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En el marc de la Cimera de Johannesburg el

Govern de Catalunya vol presentar amb

aquesta publicació les bases sobre les quals

estem bastint la nostra Agenda 21, fent repàs

alhora d’algunes de les experiències de políti-

ques en clau de sostenibilitat, posades en

marxa amb la voluntat de ser en el grup de

nacions que, com Catalunya, fan del desen-

volupament sostenible un dels eixos priorita-

ris de la seva acció de govern.

El sosteniment d’un país en el sentit més

ampli, això és, de la seva economia i benestar,

de la seva llengua i cultura, del seu medi

natural, ha estat per a nosaltres, més encara

que un principi rector en el disseny de les

nostres polítiques, un veritable posiciona-

ment ideològic.

És per això que a partir de la Cimera de la

Terra a Rio de Janeiro el 1992, vam entendre

que Catalunya s’havia de comprometre en un

projecte global tan carregat de futur i que

tant s’adeia amb les nostres conviccions i amb

la nostra especificitat. Conseqüentment, el

Govern ha impulsat des de fa anys un con-

junt de polítiques fonamentades en el desen-

volupament sostenible i treballa també per

disposar d’una estratègia pròpia per aquest

model de desenvolupament, l’Agenda 21 de

Catalunya.

Qualsevol gran repte necessita una volun-

tat ferma i decidida, ancorada en profundes

conviccions, i amb capacitat d’adaptació i

consens alhora. En un món tan complex com

l’actual caldrà cercar en totes les nacions

aquella part més flexible de la seva postura,

per tal d’apropar-les al gran repte d’un món

més sostenible. Catalunya hi està disposada

perquè ha entès que des de la seva doble mili-

tància europeista i mediterrània, la seva apor-

tació , si no imprescindible, és absolutament

necessària per avançar en el camí del desen-

volupament sostenible.

Artur Mas
CONSELLER EN CAP
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catalunya

als segles xiii-xv

Territoris de la Corona
Catalanoaragonesa

Consulats de Mar
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límits del seu domini polític, comercial i  cul-

tural des de més enllà dels Pirineus al nord,

fins a la regió de Múrcia al sud, i des del

regne d’Aragó a l’oest –amb el qual consti-

tueix la Corona Catalanoaragonesa– fins a

Atenes a l’extrem oriental de la Mediterrània.

La Generalitat, l’organisme de govern de

Catalunya, té el seu origen legal en l’any

1413, si bé en alguns moments de la història

ha perdut la seva sobirania. Des de l’any

1977, amb l’adveniment de la democràcia a

Espanya, Catalunya recupera una part de la

sobirania perduda i es constitueix com a

Comunitat Autònoma dintre de l’Estat

espanyol. 

alunya
al  MÓN

Situada al sud d’Europa i banyada per les

aigües occidentals de la mar Mediterrània,

Catalunya ocupa una superfície de prop de

32.000 quilòmetres quadrats, i té una pobla-

ció de 6.130.000 habitants repartida en 41

unitats territorials anomenades comarques.

La seva capital és Barcelona, una ciutat

d’1.200.000 habitants que concentra al seu

voltant una regió metropolitana de 3 milions

de persones.

Les seves arrels com a poble amb unitat

territorial i consciència nacional cal trobar-les

a l’edat mitjana (segle XII). Durant els segles

XIII, XIV i XV, Catalunya esdevé una de les

principals potències europees amb una

expansió peninsular i marítima, que fixa els



8

Un dels trets diferencials de Catalunya és

la seva llengua pròpia, el català. Una llen-

gua romànica que, com el castellà, el francès

o l’italià, és fruit de l’evolució que va tenir el

llatí  entre els segles V i VIII a totes les antigues

províncies de l’Imperi romà. El català, a

Catalunya, és co-oficial amb el castellà, llen-

gua de l’Estat espanyol. El seu domini lin-

güístic, però, s’estén més enllà d’aquestes

fronteres, incloent-hi València, les Illes

Balears, algunes comarques del sud de

França, Andorra i l’Alguer, a l’illa de Sar-

denya. El nombre actual de parlants depassa

ja els 7.000.000.

Des del punt de vista climàtic, Catalunya

és un país típicament mediterrani, amb uns

estius càlids i eixuts i uns hiverns suaus. Això

no obstant, la influència del relleu i la proxi-

mitat al mar fa que hi hagi un ventall de

situacions microclimàtiques amb oscil·la-

cions tèrmiques i règims pluviomètrics força

diferents. Aquesta varietat ha donat lloc

també a una gran diversitat de paisatges que

van des dels àrids fins als humits i freds. Tot

i ser un país petit quant a superfície, presenta

un patrimoni natural molt divers. Aquests

trets biogeogràfics han fet del turisme un dels

sectors més importants de Catalunya.

L’economia catalana, tanmateix, ha estat

tradicionalment basada en el sector indus-

trial, amb una àmplia diversificació d’activi-

tats en què hi han predominat les relaciona-

des amb el tèxtil. En els darrers anys, però, els

serveis com el turisme han guanyat molt de

pes en el volum de l’economia en detriment

sobretot de l’activitat agropecuària, en la línia

del que ha succeït a la resta de països desen-

volupats. Entre els sectors més innovadors hi

ha els relacionats amb el disseny industrial i

l’arquitectura, la indústria farmacèutica i

l’alimentària i les tecnologies de la informa-

ció i del coneixement, àmbit en què les peti-

tes i mitjanes empreses han realitzat un esforç

que s’ha traduït en una major projecció de

l’activitat empresarial catalana cap a l’exte-

rior.

6 300 000

població

946

municipis

31 895 km2

superfície
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1. UN COMPROMÍS 
PER A LA SOSTENIBILITAT

A l’albada del segle XXI, immersos en un pro-

cés de globalització que implica tots els paï-

sos conformant un nou escenari i unes noves

regles de joc, sembla clar que les úniques

polítiques que hi poden donar resposta són

aquelles que integren els àmbits econòmics,

socials i ambientals, tot orientant-les al

benestar de les persones, sense comprometre

el de les generacions futures. És a dir, políti-

ques emmarcades en un model de desen-

volupament sostenible.

Amb l’elaboració de l’Agenda 21, els paï-

sos i les regions adquireixen un compromís

davant la resta de ciutadans del planeta que

han apostat per avançar vers aquest model de

desenvolupament sostenible. Posen així de

manifest la seva voluntat de construir un

entorn més saludable i de qualitat per a les

persones, en equilibri amb els sistemes natu-

rals del seu territori i de la resta del planeta.

Catalunya, juntament amb altres regions

europees com Bavària, Nordrhein-Westfalen,

Valònia, Uusima, Emilia Romagna, Ligúria,

País de Gal·les, Västernorrland i d’altres,

forma part del grup de regions del món que

han acceptat aquest repte i estan desenvolu-

pant la seva Agenda 21. Aquesta estratègia és

l’aportació de Catalunya a l’Agenda 21

Global sorgida de la Cimera de la Terra.

El govern de Catalunya, responent a una

resolució del seu Parlament de l’any 1997, es

va comprometre a impulsar l’Agenda 21 del

país. Es tracta, això no obstant, de quelcom

més que un pla governamental. És un pacte

amb els ciutadans i els agents socials i econò-

mics, ja que sense la seva participació no és

possible avançar envers aquest nou model

d’entendre la societat. Es tracta de participar

col·lectivament en un procés obert, no pas en

la redacció d’un document tancat. 

L’Agenda 21 de Catalunya té per objectiu

definir aquelles orientacions que tinguin en

compte de forma integrada, a més de la

necessària generació de riquesa, el benestar de

les persones i la cohesió social, la gestió dura-

ble dels recursos, la qualitat de l’entorn i les
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possibilitats de desenvolupament de les gene-

racions futures. 

L’Agenda 21 de Catalunya diposita gran

part de la responsabilitat d’avançar en la línia

del desenvolupament sostenible en el govern,

però posa l’èmfasi també en la necessitat que

les organitzacions, empreses, autoritats locals

i ciutadans del país es corresponsabilitzin i

treballin estretament amb els governants. La

societat té molt a dir en cadascun d’aquests

àmbits i en cadascun d’aquests temes a fi que

tota actuació present i futura s’emmarqui en

un procés global, l’objectiu últim del qual és

«garantir que totes les nacions tinguin un

futur més pròsper i segur». 

«El Parlament de Catalunya insta al 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 i

difondre entre la població catalana, especialment la

jove, les idees contingudes a l’Agenda XXI.»

RESOLUCIÓ DE 27 D’OCTUBRE DE 1997

L’Agenda 21 de Catalunya és el compromís del Govern de Catalunya per a continuar impulsant
una política que garanteixi la sostenibilitat. És la resposta al compromís polític de la comunitat
internacional (l’Agenda 21 Global) assumit a la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro, 1992), així
com també als acords presos en el marc de l’Europa de les Regions (declaracions com la Carta de
València o la Resolució de Göteborg). 
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procés lent. Malgrat la constatació per una

part de l’opinió pública i dels agents socio-

econòmics de l’existència d’importants dis-

funcions socials i ambientals al món, con-

substancials a l’actual model de desenvolupa-

ment, la inèrcia de la situació actual dificulta

la realització de grans transformacions a curt

termini.

El fenomen de la globalització, per bé que

en bona part es fonamenta en la mundialit-

zació dels mercats econòmics tradicionals, és

una via per a estendre, des de la pròpia pràc-

tica dels països més pròspers, els valors del

desenvolupament sostenible arreu del plane-

ta. En aquesta línia, durant la darrera Confe-

rència Ministerial de l’Organització Mun-

dial del Comerç (OMC) celebrada a l’Estat

de Qatar el novembre de 2001, es va aprovar

l’Agenda de Doha per al Desenvolupament.

En el marc d’una política plenament libera-

litzadora de les relacions comercials, els estats

signants es comprometen a fer un esforç per

garantir que els països en vies de desenvolu-

El compromís adquirit per Catalunya al

llarg d’aquests anys en la línia del desenvolu-

pament sostenible, fa que la Cimera de

Johannesburg sigui una nova oportunitat

per posar en comú amb la resta d’estats i

regions del planeta els reptes plantejats per

l’Agenda 21 Global i els treballs realitzats en

el marc de l’Agenda 21 de Catalunya.

L’experiència del Fòrum Social Mundial

de Porto Alegre i del Fòrum Econòmic

Mundial de Davos celebrats l’any 2001

posen de manifest, però, la necessitat de tro-

bar un camí intermedi que, des del reconei-

xement del benestar i la qualitat de vida asso-

lits gràcies al model socioeconòmic actual,

introdueixi les mesures pertinents per fer-lo

més equitatiu, més respectuós amb el medi,

més eficient en la utilització dels recursos i,

sobretot, que pugui satisfer les necessitats de

les generacions futures. És a dir, més sosteni-

ble. 

Amarar el pensament individual i col·lec-

tiu d’aquests nous referents és, tanmateix, un
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pament puguin participar en el comerç mun-

dial d’una manera proporcionada a les seves

necessitats.

La Cimera de Johannesburg constitueix,

doncs, una nova oportunitat per avançar en

l’aplicació dels principis i els reptes estratègics

plantejats en l’Agenda 21 Global de la

Cimera de Rio de Janeiro i refermats en les

diferents cimeres mundials de Doha i Mon-

terrey. Entre els principals reptes amb què

s’enfronten els països hi ha el de desvincular

desenvolupament socioeconòmic de consum

creixent de recursos, ja que aquest vincle és

font de grans desequilibris socials i ambien-

tals a nivell planetari, com ara la pobresa.

Així, els governs han de treballar en la inte-

gració de la cultura de la sostenibilitat en les

seves polítiques exteriors, ja que només així es

poden assolir els objectius expressats en

l’Agenda 21 Global i governar d’acord amb

els referents del desenvolupament sosteni-

ble. 

Ara bé, hi ha també altres reptes de tipus

cultural, com ara la conservació de la diver-

sitat lingüística del món, que constitueixen

un dels objectius prioritaris de països com

Catalunya. Com a cultura minoritària inte-

grada dins d’un context estatal i internacio-

nal amb tendència a l’homogeneïtzació cul-

tural, i després d’un període històric marcat

per la repressió social, Catalunya ha hagut de

fer un esforç per a recuperar tot allò que

forma part del bagatge cultural d’un país. No

hi pot haver desenvolupament sostenible

sense respecte per la diversitat sociocultural

dels pobles del planeta, raó per la qual la

Cimera de Johannesburg ha de posar també

l’èmfasi en la necessitat d’avançar en la pre-

servació d’aquest patrimoni mundial.
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Catalunya, un país d’arrels 
i vocació mediterrànies
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La sostenibilitat és la llavor d’una profunda

transformació cultural de la societat, perquè

aporta nous principis i valors per a reinter-

pretar les relacions humanes i la seva interac-

ció amb l’entorn. La implementació progres-

siva de la cultura de la sostenibilitat ha de

desembocar en un model de desenvolupa-

ment per al qual el creixement econòmic vagi

lligat al benestar social i la conservació del

patrimoni natural i cultural. 

A Catalunya, com a d’altres països del con-

text europeu, s’està fent un gran esforç per a

impulsar polítiques socials i ambientals en

favor del desenvolupament sostenible, que

amarin el pensament individual i col·lectiu

d’aquests principis emergents. 

1. LA INTEGRACIÓ I LA SUBSIDIARIETAT

El desenvolupament sostenible requereix

una millor integració dels objectius econò-

mics, ambientals i socials en les diverses

polítiques; en especial en aquells sectors

d’activitat de major incidència sobre l’en-

torn.

La resposta als reptes i problemes

ambientals exigeix també una actuació

coordinada de les accions de les diferents

administracions a tots els nivells, sota el

principi de «pensar globalment i actuar

localment». Alhora, la gestió pública de la

sostenibilitat s’ha d’ajustar als principis

d’eficàcia, proximitat i coordinació.

2. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA CORRES-

PONSABILITAT

La participació pública en el disseny de les

polítiques de la sostenibilitat és condició

indispensable per a garantir la correspon-

sabilitat necessària per a l’assoliment dels

objectius.

La gestió de les qüestions socials i

ambientals requereix la participació de

totes les parts implicades, i a un nivell

rellevant. La cultura de la sostenibilitat ha

de ser interioritzada en tots els nivells, en

totes les decisions i actuacions sectorials,

tant públiques com privades. En aquest

sentit, la base per a una participació i una

2. UN PROCÉS OBERT
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corresponsabilitat per

part de tots els actors i

ciutadans és la informa-

ció i la transparència.

3. L’ORIENTACIÓ SOCIAL I

AMBIENTAL DE L’ECONO-

MIA

El desenvolupament 

econòmic ha de posar-se

al servei del desenvolu-

pament humà i de la

preservació d’un entorn

saludable i de qualitat.

La progressiva internalit-

zació dels costos socials i

ambientals és el millor

instrument per garantir

una economia de mercat

respectuosa amb les per-

sones i el medi ambient.

4.LA FUTURITAT

La llibertat d'acció de

cada generació està con-

dicionada, també, a les

necessitats de les prope-

res generacions. Tota

societat té el deure ètic

d'evitar comprometre la

capacitat de les genera-

cions futures a l’hora de

satisfer les seves necessi-

tats del present.

5. L’APLICACIÓ DELS PRIN-

CIPIS DE PRECAUCIÓ I

PREVENCIÓ

Quan el grau d’incertesa

científica s’afegeix al risc

d’ocasionar danys irre-

versibles al medi, la pru-

dència ha d’orientar la

presa de decisions. 

És essencial avaluar,

amb caràcter previ, l’im-

pacte ambiental i social

de les activitats humanes.

Preferiblement cal

actuar a un nivell més

estratègic a l’hora d’ava-

luar l’impacte ambiental i

social de les polítiques, els

plans i els programes.

6. L’ESTALVI I L’EFICIÈNCIA

Cal un creixement econò-

mic més desvinculat del

consum de recursos i de

la degradació del medi.

L’estalvi i l’eficiència han

de ser les premisses bàsi-

ques per promoure un

desenvolupament econò-

mic que no sobrepassi la

capacitat de càrrega del

medi. 

7. LA CONSERVACIÓ I LA RES-

TAURACIÓ DEL PATRIMONI

NATURAL I CULTURAL

La biodiversitat, suporta-

da sobre un sistema terri-

torial de qualitat, és un

patrimoni a protegir, tant

pel seu valor subjectiu -

que és factor de qualitat

de vida- com pel seu valor

intrínsec. Tant els valors

naturals com aquells de

tipus cultural fruit de la

interacció entre els

humans i el medi on es

LA IMPLEMENTACIÓ

PROGRESSIVA DE LA

CULTURA DE LA SOSTE-
NIBILITAT HA DE

DESEMBOCAR EN UN

MODEL DE DESENVOLU-
PAMENT PER AL QUAL EL

CREIXEMENT ECONÒ-
MIC VA LLIGAT AL

BENESTAR SOCIAL I LA

CONSERVACIÓ DEL

PATRIMONI NATURAL

I CULTURAL
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desenvolupa són un patrimoni digne de

ser preservat.

8. L’EQUITAT SOCIAL, ECONÒMICA I AMBIEN-

TAL

Totes les persones tenen el mateix dret a

gaudir d’un nivell de benestar i d’un medi

de qualitat, a utilitzar una part de l’espai

social i ambiental global i una part justa

dels recursos naturals i econòmics.

9. LA CONSERVACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT

DEL POTENCIAL HUMÀ I SOCIAL

Els coneixements, les aptituds i l’experièn-

cia de les persones s’han de conservar i cal

un desenvolupament de les seves capacitats

intel·lectuals, emocionals i espirituals per

afavorir la inclusió social. La preservació

de les identitats culturals dels pobles ha de

ser una de les prioritats.

10. LA RESPONSABILITAT ECOLÒGICA GLOBAL,

I LA SOLIDARITAT I LA COOPERACIÓ

El nostre país també té la responsabilitat

de contribuir a la sostenibilitat del planeta

pel que fa als problemes d’abast global,

com el canvi climàtic i la conservació de la

biodiversitat, així com reduir la seva petja-

da ecològica.

Les desigualtats i la petjada social exigei-

xen el deure moral de les societats més

desenvolupades envers aquelles societats i

col·lectius que no gaudeixen del mateix

nivell de benestar humà. 
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Fruit dels treballs realitzats fins ara en el marc

de l’Agenda 21 de Catalunya, s’ha elaborat

un decàleg d’eixos prioritaris sobre els quals

s’ha de construir el desenvolupament sosteni-

ble del país en els propers anys. 

Aquests eixos preveuen a hores d’ara tot un

seguit de línies d’actuació que abasten tots els

àmbits de la realitat territorial i social catala-

na, fomentant alhora la participació de tots

els sectors de la ciutadania.

Els 10 eixos definits com a prioritaris per

l’Agenda 21 de Catalunya són els següents:

1. UN BON GOVERN PER A UN DESENVOLU-

PAMENT SOSTENIBLE AMB LA PARTICIPACIÓ

DE TOTHOM

Una política que posi la dimensió ambien-

tal i la social al mateix nivell que l’econò-

mica en el disseny de les seves estratègies

de govern, amb un caràcter preventiu i

proactiu i fonamentada en la informació,

la participació i la corresponsabilitat de

tota la societat.

· Desenvolupar polítiques amb visió a llarg
termini, tenint en compte els principis de
precaució i prevenció.

· Fer prevaler interessos globals davant visions
sectorials, amb més transversalitat i coordi-
nació cap a uns objectius essencials.

· Definir les escales més adequades de planifi-
cació i gestió davant els reptes de la sosteni-
bilitat.

· Orientar les inversions, la fiscalitat i el
finançament cap al desenvolupament soste-
nible.

· Augmentar els espais, l’abast i la motivació
de la participació pública, així com la corres-
ponsabilitat del conjunt de la població.

· Garantir informació rellevant i clara per al
debat sobre els reptes de la sostenibilitat.

· Fomentar una societat del coneixement per
al desenvolupament sostenible.
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· Potenciar l’escola i els centres educatius com
a espais de difusió de la sostenibilitat i la for-
mació superior, professional i universitària
amb criteris de sostenibilitat.

2. UNA SOCIETAT OBERTA, DIVERSA, COHE-

SIONADA I AMB IDENTITAT PRÒPIA

Una societat amb una cultura forta i un

projecte de país integrador que garanteixi

una estructura social –tant territorial com

funcional– sostenible.

· Potenciar la inclusió de tots els col·lectius
socials amb risc d’exclusió a la societat cata-
lana.

· Garantir una cultura catalana forta, inte-
gradora i amb respecte a la diversitat.

· Garantir uns estàndards mínims de benestar
per a tothom (habitatge, salut, treball, etc.).

· Garantir la igualtat de gènere en el món
laboral i en la presa de decisions.

· Enfortir el paper actiu del tercer sector en la
societat catalana.

3. UNA ECONOMIA ENFOCADA AL BENESTAR

SOCIAL I A LA QUALITAT DE VIDA

Una economia que internalitzi progressi-

vament els costos socials i ambientals i

sigui, al mateix temps, dinàmica, oberta,

competitiva, innovadora i el màxim de

diversificada. 

· Diversificar l’economia com a mesura d’esta-
bilitat socioeconòmica.

· Dinamitzar, flexibilitzar i obrir l’economia
–preparar-la per a la globalització– apostant
per la capacitació, la innovació i la recerca.

· Internalitzar pas a pas els costos ambientals
en els costos econòmics.

· Impulsar una economia al servei de la qua-
litat de vida.

· Dissociar el desenvolupament econòmic de la
degradació del medi i de l’increment desme-
surat del consum de recursos naturals.

· Impulsar una nova cultura de gestió empre-
sarial basada en la qualitat total i la respon-
sabilitat corporativa social i ambiental.

4. UNA PRODUCCIÓ, UN COMERÇ I UN CON-

SUM MÉS SOSTENIBLES

Una responsabilitat compartida entre els

productors, els comerciants i els consumi-

dors per prevenir i minimitzar l’impacte

ambiental de processos i productes i l’im-

pacte social dels intercanvis.

· Fer una gestió integrada de productes o eco-
gestió.

· Promoure l’ecoeficiència i la producció més
neta com a garantia de competitivitat, segu-
retat jurídica i estalvi futur prevenint els
impactes ambientals de la producció.

· Promoure la difusió d’informació als consu-
midors per afavorir la seva implicació en un
consum més sostenible.

· Corresponsabilitzar tota la cadena de comerç
–productors, distribuïdors i comerciants– en
la gestió dels residus, especialment els d’enva-
sos i d’embalatges.

· Promoure la distribució de productes locals,
productes d’alta qualitat ambiental i pro-
ductes de comerç just.

· Fomentar intercanvis comercials més justos.

5. UNA GESTIÓ EFICIENT I RACIONAL DELS

RECURSOS NATURALS ESTRATÈGICS

Una activitat humana fonamentada en

l’estalvi, l’eficiència i el potencial del terri-

tori en especial pel que fa a l’aigua, l’ener-

gia i el sòl i les matèries primeres.
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· Seguir gestionant adequadament la qualitat
i la quantitat de recursos hídrics i de sòl.

· Promoure una cultura de l’estalvi principal-
ment pel que fa a l’aigua, a l’energia i al sòl.

· Contenir el consum d’energia dels diferents
sectors mitjançant una gestió de la demanda
orientada a l’estalvi i l’eficiència.

· Apostar per les energies renovables.
· Passar de la lògica del residu a la lògica del

recurs.
· Elaborar polítiques, plans i programes que

tinguin en compte el potencial del territori
pel que fa a recursos estratègics.

6. UNA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ, AIXÍ COM

UNA ESTRUCTURA TERRITORIAL ORIENTA-

DA AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Una estratègia per a cadascuna de les

diverses grans realitats territorials –litoral,

muntanya, espai rural i espai urbà– que

garanteixi alhora el desenvolupament

socioeconòmic i la qualitat del medi i que

integri les diferents polítiques sectorials en

un objectiu comú de sostenibilitat.

· Fomentar la coexistència d’una xarxa de
ciutats ben interconnectades i d’una xarxa
funcional d’espais no urbanitzables.

· Mantenir i renovar el
model de ciutat com-
pacta, diversa i rica en
serveis, amb espais de
convivència i de relació
humana que eviti la
segregació de les diver-
ses parts de la ciutat
per raons de renda,
qualitat urbana o
ambiental.

· Fixar la població en el territori i conservar el
nombre d’actius agraris, per mitjà d’una
diversificació econòmica i una millor accessi-
bilitat, que garanteixi un creixement local
endogen que gestioni el territori.

· Seguir apostant per un model de desenvolu-
pament turístic de qualitat, tant a les zones
de muntanya com al litoral.

· Repercutir en les economies locals el valor
social, ambiental i estructurador del territo-
ri que té l’espai rural per al conjunt del país,
més enllà de la seva productivitat econòmica
directa.

· Modular el creixement socioeconòmic en el
territori d’acord amb un model policèntric
de ciutats mitjanes que moderi el creixement
i garanteixi el reequilibri territorial.

· Planificar i desenvolupar una política activa
del sòl no urbanitzable i del paisatge, en
especial al litoral.

· Vetllar per la compatibilitat de les activitats
en el territori.

· Garantir que el desenvolupament de l’estruc-
tura urbanística contempli la mobilitat.

· Garantir, especialment a la terra baixa, la
permeabilitat territorial i la connectivitat
del sistema d’espais oberts.

· Diversificar les activi-
tats econòmiques en el
territori.
· Apostar per una pla-
nificació i una gestió
supralocal de determinats
usos del sòl i serveis amb
una distribució equitati-
va de beneficis i càrregues.
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7. FACILITAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENI-

BLE AMB EL MENOR IMPACTE AMBIENTAL

Una mobilitat del menor impacte ambien-

tal basada en el mode de transport més

sostenible en cada context territorial i tem-

poral i en una aposta clara pel transport

públic.  

· Afavorir la intermodalitat del transport de
persones i mercaderies.

· Desenvolupar de manera quantitativa i
qualitativa el transport públic com a alter-
nativa al transport privat vers un esquema
de mobilitat sostenible.

· Planificar incorporant una avaluació
ambiental estratègica a la xarxa bàsica d’in-
fraestructures de gran capacitat.

· Potenciar les infraestructures ferroviàries
com a xarxa estructuradora del model poli-
nuclear de ciutats.

· Regular l’accessibilitat als espais amb valors
naturals.

· Apostar per un model de mobilitat que
garanteixi més seguretat.

8. LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I

ELS SEUS EFECTES

Una estratègia decidida per a la reducció

de l’emissió de gasos amb efecte d’hiverna-

cle i per preparar el país per minimitzar el

seu impacte econòmic i ambiental.

· Explicar la contribució de Catalunya i dels
diferents sectors al canvi climàtic (emissions,
tendències i capacitat d’absorció) i sensibilit-
zar la població sobre la seva gravetat.

· Planificar de forma activa els principals sec-
tors responsables del canvi climàtic a
Catalunya: el transport i l’energia.

· Reduir les nostres emissions de CO2 i altres
gasos amb efecte d’hivernacle.

· Preparar el país per als efectes econòmics,
ambientals i socials del canvi climàtic.
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9. LA PRESERVACIÓ I LA GESTIÓ DE LA DIVER-

SITAT BIOLÒGICA

Unes polítiques sectorials que protegeixin i

afavoreixin proactivament la diversitat

biològica i unes bones pràctiques en cada

àmbit d’activitat que amplifiquin les polí-

tiques de conservació d’hàbitats i d’espè-

cies.

· Garantir la nostra aportació a la preservació
del patrimoni natural i genètic del món.

· Conèixer millor i garantir el seguiment de la
diversitat biològica de Catalunya i dels
impactes de les activitats sobre aquesta.

· Avaluar la política de preservació d’hàbitats
i d’espais naturals i d’espècies de Catalunya.

· Garantir unes bones pràctiques sectorials
orientades a la millora de la biodiversitat.

10. LA COOPERACIÓ I LA SOLIDARITAT PER

UN MÓN JUST I COMPARTIT, HABITABLE I

DE LES PERSONES

Unes relacions amb el món basades en la

cooperació, la solidaritat, la justícia dels

intercanvis i la minimització dels nostres

impactes ambientals i socials en el món, en

especial en l’àmbit mediterrani.

· Impulsar estratègies de cooperació adaptades
a cada realitat i gestionades conjuntament
perquè augmentin les capacitats endògenes
de desenvolupament econòmic i social.

· Destinar més recursos econòmics a la coope-
ració.

· Augmentar la permeabilitat d’informació i
de relacions laborals, els intercanvis comer-
cials justos i la transferència de tecnologies.

· Fomentar la cohesió i incrementar les rela-
cions amb la riba sud de la Mediterrània.

· Dissenyar i liderar un model de desenvolu-
pament sostenible basat en la realitat
ambiental i cultural de la Mediterrània que
impregni les polítiques de la Unió Europea.
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A Catalunya, el procés d’elaboració de la

seva Agenda 21 es va iniciar l’any 1998 amb

la constitució del Fòrum Consultiu de

l’Agenda 21 de Catalunya, format per un

centenar d’experts representatius de la socie-

tat civil catalana que va fer les primeres apor-

tacions conceptuals per elaborar les bases de

l’Agenda 21, i del Consell Assessor per al

Desenvolupament Sostenible de Cata-

lunya (CADS), un òrgan consultiu de la

Generalitat que té com a missió vetllar per-

què les polítiques del govern siguin més sos-

tenibles. Aquesta fase inicial de consulta es va

perllongar fins a finals de l’any 2000.

Durant el primer semestre de 2001, va

tenir lloc la segona fase del procés, la infor-

mativa, que es va portar a terme mitjançant

sessions d’informació i de debat moderades

pel mateix CADS amb la participació de

membres del Fòrum Consultiu i de la

Generalitat. Una vegada finalitzada aquesta

etapa, i durant el segon semestre del mateix

any, els diferents departaments de la pròpia

Generalitat van treballar i debatre conjunta-

ment la diagnosi, els grans reptes i les possi-

bles línies estratègiques d’actuació futures.

Atès, però, que l’Agenda 21 té com un dels

principals objectius fomentar l’enrolament

de la ciutadania en el procés, al llarg del pri-

mer semestre de l’any 2002 aquest debat es

va estendre a tots els sectors econòmics, pro-

fessionals, socials, universitaris i ambientals

de Catalunya. Un document de consulta,

sorgit de l’activitat diagnòstica realitzada al

llarg de les etapes anteriors, va servir de base

per a plantejar el debat territorial i sectorial

que va culminar el juliol de 2002. 

El projecte final d’Agenda 21 de Cata-

lunya s’enllesteix a finals de l’any 2002 i es

divulga al conjunt de la població abans de l’a-

provació definitiva per part del Govern.
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3. UNA ESTRATÈGIA GLOBAL I LOCAL

La col·laboració internacional de Cata-

lunya ha estat tradicionalment intensa i fèr-

til quant als seus resultats. Ho demostren els

nombrosos programes de cooperació impul-

sats tant des de l’administració, com des dels

sectors empresarial i des de les organitzacions

no governamentals per a potenciar l’intercan-

vi d’experiències i tecnologies o per a invertir

esforços materials i econòmics en el desenvo-

lupament de països tercers.

Un dels àmbits territorials en què Cata-

lunya treballa més intensament és el de la

regió mediterrània. D’ençà de la creació

l’any 1989 de l’Institut Català de la Medi-

terrània d’Estudis i Cooperació (actualment,

Institut Europeu de la Mediterrània), la

Generalitat de Catalunya impulsa l’estudi de

la realitat mediterrània i promou el diàleg

amb els altres pobles riberencs, a fi de contri-

buir a pal·liar els desequilibris socioeconò-

mics, trobar respostes als reptes que planteja

la immigració i a estudiar i difondre les cul-

tures i els valors mediterranis.

La cooperació al desenvolupament és un

altre dels camps d’actuació en els que

Catalunya ha avançat més en els darrers anys

gràcies a la participació activa de les organit-

zacions socials. La política de cooperació del

Govern s’ha definit segons els següents objec-

tius generals: el foment del desenvolupament

humà, el foment d’una cooperació participa-

tiva, i el foment de la solidaritat. La formula-

ció d’aquesta política respon a la voluntat de

l’administració catalana d’esdevenir un agent

més de l’ordre internacional i promoure,

conjuntament amb altres institucions i enti-

tats, una millora en l’estabilitat política i el

benestar dels països tercers. 

Els recursos que s’han destinat des de

Catalunya a la cooperació internacional s’han

multiplicat per tres-cents entre 1986 i 1999.

L’objectiu de la Generalitat, tanmateix, és

augmentar gradualment les aportacions des-

tinades a la cooperació per al desenvolupa-

ment i la solidaritat internacional.
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El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de

Catalunya, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), participa

com a membre de la xarxa OPET (Organisation for the Promotion

of Energy Technologies) en diversos programes europeus de promoció

de les tecnologies eficients i les energies renovables. Les actuacions

internacionals se centren també a l’entorn d’altres zones geogràfiques,

com ara l’Amèrica Llatina, l’àrea mediterrània i l’Europa central i

oriental.

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) del

Departament d’Indústria, Comerç i Turisme dóna assistència tècnica

per a l’estudi de viabilitat del desenvolupament de projectes d’inversió

al Marroc. El programa té com a objectiu la identificació d’empreses

dels sectors agro-industrial, químic, tèxtil, de la pell i els seus substituts

que, de manera directa, fomentin l’impuls econòmic en aquest país

del Magrib. El Consorci aporta també cooperació tècnica per a la

realització i potenciació de la inversió en empreses exclusivament

productives d’Algèria (ampliació d’instal·lacions, creació de noves

empreses, i increment de l’ocupació) i transferència de tecnologia.

La Secretaria de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya,

en el marc del Programa AZAHAR, participa en el finançament d’un

projecte de gestió participativa de l’aigua en zones àrides de la

Mediterrània. Es tracta d’un conjunt de projectes regionals per a

combatre la desertificació. El programa promou processos participatius

reals en la gestió dels recursos hídrics per mitjà de la informació, la

sensibilització i la mobilització social. Els països afectats són el Marroc,

Algèria i Tunísia.

El Centre d’Estudis del Transport a la Mediterrània Occidental del

Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en col·laboració

amb els ministeris del transport del Marroc, Algèria i Tunísia, realitza

estudis i anàlisis en l’àmbit del transport i les infraestructures d’aquests

països.

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) del

Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, participa en la identificació

de professionals del Magreb per a la seva formació en tècniques de

gestió empresarial a fi de facilitar la seva posterior incorporació al

mercat laboral.

El Departament de Medi Ambient, en col·laboració amb el Fons

Mundial per a la Natura, participa en el projecte de cooperació

internacional Across the waters orientat a potenciar la capacitat de les

organitzacions no governamentals dels països dels sectors sud i est

de la Conca Mediterrània. El projecte ha estat concebut com un

conjunt de petits ajuts per al desenvolupament d’iniciatives de

capacitació i de projectes d’educació ambiental.

ALGUNES ACTUACIONS DE COOPERACIÓ

INTERNACIONAL DE CATALUNYA

El Departament de Medi Ambient, en el marc del Programa AZAHAR,

participa en el finançament d’un programa de capacitació per a

funcionaris mediterranis (Environmental management policies and

methods for promoting cleaner production) en matèria d’educació i

formació ambiental, política ambiental i gestió administrativa. Els

països d’origen dels participants són Algèria, Bòsnia-Herzegovina,

Croàcia, Malta, Grècia, Síria, Líban, Egipte, Israel, Eslovènia, Tunísia,

Marroc i Algèria.

La Secretaria General de la Joventut del Departament de la Presidència

organitza un curs de formació de cooperació euromediterrània per

a entitats juvenils. El seu objectiu és formar joves líders d’entitats de

la Mediterrània per a enfortir el teixit associatiu d’aquests països. El

curs va dirigit a joves dirigents d’entitats catalanes i dels països de la

Mediterrània: Jordània, Líban, Marroc, Portugal, Israel, Itàlia, Grècia,

Egipte i Algèria.
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L’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient,

i l’associació Acció Solidària-IGMAN, han col·laborat en la imple-

mentació d’un projecte d’instal·lació de sistemes d’aigua potable a

les comunitats indígenes tzeltals de l’estat de Chiapas, a Mèxic.L’acció

ha consistit en la canalització d’aigua i la realització d’accions de

capacitació per a l’ús adequat de tecnologia per a la millora de les

condicions i la qualitat de vida d’aquestes comunitats rurals. S’ha

treballat amb l’organització local ETAPAS.

La Secretaria de Relacions Exteriors finança diversos projectes en

països de Centreamèrica i Amèrica del Sud (Bolívia, Equador, Perú,

El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Haití, Hondures i Mèxic) en els

àmbits de l’educació, l’atenció sanitària bàsica, la capacitació i formació

professional de joves i adults, el proveïment i la depuració d’aigua, el

desenvolupament agrari, les infraestructures socials, els riscos naturals,

el control de les malalties infeccioses, la recuperació forestal i l’habitatge.

Els diferents programes es porten a terme a través d’entitats beneficiàries

i socis locals de cada país.

La Secretaria de Relacions Exteriors finança diversos projectes en

països de l’Àfrica Subsahariana (Costa d’Ivori, Etiòpia, Moçambic,

República del Congo i Togo) que tenen a veure amb la construcció

d’infraestructures sanitàries bàsiques, la formació de personal sanitari, el

proveïment i la depuració d’aigua i el desenvolupament agrari. Cada programa

es porta a terme a través d’entitats beneficiàries i socis locals de cadascun dels

països.

La Secretaria de Relacions Exteriors finança un projecte de construcció

d’habitatges per a persones intocables a cinc pobles del districte d’Anantapur

a l’Índia. El programa es porta a terme a través de la Fundació Vicente Ferrer

i del soci local Rural Development Trust.

L’Àrea de Cooperació Internacional del Consorci de Promoció

Comercial de Catalunya (COPCA) presta serveis d’assistència tècnica i

cooperació empresarial en països en vies de desenvolupament, en matèria de

promoció del comerç exterior, promoció d’inversions a l’exterior, captació

d’inversions exteriors i millora de la competitivitat internacional de l’empresa.

Les seves actuacions es porten a terme en països del nord d’Àfrica (Marroc,

Tunísia), Àsia (Jordània, Índia, Filipines), Amèrica Llatina (Xile, Uruguai,

Argentina, Perú, Brasil) i Europa Oriental (Bulgària).
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En el context europeu, les regions es troben

immerses en un procés que atorga una

importància creixent als valors de la sosteni-

bilitat. Aquest fet s’ha evidenciat en les suc-

cessives conferències de ministres i respon-

sables polítics de medi ambient d’aquestes

regions que han tingut lloc des de 1993. La

primera resolució, adoptada a Brussel·les,

afirma que les polítiques regionals han d’in-

corporar les conclusions de l’Agenda 21 con-

sensuada durant la primera Conferència de

les Nacions Unides per al Medi Ambient i el

Desenvolupament, que va tenir lloc l’any

1992 a la ciutat brasilera de Rio de Janeiro (la

Cimera de la Terra).

A partir del principi de la subsidiarietat

i proximitat, les regions juguen, doncs, un

paper estratègic en l’aplicació i la implemen-

tació de les estratègies i polítiques de desen-

volupament sostenible. El nivell regional es

troba en una posició immillorable per afron-

tar 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.

Des d’una perspectiva sostenibilista, la

coherència territorial i les polítiques secto-

rials no poden formular-se com a simples

sumatoris de propostes locals, raó per la qual

la regió esdevé l’escala adequada per abordar

aquestes qüestions. La regió és, doncs, un

marc idoni per a l’establiment d’un model

de governança orientat al desenvolupa-

ment sostenible basat en la participació i la

corresponsabilitat de tots els agents implicats.

Aquest model regional de desenvolupa-

ment sostenible es fonamenta en la necessi-

tat d’adaptar els seus principis i valors a les

diferents realitats culturals i socials de cada

territori, la proximitat dels reptes i la seva

resolució i la proximitat al teixit social i eco-

nòmic. En aquest marc Catalunya també vol

definir el seu model de desenvolupament sos-

tenible, fonamentat en l’assumpció de la cul-

tura de la sostenibilitat pel conjunt de la
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societat, l’aprofundiment del seu sentit iden-

titari i una visió oberta a la dimensió global

de la sostenibilitat.

La vertebració del país mitjançant la pla-

nificació i l’ordenació territorials és, en

aquest sentit, un dels instruments que els

governs tenen al seu abast per a transformar

la realitat territorial d’acord amb els valors de

la sostenibilitat. Actualment, Catalunya pre-

senta un índex elevat de planejament urba-

nístic. El 99,1% de la població catalana viu

en municipis que disposen de pla general

d’ordenació urbana. Només un 24,6% dels

municipis –es tracta de pobles amb menys de

2.000 habitants- encara no disposen de pla

general. El Govern de la Generalitat treballa

també en la definició dels plans territorials

parcials que, d’acord amb la Directiva

Europea, incorporen l’avaluació ambiental

com a actuació estratègica.

A Catalunya, el Consell Assesor per al Desen-

volupament Sostenible (CADS), òrgan del

Govern de la Generalitat, i l’Institut Inter-

nacional de la Governabilitat (IIG), han

impulsat el projecte Construcció de capaci-

tats institucionals en la governança per al

desenvolupament sostenible (GDS), en

conveni amb el Departament de Medi

Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

Amb una durada de 3 anys (període 2002-

2004), aquest projecte té com objectiu con-

tribuir a la generació de les capacitats institu-

cionals necessàries perquè Catalunya avanci

de forma més eficaç cap al desenvolupament

sostenible. Aquest objectiu es concreta a tra-

vés de la creació d’un cos de coneixement

propi sobre aquestes capacitats institucionals,

l’impuls del debat i l’aprenentatge en relació

amb la GDS i, finalment, la creació d’un sis-

tema d’informació i coneixement sobre la

GDS, que estarà a disposició de tots els actors

interessats en aquest àmbit.

Amb aquests i d’altres projectes interde-

partamentals es treballa per a reforçar la cul-

tura participativa, enfortir l’organització ciu-

tadana, millorar els mecanismes de participa-

ció pública i aconseguir més i millor integra-

ció entre les administracions.

LA GOVERNANÇA 

PER AL DESENVOLUPAMENT

SOSTENIBLE
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La societat actual necessita noves formes de
govern que facin possible una major correspon-
sabilització dels ciutadans i enforteixin la legi-
timitat de l’espai públic. Així, la governança
cerca noves formes de governar amb una major
participació dels diversos actors –estat i societat
civil– en la presa de decisions, millorant-ne el

grau de cooperació i d’interaccions. La gover-
nança comprèn els mecanismes, processos i ins-
titucions mitjançant les quals els ciutadans i els
grups organitzats articulen els seus interessos,
exerceixen drets legals, compleixen les seves obli-
gacions i consensuen les seves diferències.
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Un exemple emblemàtic de col.laboració

internacional, l’ofereix el Centre per a

l’Empresa i el Medi Ambient (CEMA),

empresa pública depenent del govern català,

que des de l’any 1996 exerceix com a Centre

d’Activitat Regional per a la Producció Neta

en el marc del Pla d’Acció per a la

Mediterrània (PAM). Amb seu a Barcelona,

el (CAR/PN) ofereix suport tècnic a les Parts

Contractants i als organismes institucionals i,

a través d’ells a les empreses que volen ser

més ecoeficients en la seva activitat. La meto-

dologia, desenvolupada pel propi centre i

anomenada Diagnosi Ambiental d’Oportu-

nitats de Minimització (DAOM), parteix

d’una avaluació prèvia de l’activitat i té com

a objectiu prioritari la reducció i prevenció de

la contaminació en origen i l’orientació de les

activitats empresarials a pràctiques més netes

que, alhora, siguin viables econòmicament.

Aquesta iniciativa, pionera a la Mediterrània,

constitueix l’aposta catalana per al desenvolu-

pament de polítiques empresarials sosteni-

bles.

CENTRE D’ACTIVITAT REGIONAL 
PER A LA PRODUCCIÓ NETA (CAR/PN)
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La major part de temes i qüestions que tenen

a veure amb el desenvolupament d’un país

requereixen la intervenció de més d’un

nivell de l’administració. Les competències

exclusives són, a la pràctica, l’excepció.

En aquest context administratiu, l’aplica-

ció del principi de subsidiarietat, entès

com l’atribució de responsabilitats preferent-

ment a les autoritats més properes als ciuta-

dans, tot i garantint la màxima eficàcia, esde-

vé capital a l’hora de fer el repartiment d’a-

questes competències. Cal tenir en compte,

però, que aquest principi no pot ser aplicat

de manera uniforme ni a priori, sinó que

depèn de l’àmbit sectorial que s’afronti i de la

capacitat econòmica i de gestió dels nivells de

l’administració implicats.

El capítol 28 de l’Agenda de Rio encoma-

na a les autoritats locals el desenvolupament

de les seves Agendes 21. Dos anys més tard,

l’any 1994, autoritats locals europees i repre-

sentants d’organitzacions internacionals,

governs nacionals, centres de recerca i parti-

culars es van reunir a la ciutat danesa

d’Aalborg –amb motiu de la primera Confe-

rència Europea de Ciutats i Pobles Soste-

nibles– per impulsar aquest procés.

D’aquesta trobada va sorgir la Carta d’Aal-

borg, un document mitjançant el qual les

ciutats i les unitats territorials d’Europa es

van comprometre a participar en les inicia-

tives locals de l'Agenda 21 –l’Agenda 21

local–, i desenvolupar programes a llarg ter-

mini que permetin avançar vers el desenvolu-

pament sostenible. La Carta d’Aalborg apos-

ta, precisament, per l’apropament dels òrgans

de govern als ciutadans d’acord amb el prin-

cipi de subsidiarietat. 

L’adhesió de prop de 300 municipis de

Catalunya a la Carta d’Aalborg reflecteix cla-

rament la voluntat de l’administració local

catalana d’integrar progressivament la cultu-

ra de la sostenibilitat en la presa de decisions,

tot fent participar els ciutadans en la redacció

de plans d’acció locals que condueixin els

pobles i les ciutats cap al desenvolupament

sostenible.
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La Generalitat de Catalunya, en col·labora-

ció amb les administracions locals, porta a

terme el PROGRAMA DE FOMENT DE

LA SOSTENIBILITAT LOCAL, que té

per objectiu:

· La millora dels sistemes d’informació per

a la sostenibilitat per a optimitzar la presa

de decisions municipal, i mesurar els can-

vis cap a la sostenibilitat.

· La utilització d’eines efectives de planificació

i acció per a la sostenibilitat per a augmentar

el compromís del món local amb la sosteni-

bilitat (Carta d’Aalborg i processos de soste-

nibilitat), i simplificar i agilitar l’aplicació de

les Estratègies de Sostenibilitat Local.

· El desenvolupament de sistemes innovadors

de participació a fi d’augmentar progressi-

vament la implicació dels agents locals.

L’IMPULS
DE LA SOSTENIBILITAT LOCAL

MUNICIPIS EN PROCÉS 
D’AGENDA 21 LOCAL

MUNICIPIS QUE  HAN SIGNAT

LA CARTA D’AALBORG



ESPAIS DE PROTECCIÓ ESPECIAL

NOUS PARCS NATURALS

ANELLA VERDA

RIUS VIUS

ESCULLS ARTIFICIALS

FONS MARINS (ALGUERS DE POSIDÒNIA)

PLANS COMARCALS DE MUNTANYA

MONTSEC SOSTENIBLE

AEROPORTS

PORTS

XARXA VIÀRIA

CENTRALS INTEGRADES DE MERCADERIES

REGENERACIÓ DE BARRIS

PLANS D’EXCEL·LÈNCIA URBANÍSTICA

PLANS DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL

PROJECTES EMBLEMÀTICS

PRESERVACIÓ DE L’ENTORN NATURAL

DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL
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RECS

CREMALLERA DE MONTSERRAT

EIX FERROVIARI POBLA DE SEGUR

CORREDOR MEDITERRANI

FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES

TGV

METRO DEL VALLÈS

ENERGIA EÒLICA

ACTIVITATS SOCIALS I ECONÒMIQUES  SOSTENIBLES

SOCIETAT DELS EMPRENEDORS

PLA DE TELECENTRES

FIRA DE BARCELONA

CENTRE DE TECNOLOGIA FORESTAL

ANELLA TECNOLÒGICA DE CATALUNYA

INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA

INSTITUTS I DE RECERCA

I TECNOLOGIA AGRÀRIA

PARCS AGROALIMENTARIS



CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA A CATALUNYA (2000)

EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA

CONSUM D’AIGUA (2000)
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Catalunya és un país que, en el context euro-

peu i mundial, ha assolit un bon nivell de

benestar i de qualitat de vida, de desenvolu-

pament econòmic, de cohesió social, de ser-

veis educatius i sanitaris, i de capacitat tecno-

lògica i d’innovació. 

Des d’aquesta sòlida posició, Catalunya ha

apostat per definir un projecte a llarg termini

que tingui capacitat de respondre als grans

reptes i oportunitats actuals, basat en un

model de desenvolupament que tingui en

compte la potenciació del capital humà, i

aposti per l’educació, la formació, la capacitat

d’innovació i obertura de l’economia, o la

internalització dels costos ambientals, entre

d’altres aspectes. 

Davant d’un món cada vegada més com-

plex, Catalunya, com els altres països del

món, ha de fer front als reptes de la globalit-

zació, de la societat de la informació i del

coneixement, de redefinició de les identitats,

així com als requeriments constants de l’eco-

nomia, de la societat i del medi ambient.

Enfront d’aquests canvis i reptes, cal disposar

d’una aproximació estratègica de futur

pròpia que, en clau de sostenibilitat, inte-

gri el desenvolupament econòmic amb el

benestar de les persones i la protecció de

l’entorn i dels recursos naturals.

Avançar en l’elaboració i la implementació

de l’Agenda 21 ha d’ajudar, en aquest sentit,

a bastir un model de desenvolupament més

humà i sostenible per a la societat catalana

del futur, a curt i llarg termini, i amb la par-

ticipació i la corresponsabilitat de tots els

agents de la societat.

Ara bé, l’Agenda 21 de Catalunya, com

totes les agendes que s’estan elaborant arreu

del planeta, també ha de contribuir a millo-

rar el benestar de la resta de la humanitat i de

les generacions futures, objectiu últim d’una

estratègia col·lectiva que pretén construir un

món més just i saludable en equilibri amb el

seu entorn. Al marge del pes territorial i

demogràfic que cada país tingui respecte al

conjunt de la Terra, del seu potencial socioe-

conòmic o de la situació política en què es

trobi, l’èxit del procés depèn fonamental-

ment de la participació activa i cooperativa

de tots els pobles. Només a partir de la soli-

daritat entre totes les nacions del món es pot

assolir un veritable desenvolupament global

sostenible que beneficiï tots i cadascun dels

habitants del planeta. 

Amb l’Agenda 21, Catalunya no solament

vol adoptar un model propi per seguir treba-

llant pel desenvolupament sostenible, sinó

que també pren un compromís davant el

món per assolir aquest gran pacte del plane-

ta: un món sostenible.

UN MÓN SOSTENIBLE




