
les pràctiques de major risc com les activitats extractives, les modificadores de la
orografia o els aprofitaments pastorals i silvícoles;
la recuperació i la recàrrega dels aqüífers degradats.
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BIODIVERSITAT
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
A totes les zones del planeta, amb major o menor intensitat, s’esdevé una pèrdua de
diversitat biològica a un ritme sense precedents. A Catalunya, l’estat de conservació
de les espècies dels diferents grups taxonòmics oscil·la de regular a acceptable,
excepte per a les espècies pròpies dels ambients aquàtics on la situació és crítica. No
obstant, una quarta part de les espècies de cada grup es troben amenaçades.
Catalunya destaca pel fet de posseir una elevada diversitat d’hàbitats naturals, tant
com a conseqüència de la pròpia diversitat del medi com de la varietat d’usos del sòl
de l’activitat humana. El nombre d’espècies és molt elevat (més d’una tercera part de
les espècies presents a Europa i més de la meitat de les conegudes a Espanya). La
biodiversitat catalana és de les més riques dins l’àmbit europeu i mediterrani. Si bé hi
ha poques espècies endèmiques exclusivament de Catalunya, hostatja poblacions
d'endemismes de zones supraregionals.
El grau de coneixement de la biodiversitat catalana és desigual. S’ha avançat força pel
que fa als ecosistemes forestals i aquàtics, però encara poc en els corresponents a
matollars i prats, zones agrícoles i marins. Pel que fa als grups taxonòmics, es té un
coneixement variable segons els grups i no totes les zones del territori han estat
estudiades amb la mateixa intensitat. El grau d’informatització de les dades és bo per a
la flora però mínim per a la resta de grups.
La conservació de la biodiversitat a Catalunya se centra principalment en la protecció
dels hàbitats naturals de les espècies, si bé es desenvolupen, també, plans i
programes de protecció de les espècies. A Catalunya un 20% de la superfície natural
està protegida.
En els darrers anys, s'ha fet un important esforç en el planejament del sistema d'espais
naturals protegits. En l'actualitat, la prioritat se centra en el desenvolupament dels
mecanismes de gestió d'aquests espais.
Encara hi ha certs espais sobre els quals cal seguir treballant, pel que fa a iniciatives
de conservació –especialment els litorals i marins, els fluvials i els agrosistemes
extensius-, espais i grups d’organismes sense un pla o estratègia de protecció i
espècies amenaçades –especialment de la flora- encara no declarades com a
protegides.
Les diferents polítiques sectorials –i els seus instruments normatius i econòmicsencara no integren prou adequadament els criteris de conservació de la diversitat
biològica. Són rellevants, per a la preservació de la diversitat biològica, els sectors
agrari, forestal, pesquer, industrial, urbanístic, turístic, de l’aigua i de l’energia i, per
tant, haurien de ser objectiu prioritari d’avaluació ambiental estratègica. En especial, la
incorporació de les variables ambientals i ecològiques en el planejament territorial i
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urbanístic es perfila com un dels instruments més eficients per a la conservació de la
natura.
L’abandonament d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals comporta, també, una
pèrdua del nostre ric mosaic agro-forestal, de pastures i d’altres espais oberts. Els
sistemes de producció agrària intensiva redueixen la biodiversitat.
L’increment i la dispersió de l’espai urbanitzat són la principal causa de pèrdua de
biodiversitat a Catalunya, bàsicament per fragmentació i aïllament dels ecosistemes
però, també, per ocupació directa d’habitats, en especial a la terra baixa i el litoral. Les
urbanitzacions difuses i les infrastructures fragmenten el territori i, en alguns casos,
poden impedir l’existència de superfícies d’entitat i continuïtat suficients per garantir les
seves funcions ecològiques i els hàbitats mínims viables de certes poblacions. D’altra
banda, les estructures artificials lineals (carreteres, línies elèctriques, etc.) no
s’estructuren en corredors comuns i afecten la connectivitat ecològica.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Conèixer millor i garantir el seguiment de la diversitat biològica de Catalunya.
Estem parlant de qüestions com:
l’inventari, catalogació i cartografia de la biodiversitat catalana;
la informatització i difusió de les dades;
el coneixement de les espècies, hàbitats i paisatges més amenaçats de Catalunya;
els indicadors més adients sobre l’estat de conservació de la biodiversitat per a un
seguiment global de la biodiversitat catalana;
el paper de les col·leccions ex situ existents.
2. Reforçar la política d’espais protegits de Catalunya.
Estem parlant de qüestions com:
els ambients que requeririen mesures addicionals de conservació;
el grau de representació dels diversos components de la diversitat biològica en els
espais protegits;
les prioritats pel que fa a la connectivitat ecològica i paisatgística dels espais del
PEIN, entre ells mateixos i respecte als espais naturals d’àmbit comarcal i local;
la integració del PEIN en les xarxes internacionals d’espais protegits;
el paper de les comunitats locals en espais naturals protegits;
el valor de la biodiversitat d’un municipi en el seu finançament;
els mecanismes de gestió i de cooperació en la gestió dels espais protegits;
els espais naturals amenaçats o estratègics a escala local i comarcal.
3. Protegir i recuperar les espècies amenaçades.
Estem parlant de qüestions com:
els grups taxonòmics que requeririen mesures addicionals de conservació;
el patrimoni genètic autòcton (endemismes, races autòctones d’animals domèstics i
varietats autòctones de plantes cultivades);
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els plans de recuperació de les espècies de flora i fauna protegides;
la coordinació dels diversos projectes de conservació amb finançament comunitari
en clau de priorització i eficàcia;
4. Millorar la coherència ecològica del conjunt del territori
Estem parlant de qüestions com:
la permeabilitat ecològica del territori;
el grau de fragmentació dels espais naturals;
el valor de la biodiversitat en el planejament territorial i urbanístic;
la gestió del sòl no urbanitzable i la biodiversitat a nivell local;
els paper del domini públic lineal –riberes fluvials i camins ramaders, especialmenten les polítiques de connectivitat;
la custòdia del territori per part d’entitats i particulars;
la pressió fiscal sobre la tinença de sòl agrícola i forestal;
els espais naturals periurbans.
5. Integrar la conservació de la biodiversitat en les polítiques sectorials.
Estem parlant de qüestions com:
les auditories sectorials;
les bones pràctiques existents en els diversos sectors;
el valor de la biodiversitat en la presa de decisions;
l’avaluació ambiental estratègica de les diferents polítiques, plans i programes
sectorials;
l’avaluació de l’impacte ambiental de les activitats i projectes;
el planejament territorial i urbanístic del sòl no urbanitzable;
el paper futur de l’agricultura en la conservació del medi natural;
el paper de la ramaderia extensiva en la conservació de prats i espais oberts;
l’estratègia per garantir la multifuncionalitat –ecològica, econòmica i social- del
bosc;
la planificació i gestió de les àrees de caça i de pesca;
la capacitat de càrrega dels recursos pesquers;
la gestió de l’aigua pel que fa als ecosistemes aquàtics;
el control de les espècies exòtiques i els organismes genèticament modificats;
el paper de la societat civil i les empreses en la gestió de la biodiversitat;
la fiscalitat com incentiu o desincentiu de certes activitats a favor de la biodiversitat.
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CANVI CLIMÀTIC
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT
APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
El canvi climàtic global és una evidència científica. En els darrers cent anys, la
temperatura mitjana de la terra ha pujat entre 0,3 i 0,6 ºC i el nivell del mar entre 20 i
25 cm.
En aquest moment ja no queda pràcticament cap incertesa en relació al paper de les
activitats antròpiques en l’acceleració de les tendències de canvi climàtic.
En la darrera dècada s’ha produït un augment molt important de les emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle lligat al creixement econòmic.
El principal sector responsable de l’augment de la nostra contribució al fenomen del
canvi climàtic és, sense cap mena de dubte, el transport. Amb una contribució menor,
però també molt important, cal destacar la producció d'energia elèctrica i la indústria.
Ja més lluny, la gestió i la deposició de residus municipals, la ramaderia i el consum
energètic domèstic.
El Canvi Climàtic pot comportar profundes transformacions en el nostre país, tant de
tipus ambiental com social i econòmic. Convé destacar la desaparició de platges i
altres trams del litoral (pèrdua del potencial turístic i d'ecosistemes), l’increment dels
fenòmens catastròfics (tempestes violentes, inundacions, incendis forestals, sequeres),
els canvis en la composició i distribució de la biodiversitat (extinció d'espècies i
desaparició d’hàbitats), l’increment de l’erosió del sòl i del risc de desertització, la
disminució de la humitat del sòl i de la disponibilitat d’aigua, la possible expansió de
malalties de caràcter tropical (la malària, per exemple); etc.
Acomplir els acords de Kyoto, desacoblant el creixement econòmic de les emissions
de gasos d’efecte d’hivernacle, no és fàcil. L’Estat espanyol, d’acord amb els
compromisos de Kyoto, pot assolir un increment del 15% de les emissions de CO2
respecte a les emissions de l’any 1990. D’acord amb l’aportació de Catalunya al VAB
de l’Estat espanyol, Catalunya no pot superar el 20% de les emissions que el Protocol
de Kyoto permet a Espanya, objectiu que és assumible.
POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Explicar la contribució de Catalunya i dels diferents sectors al canvi climàtic
(emissions, tendències i capacitat d'absorció) i sensibilitzar la població sobre la
seva gravetat.
Estem parlant de qüestions com:
la difusió i visibilitat de la contribució de cada sector al canvi climàtic;
les campanyes de sensibilització ciutadana;
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la difusió dels efectes del canvi climàtic per a cada sector i per als ciutadans de
Catalunya en general.
2. Reduir les nostres emissions de CO2 i altres gasos amb efecte hivernacle.
Estem parlant de qüestions com:
l’estratègia catalana davant el Canvi Climàtic;
el compliment del Protocol de Kyoto;
el desenvolupament de la R+D catalana en matèria de Canvi Climàtic i l'enfortiment
de la col·laboració amb els centres d'excel·lència a nivell mundial;
les polítiques per una mobilitat sostenible;
l’ús de tecnologies menys contaminants;
el desenvolupament de les energies renovables i l’eficiència energètica;
la gestió dels residus municipals i agrícoles.
3. Preparar el país per als efectes potencials del canvi climàtic.
Estem parlant de qüestions com:
conèixer i explicar els diferents escenaris possibles;
l’adequació de polítiques com les de planejament territorial, turística, de l’aigua, de
la preservació de la biodiversitat als diferents escenaris.
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AFEBLIMENT DE LA CAPA D’OZÓ
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
La capa d’ozó està situada entre 20 i 25 Km de la superfície i es caracteritza per una
concentració d’ozó superior a la de la resta de l’atmosfera (el 90% del total) que
absorbeix i protegeix els éssers vius de la radiació ultraviolada.
En els darrers anys s’ha constatat un afebliment progressiu de la capa d’ozó a nivell
global però amb una distribució irregular. Entre 1979 i 1991, aquesta pèrdua ha estat
de prop del 7% sobre Europa, amb importants variacions estacionals (màxim a finals
d’hivern i de primavera). A l’Antàrtida s’ha arribat a prop d’un 50% de reducció d’unitats
Dobson (les unitats en les quals es mesura el seu gruix). El forat de la capa d’ozó
actualment ocupa una superfície de 3 cops Estat Units.
Les principals causes de l’acceleració de l’afebliment de la capa d’ozó són fruit de
l’activitat humana, tot i que diversos factors naturals també hi contribueixen. Entre els
productes d’origen antròpic hi ha els compostos industrials de brom i clor (CFC, HCFC,
halons, freons, etc.), els òxids de nitrogen associats a la contaminació per trànsit o el
bromur de metil (un pesticida agrícola).
Les conseqüències potencials de la reducció de la capa d’ozó poden tenir importants
afectacions sobre la salut de les persones (càncer per melanoma, malalties oculars i
genètiques, disminució de les defenses immunològiques) i l'economia (disminució
producció fitoplàcton i dels estocs pesquers).
Els protocols internacionals signats –com el Protocol de Montreal- han tingut un èxit
relativament elevat. El 1998, la producció de CFC havia disminuït d’un 88% i el
d’hal·lons d’un 84% respecte 1986.

POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Accelerar la substitució dels compostos que afebleixen la capa d’ozó i impedir
l’alliberament a l’atmosfera dels romanents presents al mercat.
Estem parlant de qüestions com:
la retirada del mercat d’aquells productes que continguin compostos afeblidors de
la capa d’ozó;
el comerç de productes amb compostos afeblidors de la capa d’ozó a països en
desenvolupament;
la transferència de tecnologia a països en vies de desenvolupament, que és on es
dóna el màxim increment en la producció d’aquests productes;
la investigació i la recerca d’alternatives als gasos substitutius dels compostos
afeblidors de la capa d’ozó.
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2. Establir mesures de protecció de la salut de les persones.
Estem parlant de qüestions com:
la informació sobre els índexs de radiació;
la difusió de les mesures de protecció necessàries.
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT AMB ELS PAÏSOS EN
VIES DE DESENVOLUPAMENT
DOCUMENT PER A LA FASE DE CONSULTA DE L’A21CAT

APUNTS PER A UNA DIAGNOSI
Una petita proporció de la humanitat disposa de bona part de la riquesa mundial i la
desigualtat entre rics i pobres va en augment. El 20% de la població mundial més rica
ha passat en 30 anys de disposar del 70% de la despesa privada mundial al 86%, i el
20% més pobre ha passat del 2,3% a l'1,4%.
El deute extern s’ha convertit en una càrrega creixent que impedeix la viabilitat de
desenvolupament econòmic de molts països. La condonació feta fins ara és molt
limitada. El deute acumulat pels països pobres s’ha multiplicat per 7 des de 1970.
Malgrat la pressió dels moviments socials, només s’ha condonat un 1,5 % del deute
global del Tercer Món.
L’ús que fa el primer món dels recursos naturals i del capital humà dels països en vies
de desenvolupament no està justament retribuït. S’estima que el proteccionisme del
comerç internacional fa que els països en vies de desenvolupament deixin d’ingressar
uns 420,7 MEUR (10 vegades els ajuts oficials rebuts).
A Catalunya, la inversió en solidaritat internacional (donació de recursos financers com
a beneficència), ha experimentat durant els darrers anys una evolució molt favorable.
Bona part de les aportacions, tant públiques com privades, es canalitzen mitjançant les
ONG (Organitzacions No Governamentals). Els recursos que s'han destinat a la
cooperació internacional (recursos invertits en actuacions encaminades a promoure el
desenvolupament endogen de les zones i poblacions receptores) s'han multiplicat per
tres-cents entre 1986 i 1999. Actualment, l’objectiu de la Generalitat de Catalunya és
d’augmentar gradualment les aportacions destinades a la cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional, fins a assolir l’aportació del 0,7% del seus
ingressos corrents incondicionats.
La majoria d’actuacions de les diferents administracions catalanes no incorporen
encara suficientment la dimensió de la cooperació en el desenvolupament en les seves
les línies d’actuació. La nova Llei de cooperació al desenvolupament (Llei 26/2001)
estableix objectius clars i mecanismes adients pel que fa a la coordinació estratègica
en matèria de cooperació entre administracions, amb els agents socials i les
organitzacions internacionals.
La solidaritat és un valor de gran potencial en la societat catalana i es constata un
interès creixent per la cultura de la pau.
Les ONGD (Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament) tenen una
dimensió en general reduïda, el que pot provocar problemes de viabilitat sobretot en
determinats projectes a l’estranger, pels quals la necessitat de recursos humans i
financers és major. El 2002 a Catalunya operen entorn a 200 ONGD.
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POSSIBLES GRANS REPTES I QÜESTIONS A DEBAT
1. Impulsar un programa important de cooperació adaptat a cada realitat i
gestionat conjuntament
perquè augmentin les capacitats endògenes de
desenvolupament econòmic i social.
Estem parlant de qüestions com:
un programa de cooperació per l’àmbit mediterrani en el marc de la Llei catalana
de Cooperació al Desenvolupament;
auditories independents dels programes de cooperació, tant de l’administració com
de les Organitzacions No Governamentals pel Desenvolupament, no solament dels
objectius concrets dels programes sinó també dels impactes directes que tenen en
les societats receptores i del grau d’integració i d’adaptació a les característiques
ecològiques, socio-econòmiques i culturals de la zona de recepció;
una Carta deontològica que inclogui objectius de qualitat i d’avaluació del
funcionament d’aquestes juntament amb tots els actors implicats en la cooperació.
2. Destinar més recursos econòmics a la cooperació.
Estem parlant de qüestions com:
l’ajut des de Catalunya als països en vies de desenvolupament;
la cancel·lació del deute extern dels PMA (Països Menys Avançats);
les fórmules per gravar mòdicament els moviments borsaris i altres operacions
financeres que es donen principalment als països industrialitzats, per tal de
procurar ingressos que es puguin destinar a la cooperació internacional.
3. Augmentar la permeabilitat laboral, els intercanvis comercials justos i la
transferència de tecnologies.
Estem parlant de qüestions com:
la contractació temporal amb garanties de retorn dels treballadors al seu país
d’origen;
una ètica en els intercanvis amb una major transparència i informació de les
condicions de producció dels productes provinents de països en vies de
desenvolupament;
les iniciatives destinades a generalitzar en el món de la gran distribució i dels
“grans consumidors” la comercialització de productes provinents del comerç just;
la transferència de tecnologies, amb garanties d’accés i participació en la recerca i
en els beneficis i assessorament estratègic, per tal que puguin desenvolupar un
model propi de desenvolupament sostenible adequat a la realitat socio-econòmica
del país.
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