
 

 

 

 

LA AGENDA 21 DE SANTA EULÀRIA DES RIU PAS A PAS 

El municipi de Santa Eulària des Riu es va adherir l'any 2007 a la Carta d’Aalborg, posant així de 

manifest la seva voluntat per avançar cap al desenvolupament sostenible.  

No va ser fins al 2010 que es va presentar a la ciutadania el projecte, aprofitant la participació 

ciutadana per aprovar el document de Diagnòstic Socioambiental i presentar els principals 

objectius de l'Agenda Local 21. 

El següent pas i més important, és el de dissenyar, entre tots, ciutadans, agents socials, 

econòmics, polítics, etc., un Pla d'Acció que s'ajusti a la realitat del municipi, que tengui com a 

objectiu la millora de la qualitat de vida de tots els seus ciutadans. Aquesta millora de la 

qualitat de vida va directament relacionada amb una millora del medi ambient, així com també 

amb un major desenvolupament dels vessants socials i econòmics, basant-se en les necessitats 

i peticions de la població. 

Una vegada dissenyat i redactat el nostre Pla d'Acció, haurem d'engegar-lo. El Pla d'Acció pot 

recollir diverses actuacions que s'executessin segons la tipologia de l'acció.  

 

COM ES CONSTRUEIX L'AGENDA 21? METODOLOGIA DEL PROCÉS 

Planificar conjuntament amb la ciutadania el pla de treball per arribar a un municipi 

desenvolupat de forma sostenible és l'objectiu principal d'una Agenda Local 21. 

Fases del procés 

- Recollida d'informació: 

S'ha recopilat tota la informació bàsica i el més actualitzada possible sobre diversos temes 

socials, econòmics i ambientals del municipi. 

- Fase de diagnòstic socioambiental: Quin és l'estat de Santa Eulària? 

El diagnòstic socioambiental permet informar de la situació del municipi en matèria de medi 

ambient, economia, societat, cultura, instal•lacions, comunicacions, etc.  

El document de diagnòstic es completa amb les aportacions veïnals sobre la visió que es té del 

municipi en totes les àrees, és el que s’anomena diagnòstic qualitatiu. 

Aquest document serà la base de treball per continuar amb la següent fase. 



- Fase de pla d'acció municipal:  

És necessari el disseny d'un pla d'acció municipal entre el veïnatge i la corporació municipal. 

Aquest és un document que té una projecció plurianual. 

Els reptes i els objectius que planteja l'Agenda Local 21 es concreten en el pla d'acció, una eina 

de gestió que recull totes les actuacions a dur a terme per aconseguir un municipi molt més 

sostenible. 

- Pla de seguiment:  

El pla de seguiment s'engega una vegada s'aprova el pla d'acció per al municipi. La seva funció 

és vigilar el compliment i l'execució de les actuacions que conté.  

- Pla de comunicació:  

La funció principal del pla de comunicació és la de difondre la informació referent al projecte 

d'Agenda Local 21 al conjunt de la població del municipi. 

- Pla de participació ciutadana: 

La participació ciutadana és l'aspecte més important de l'Agenda local 21. 

El conjunt de la ciutadania està convidada a participar en la confecció de l'Agenda Local 21, 

primer aportant la seva opinió sobre la situació del municipi en l'elaboració del diagnòstic i 

també participant en la confecció del pla d'acció. 

EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

A través de la participació, els veïns i veïnes del municipi de Santa Eulària des Riu prenen part 

en la identificació i la resolució dels problemes, aporten els seus punts de vista, coneixements i 

experiències i col•laboren en el procés de presa de decisions. 

A través de la participació, els ciutadans del municipi de Santa Eulària des Riu: 

- Prenen part en la identificació i resolució de problemes. 

- Aporten els seus punts de vista, coneixements i experiències. 

-  Comparteixen la responsabilitat en la presa de decisions. 

Cada sector de la població, cada grup social, cada col•lectiu, té una visió pròpia i particular de 

la realitat. Aquest contrast d'opinions enriqueix la informació obtinguda, aprofundeix i ens 

ofereix la possibilitat d'arribar a qüestions a les quals no es podria arribar solament amb un 

treball tècnic i objectiu. 

Participa en totes les etapes. 

Esquema de participació en totes les etapes.  

 

COM PODEN PARTICIPAR?  EINES DE PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS  



COMISSIÓ TÈCNICA AGENDA 21 

És la comissió de treball per a l'Agenda Local 21, que està composta pels tècnics de 

l'Ajuntament. En aquestes comissions es treballa sobre les aportacions dels veïns, s'elaboren 

les propostes en funció d'aquestes aportacions i criteris tècnics i, posteriorment, es presenten 

a la ciutadania.  

És l'òrgan encarregat també de transmetre les propostes als regidors i informar de l'evolució 

del treball. 

FÒRUM CIUTADÀ 

Tots estan convidats al Fòrum 21: polítics, tècnics, entitats, associacions, agents econòmics, 

ciutadans i ciutadanes. Es tracta de recollir la percepció, la visió i la vivència que tenen els 

ciutadans de la realitat del municipi.  

FÒRUM VIRTUAL 

És una altra via de participació dins de l'espai que l'Agenda 21 té en la web municipal. En 

aquest fòrum per Internet es poden rebre aportacions que es presentin en els fòrums de debat 

del pla d'acció. 

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS 

D'ON PARTIM? LA DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL 

Per arribar a assolir els objectius fonamentals d'una Agenda Local 21, que són el 

desenvolupament sostenible englobat des d'un enfocament de consens i participació 

ciutadana, és necessari saber quina situació ens trobam per poder avançar cap a la nostra 

meta.  

Per a això, l'any 2009-2010 es va elaborar la Diagnosi Socioambiental del municipi de Santa 

Eulària des Riu. 

La diagnosi socioambiental s'estructura en una memòria explicativa i una anàlisi tècnica i 

objectiva sobre la situació actual dels vessants socials, econòmics i ambientals del municipi. 

L'índex de la diagnosi socioambiental és el següent: 

1. Introducció 

2. Metodologia de l'estudi (introducció, objectius i fases del treball) 

3. Característiques bàsiques del municipi 

4. Medi físic. Sistemes naturals i paisatge 

5. Medi socioeconomic 

6. Planejament territorial i urbanístic 

7. Mobilitat 

8. Vectors ambientals 

9. Organització i gestió municipal 

10. Percepció ciutadana (participació ciutadana: enquesta telefònica, anàlisi  (DAFO) 

11. Aspectes significatius detectats en la diagnosi 



La diagnosi socioambiental és el document de treball en el qual ens haurem de basar per 

elaborar el pla d'acció. El diagnòstic reflecteix els principals problemes del municipi en tots els 

seus aspectes, així com també les seves potencialitats i oportunitats. Aquesta anàlisi s'ha 

realitzat des d'un punt de vista tècnic i objectiu, així com també des d'un punt de vista 

subjectiu, basat en la percepció ciutadana. 

El resultat d'aquesta anàlisi reflecteix les necessitats de millora del municipi, que es reflectirà 

en actuacions que s'hauran de dur a terme. Aquestes actuacions de millora són les que 

s'hauran de recollir per elaborar, entre tots, el pla d'acció socioambiental. 

 

EL PLA D'ACCIÓ LOCAL DEL MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

El pla d'acció local recull les estratègies i les actuacions per a un futur sostenible en el municipi. 

Són els compromisos de tots i cadascun de nosaltres. 

El pla d'acció de Santa Eulària des Riu està estructurat en línies estratègiques, que al seu torn 

engloben programes, accions i projectes. 

Les línies estratègiques coincideixen amb els compromisos d’Aalborg+10, per així, fer més fàcil 

el compliment d'aquests compromisos. 

Les 10 línies estratègiques del pla d'acció de Santa Eulària: 

1. Governabilitat 

2. Gestió local cap a la sostenibilitat 

3. Béns naturals comuns 

4. Consum i elecció d'estils de vida responsable 

5. Urbanisme i disseny 

6. Millor mobilitat, menys transit 

7. Acció local per a la salut 

8. Economia local activa i sostenible 

9. Igualtat social i justicia 

10. Del local al global 

 

Topologies d'actuacions: 

- Projectes d'investigació/coneixement 

- Campanyes comunicatives/informatives 

- Obres i millores en infraestructures 

- Participació ciutadana 

Actualment ens trobem en fase d’execució del primer pla d’acció del municipi de Santa Eulària 

des Riu. 



Encara que l’Agenda 21 es trobi en fase d’implantació, tots els ciutadans/es i associacions 

poden seguir participant, ja que aquest pla d’acció no és un document tancat, i poden 

modificar-se, afegir-se o eliminar-se actuacions i projectes. 

 

I JO COM A CIUTADÀ, QUÈ PUC FER PER A L'AGENDA LOCAL 21? 

El desenvolupament sostenible és responsabilitat de tots. Què puc fer? 

- Puc implicar-me en el procés de participació ciutadana, inscrivint-me en el Fòrum 

Ciutadà;  

- Respectar i cuidar els béns naturals comuns (no malgastar aigua, estalviar en 

electricitat, etc.); 

- Triar estils de vida responsables (generar menys residus, separar els diferents tipus de 

residus, comprar d'una forma responsable, etc.); 

- Afavorir una mobilitat sostenible (plantejar-nos la manera de desplaçar-nos, afavorir 

l'ús del transport públic, anar a peu abans que amb cotxe, etc.); 

- Contribuir a una economia local sostenible (replantejar-nos el nostre paper en la 

societat, la nostra actitud respecte a la cooperació i la solidaritat, etc.); 

Saps que és la petjada ecològica? Entra en el qüestionari següent, i coneix com és l'impacte de 

les teves activitats quotidianes. 

Link: http://www.myfootprint.org/  

 

 

 

http://www.myfootprint.org/

