QUÈ ÉS L’AGENDA LOCAL 21?
L'Agenda 21 és el camí que hem de seguir per arribar a un estat de desenvolupament
respectuós amb el medi ambient i alhora just i solidari amb les persones.
Es coneix amb el nom d'Agenda 21 un document estratègic que va ser aprovat en la Cimera de
la Terra (Conferència de les Nacions Unides per al Medi ambient i el Desenvolupament; Rio de
Janeiro, Brasil, juny de 1992). Constitueix un pla d'acció per als anys noranta i per a la primera
part del segle XXI i és la base per a una nova aliança global de cara al desenvolupament
sostenible i la protecció ambiental en un món cada vegada més interdependent. Es tracta d'un
document extens, de quaranta capítols, en forma de programa d'actuació que basa el
desenvolupament sostenible en tres aspectes bàsics: el social, l'econòmic i l'ambiental.
A efectes pràctics:
Una Agenda Local 21 és un instrument de gestió municipal.
Mitjançant un procés de participació ciutadana es desenvolupa un Pla Estratègic Municipal (Pla
d'Acció).
El Pla Estratègic Municipal integra projectes i actuacions respectuoses amb el medi ambient, la
justícia social i l'equilibri econòmic, per aconseguir la sostenibilitat del municipi i una millor
qualitat de vida de la seua ciutadania.

AGENDA: “Serveix per programar les actuacions futures de forma ordenada i consensuada”.
LOCAL: “Les accions van destinades a un àmbit local, com és el municipi de
Santa Eulària des Riu”.
21: Constitueix un pla d'acció per afrontar els reptes del segle XXI.

ACCIONS PRIORITÀRIES EN L’AGENDA 21
MÓN PRÒSPER
MÓN JUST
MÓN HABITABLE
MÓN FÈRTIL
MÓN COMPARTIT
MÓN NET
UN MÓN DE LES PERSONES.

QUÈ SIGNIFICA SOSTENIBILITAT?
“El desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats del present sense
comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies
necessitats”.
Informe Brundtland “El nostre Futur Comú” (ONU, 1987).

Aconseguir l'objectiu de la sostenibilitat és una tasca molt complexa perquè afecta totes les
dimensions de la nostra vida social i econòmica i a la nostra relació amb el medi. La
supervivència del nostre sistema de vida depèn d'un fràgil equilibri entre el manteniment de la
diversitat biològica, la salut humana i la qualitat de l'aire, de l'aigua i del sòl.
Per tant, per ser sostenibles hem d'aconseguir:
1. Que el ritme amb què consumim recursos no superi la capacitat dels sistemes naturals
per tornar-los a generar.
2. Que el ritme amb què contaminam i produïm residus no superi la capacitat del medi
per absorbir-los.
Però no tots consumim igual. Al món hi ha una repartició desigual de la riquesa, ja que el 20%
de la població mundial, situada als països més desenvolupats, consumeix el 80% dels recursos
disponibles. Per això, per ser sostenibles, a més hem d'aconseguir:
1. Que hi hagi una millora de la justícia social i de la democràcia.
2. Que se superin els esquemes culturals actuals que relacionen la qualitat de vida amb la
possessió de béns materials i amb la utilització indiscriminada de recursos.

EUROPA I LA CARTA D’AALBORG
La carta d’Aalborg s'emmarca en el context de les Agendes 21 Locals. Es tracta d'un document
signat pels municipis participants en la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles,
reunits a Aalborg (Dinamarca) el mes de maig de 1994. En aquest document, els municipis
signataris es comprometen a adoptar estratègies locals i a fer de la sostenibilitat un dels eixos
fonamentals de la seva actuació.
La Conferència d’Aalborg va suposar un punt d'inici per a la Campanya de Ciutats i Pobles
Sostenibles. Va estar patrocinada pel Consell Internacional per a les Iniciatives Ambientals
Locals (ICLEI), la Xarxa Europea de Municipis Saludables (OMS), l'Associació Europea de Ciutats
Metropolitanes (Eurocities), l'Organització de Pobles Units i el Consell Europeu de Municipis i
Regions.
Es varen establir catorze requisits per a les ciutats i pobles europeus:
-

Responsabilitat de les ciutats i pobles europeus en el desenvolupament sostenible

-

Noció i principis de la sostenibilitat

-

Estratègies locals cap a la sostenibilitat

-

Sostenibilitat com a procés local i creatiu de visualització dels balanços socials

-

Resolució de problemes per a negociació

-

Economia urbana cap a la sostenibilitat

-

Equitat social per a la sostenibilitat urbana

-

Dissenys sostenibles per a l'ordenació del territori

-

Dissenys de la mobilitat sostenible

-

Responsabilitat en el canvi climàtic

-

Prevenció de la contaminació dels ecosistemes

-

Autogovern local com una condició prèvia

-

Els ciutadans com a actors principals en la implicació de la comunitat

-

Instruments i eines per a una gestió urbana cap a la sostenibilitat

AALBORG + 10: INSPIRACIÓ PER AL FUTUR
La Quarta Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles es va celebrar novament a
Aalborg del 9 al 12 de juny de 2004. El resultat va ser la signatura dels anomenats
Compromisos d’Aalborg, un document que sorgeix d'un reeixit procés participatiu que apunta
les línies de treball del sostenibilisme urbà a Europa, almenys fins a la propera dècada. Els
compromisos adquireixen, d'aquesta manera, el relleu de la Carta d’Aalborg, signada a la
mateixa ciutat danesa fa deu anys i actualment subscrita per més de 2.000 municipis, i que en
el seu moment va suposar el tret de sortida de les agendes 21 a Europa.

SANTA EULÀRIA I LA CARTA D’AALBORG+10
El Ple Municipal (DATA) va aprovar l'adhesió del municipi de Santa Eulària des Riu a la
declaració de compromisos de la Carta d’Aalborg+10 celebrada el juny de 2004 amb la
participació de diversos municipis europeus agrupats en la Campanya Europea de Ciutats i
Pobles Sostenibles, en la qual es varen actualitzar i es varen renovar els compromisos de la
Conferència realitzada el 1994.

