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per hora o conquerir l'órbíta de Mart. Aquesta és, cree, la gran
aportado de Rio.
L'eufória per un món mes just i solidari i l'exigéncia de canvis en
els sistemes productius es traduíren i'any 1992, a la Conferencia per
al Medí Ambient i el Desenvolupament de Rio de Janeiro, en un seguit
de documents. Entre aquests, l'Agenda 2 1 , adoptada amb valor de
resolució de rONU, hi tingué un paper destacable com a p!a d'acció
amb la finalitatd'establirles bases pera unfuturenelquaieldesenvoíupamentfossosteniblesocialment, económica i ambiental.
Amb el convenciment que les comunitats locáis constitueixen

(i Girona}*

un context mes que adequaí per a la implementació deis principis
de la sostenibilitat, l'Agenda 21 aprovada a Rioféu una crida a
aqüestes agrupacions ciutadanes per tal que elaboressin la seva
propia agenda 21 local, amb un pía d'acció que assumís els
objectius generáis i els traduís en accions concretes per a una
població específica.

estratégica
ais nostres

La proclama de Rio i tota la seva atmosfera no tardaren a projectar-se a la vella Europa. Dos anys mes tard, a la ciutat danesa
d'Aalborg, se celebra la I Conferencia Europea sobre les Ciutats
Sostenibles, on lesautoritats locáis ¡ els representantsd'organitzaclons internacionais i membres d'administracions i entitats privades varen adoptar l'anomenada Carta de les Ciutats Europees cap
a la Sostenibilitat -o Carta d'Aalborg-, en la qual es reconeix el
paper historie de les ciutats i viles en ta configurado del nostre
model social i cultural, sobretot si es considera que el 80% de la

i ciutats

població europea habita actualment en árees urbanas.
De la lectura de la Carta d'Aalborg es desprenen els aires bondadosos que devien amarar els visltants del país de Hans Christian
Andersen, on, talment com en els contes d'aquest escriptor, es
projectaren uns desitjos veritablement onírics. Ara, amb el pas deis
anys, nosabríemsi parlar de candidesa i ingenuítatod'optimisme
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desmesurat. Sigui com siguí, la Carta d'Aalborg ha estat adoptada
progressivament per un gran nombre de comunitats locáis europees, moltes a Catalunya. A les comarques de Girona, per exemple,

¡o ens va donar un cop de má. A vegades

bona partdelsmunidpis han subscritaquest documentcom a ide-

pensó que ens va atorgar la credibilitat

an del que hauran de ser les seves polítiques fonamentades en la

necessária que ens permeté sortir de les

sostenibilitat ambiental i socioeconómica.

trinxeres. El discurs sostenibilista -fins lla-

El món, pero, ja se sap, és pie de pecadors. I segurament mes

vors per a molts conservacionista- es des-

d'un s'esparveri en contrastar les retoriques proclames amb la reali-

lliurava de qualsevol estigma de radicalitat i

tat quotidiana d'una societat i un territori en permanent contradic-

s'incorporava d'igual a igual al debat públic sobre el futur del nos-

ció. Rio i Aalborg han acabat sortint de la bombolla en la qual

tre món. Pocs conceptes i peques percepcions han pogut canviar

havien viscut. Tanmateix, és molt probable que Kyoto -on el 1997,

tantentanpoctemps.

en el marc de la Convenció de les Nacions Unides sobre Canvi

De llavors engá, els pronóstics que la societat demana ja

Climátic, es signa el menystingut protocol per a la redúcelo de les

no son només els deis economistes. Ni tampoc son els arqui-

emissions de gasos que provoquen l'efecte hivernacle- i Johannes-

tectes ni els enginyers els únics ais qui es requereix un cálcul

burg -on aquest passat 2002 es celebra la Cimera Mundial sobre el

perconéixer la resistencia d'estructuresi sistemes. Conjuminar

Desenvolupament Sostenible, amb una escassa presénda de caps

progrés, benestar, durabilitat deis recursos i equitat social

d'estat- síguln el millortermómetre de les voluntats d'uns i altres, i

sembla ser ara tan important com desplagar-nos en tren a 300

ens ajudin a tots a no confondre els desitjos amb la realitat,
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Anfecedents p r o g r a m a t k s í fites mes significcitives
e n e l camí vers l a sostenibllítat
Any 1972.

Conferencia sobre el Medí Huma de les Nacions Unidos, celebrada ala ciutatd'Estocolm. Marca l'inicid'una época, en
planíejar per primer cop la presssó determinant que les economies contemporánies exerceixen sobre el medi ambíent i
els recursos naturals, amb efecíes especialment manifestos ais paisos mes industrialitzats.

Any 1980.

Estrategia Mundial per a la Consetvació. Document elaborat per la Unió Internacional per a la Conservació de ia Natura
i deis Recursos Naturals (UICN), amb !a coi-laboració del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient
(PNUMA) i el World Wildlife Fund (WWF). Ja fa una explícita referencia al desenvolupament sostenible com a requisit
indispensable per preservar els recursos i la biodiversitat.
Informe El nostre futur comú -mes conegut com a informe Brundtland-, elaborat per la Comissió per al Medi Ambient i el
Desenvolupament de les Nacions Unides. Dona l'impuís definitju al principi del desenvolupament sostenible.
Conferencia per al Medi Ambient i el Desenvolupament -coneguda com a Cimera de la Terra-, celebrada deí 3 al 14 de
juny a la ciutat brasilera de Rio de Janeiro. Un deis documents que s'hi aproven és l'Agenda 2 1 , adoptada amb valor de
resoluciódel'ONU.

Any 1994.

Any 1996.

I Conferencia Europea sobre les Ciuíats Sostenibles, celebrada a Aaiborg (Dinamarca) entre el 24 i el 27 de maig. S'hi
aprova la Carta de ¡es Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat -o Carta d'Aalborg-, document que es converteixen itíeari deis pobles i ciutats que vulguin iniciar un procés d'Agenda 21 Local o polítiques sostenibilistes d'abast real.
. II Conferencia Europea sobre les Ciutats Sostenibles, celebrada a Lisboa (Portugal) del 6 al 8 d'octubre.

Any 2000.

III Conferencia Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, celebrada a Hannover (Alemanya) del 9 al 12 de febrer.

Any 2002.

Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible, celebrada del 26 d'agost al 4 de setembre de 2002 a la ciutat
sud-africana deJohannesburg.

Els plans d'acció local ais municipis glronlns

diversos. Malgrat que pugui semblar una obvieta', el primer el trobem en la considerado conjunta deis aspectes ambientáis, sodals

Mes enllá d'aquestes consideracions iniciáis, que creiem necessá-

i economies de la realitat del munidpi, fet que a banda de donar

ries per apaivagar possibles reaccions d'eufória, el cert és que els

absolut compliment a l'ideari de l'Agenda 2 1 , permet igualment

esforgos que aquests darrers anys s'han fet per reconduir i repen-

elaborar programes i dissenyar polítiques integráis -i conseqüent-

sar els municipis no han estat pas petits. Una altra cosa és que

ment, mes eficients-. Un altre aspeóte a destacar i d'especial

quan nosaltres hi anem els altres ja en tornin i que tots els afanys

relleváncia és el lideratge que en tot el procés d'Agenda z l assu-

serveixin per alentir l'agonia más que no pas per evitar-ne el fatal

meixel munidpi, en tant que és el govern local elqui promou l'inid

desenllag. Nodebadesatgúja ha qualificatel repte del desenvolu-

del procés i la gestió logística que haurá de condoure en una pri-

pament com el desafiament que aquest sigui durable, considerant

mera etapa amb í'aprovadó de Pía d'acdó.

que la sostenibilitat i renovabilitat absolutos es presenten ja clarament com una ii-lusió inabastable.

L'adjudicadó del paper de motor del procés a l'Ajuntament
ha comportat en conseqüéncia que la Diputado de Girona, de

En el marc de les comarques de Girona, les consignes de Rio i

forma explícitamentvolguda, hagíassumitmésquemai la fundó

els deures d'Aalborg han tingut la seva tradúcelo mes directa en el

d'institució al servei deis ens locáis. I aquest intent de donar

Programa de suport a la redacció de plans d'acció local per a la

suport ais municipis s'ha traduít ensems en la definició d'una

sostenibilitat (PALS), aprovat el juny de 1998 per la Diputado de

metodología que s'ha adaptat sempre a les necessitats de cada

Girona. Després de les iniciatives endegades a les comarques de

poblé o ciutat. Mes enllá deis elements que en podríem dir de

Barcelona, Girona va bastir un ideari programátic i un eos procedi-

mínims -auditoria, procés d'informació i participado ciutadana,

mental prou ambiciosos, i que durant aquests darrers anys ha

cálcul d'indicadors i redacció de Pía d'acció-, l'oferta ha estat

suportat els processos d'Agenda 21 Local de tots els nostres muni-

tothora la de fer un vestit a mida, de manera que tots aquells

cipis que han iniciat aquest camí.

documents que en cada cas es creien necessaris per a una

Al marged'una generosa aportado financera, que va del 50%

correcta ordenado del territori i les activitats amb criteris de sos-

al 75% del cost total del procés fins a l'aprovació de Pía d'acció,

tenibilitat hi han pogut ser finalment incorporats. Ens referim a

els elements diferenciadors i innovadors d'aquest programa son

aspectes com ara l'análisi d'alternatives al futur pas d'una infra-
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estructura, l'ordenació d'un espai periurbá en perill de degrada-

mateix Pía d'acció, malgrat la solemnitat que li pugui conferir una

ció o Telaboració de cartografía temática, per posar només

aprovació per Pie, restará subjecte a les voluntats d'uns i altres

alguns exemples d'aquesta adaptabilitat del programa.

perqué finalment sigui aplicat.

Pero relement procedimental mes caracterfstic i innovador

L'assignació del lideratge del procés a l'Ajuntament-institu-

que s'ha introduTt en el procés el trobem en la possibilitat de

ció impulsora- i el discret segon pía que de manera expressa

redactar un Pía especial de regulado deis usos del sol no urbanit-

ocupa la Diputado de Girona -institució de servei- han compor-

zable. Aquest document, de carácter voluntan, ha estat aprofitat

tat també la creado de la figura del director facultatiu, técnic de

per torga municipis, sibéenocasionscoma textbaseperserínte-

reconeguda solvencia que garanteix el rigor deis documents que

grament incorporat a una revisió del planejament urbanístic peí

s'elaboren i les bones formes d'uns i altres al llarg del procés i

quefa al sol no urbanitzable. La bondatd'aqueststreballs rau en el

fins a l'aprovaciódel PALS. El director facultatiu ésgarantqueeis

fet que han permés regular amb prou detall les activitats que es

treballs técnics teñen el contingut que s'escau, supervisa el

podien establir en ei sol no urbá, sovint desates en el planejament

métode i ajusta el calendan, vetlla per la validesa de ta partidpa-

mes clássic i Iliurat a les expectatives del mercat. Per altra banda,

ció ciutadana com a factor ciau en tot pía estratégic i manté

tinguem en compte que de tots els documente que integren el pro-

informada la Diputado de Girona de l'estat del procés i del paper

cés, només aquest acabará tenint en darrera instancia rang de

que hi exerceixen els diferents agents implicáis (ciutadania, téc-

norma i, per tant, carácter vinculant. En aquest sentit, fins i tot el

nics redactorsi ei mateix Ajuntament).

Elements que s'inclouen díns el Programa de su|iort a la redacció
de plans d'acció local per a la sosteníbiliiat de la Diputado de Girona
— Auditoria ambiental i socioeconómica. Análisi ambiental de riscos i oportuniíats. Compren la recollida d'informació i la diagnosH
del conjufít de parámetres i vectors ambientáis i socioeconbmics. Caí elaborar igualment un reculi deis chíeris de sosteníbilitat
generáis i referéncies que puguin orientar permanentment en cIau de sostenibilitat la política municipal. També s'han d'identificar
els aspectes ambientáis, terriíorials, socials i económics d'abast supramunicipal i impulsar contactes i mecanismos de coordinado
ambeismunicipisoadministracionscorresponentsperestablirpolítiquesiactuadonscoordinades.
4
— Elements d'informació i pía de participado ciutadana. El trebail inciou un sondeig d'opinió pública sobre els problemes, les prioritats i el model de municipi desitjat per la població en cada tema o factor, així com el disseny de la campanya de comunicado
necessária per tal que el ciutadá conegui la problemática detectada i es pugui obtenir la seva complicitat per resoldre-la. Mitjangant els mecanismes adequats, caldrá incentivar la participado de la ciutadania, i garantir per a cada tema una fase d'informació sintética de la diagnosi, una segona fase de deliberado i una de final de consens, amb métodes de participado que garantelxin
¡a representativiíat, Tequilibri i l'eficácia de les intervencions.
— Avaluado d'indicadors que permetin contrastar raplicació efectiva deis criteris de sostenibilitat establerts, comparar la situación!
ambiental i socioeconómica deis diferents municipis i facilitar l'sntercanvi d'expehéncies. De forma generalitzada, s'han establert 6
indicadors referents a aspectes ambientáis, 7 de reiatius a aspectes económics i uns altres 6 de referents a aspectes socials. A
mes, i de manera específica, cada municipi haurá de dissenyar un mínim de dos indicadors que recullin les seves próples problemátiques i singuiaritats.
J
— Pía espedal de regulado d'usos del sol no urbanitzable. Partint dei respecte a les activitats tradicionals i mes integrades en eí"
medi, aquest pía ha d'establir els límits i compromisos en relació amb Íes noves actuacions que puguin ser admeses. Subsidiaria-^
ment, pot ser substituít per un pta espedal o un pía d'usos d'un sector concret del municipi.
|
— Redacció dei Pía d'acció local per a la sostenibilitat (PALS). Document programáíic resulíat de la diagnosi ambiental, económica i
social préviament efectuada, de la prospecció de problemátiques subjectives detectades mitjangant les enquestes a !a població,
de les possibilitats técniques i financeres, així com de la voiuníat deis diferents sectors que intervenen en la dinámica social i
económica del munidpi: govemants, agrupacions ciutadanes, col-lectius empresarials...
1
El Pía d'acció local per a la sostenibilitat establirá programes i objectius concrets, incorporará l'avaluadó periódica del procés mitjangant la utilització d'indicadors, asslgnará pressupostos i considerará la presentado de línJes de crédit o subvenció Jnteressants,:
definirá agents i responsabilitats i marcará un calendan d'execució.
'-•
— Tots aquells documents que de manera complementaria puguin ajudar a una planificado correcta del territori i de les activitats
amb criteris de sostenibilitat
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"Métodc i logística e n els processos d ' A g e n d a 2 1 local
impylsats per la Diputació de Girona

a Jf red«iecié de^^^ M

Subvenció d'eníre un 50% i un 75%
• Se suggereix la fórmula de concurs

local per p l a sostenlbilltat | p i L $ )

Control i seguiment mttjangant
la figura del directorfacultatiu

Se subministra plec de condicions

Característiques i condicions

técniquestipus

• Reconeguda solvencia

' Es consensúen els treballs a efectuar
I el preu de licitació

• Costa carree de la DdG
• Assumeixfinsaunmáxim
de4processosalhora

AíUNTAMENT

Tasques que realtaa:

Lidera el prQ<^s i adjudica eis treballs

• Assessoratécnicament

{diagnost ambiental i socioeconómica, Pía especia! de

• Dirigeixel procés

reguiació d'usos dei sol no urbanitzable, cálcui d'mdica-

• Vetllapeicomplimentdeterminis

dors, partiGipació cíutadana i PALS)

i condicions i la feina feta
• Certifica el procés i la feina feta
• Informa trimestralment

Elaborado deis treballs i desenvolupament del preces {12-14 mesos)

la DdG sobre l'estat del procés
• Reunions periódiques amb tots els directors per
posar en comú les problemátiques sorgides i
unificar criteris

Monitoratge deis PALS i control
Aprovació del Pía d'acció local
peíPlederAjuntament

del seu grau d'execució (auditoria deis PALS)
• Revisió periódica a fer en acabar l'any
• Contractació a empresa externa
• Informado d'accés públic i presentació deis
resultáis en pagina web

Programa de suport a l'execució deis PALS
(delPlaal'Acció)*
• Suport a accions previstes en els PALS aprovats
pelsajuntaments
• A banda de la creació de línies d'ajuts
especifiques, totes les administracions poden
introduir criteris de discriminacio positiva pels
Execucio del Pía -despiegamentde les aceions-

municipisambun PALSaprovati per

amb el calendar! que el mateixdocument estableix

qualsevuila línia de subvencions

{*) Programa pendent de concreció 6131/08/03
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Els treballs ¡nclouen un sondeig d'opinió pública sobre els problemes,
les prioritats i el model de municipi desitjal per la poblacíó.

Cinc anys d'experiéncia i mes de cinquanta municipis

en procés d'Agenda 2 1 Local. Un primer balang

En tot cas, sí que cal dir que el lideratge que reiteradament
s'ha dit que es donava ais municipis en relaboració del pía
d'acdó local ha tingut també la dará intenció que recaigui sobre

D'engá del 1999, en qué el primer municipi gironí s'incorporá al

el mateix Ajuntament la responsabilitatderexecuciódelquehau-

programa de suporta la redacció de PALS de la Diputado de Giro-

ria de ser un document programátic i no pas una simple dedara-

na, son ja mes d'una cinquantena els pobles i ciutats de la

ció d'intendons. Aquest procés de planificado estratégica ha de

demarcado que han iniciat aquest procés d'Agenda 21, gairebé

comportar el fet de repensar el municipi i establir-hi prioritats amb

la meitat deis quals tindran aprovat el seu Pía d'acdó a la darreria

critehsdesostenibilitat, tenintsempreen compte lespossibililats

del 2003. Al llargdetot aquesttemps han estat moltesi diverses

flnanceres reals i la mateixa capacitat d'execució.

les provatures que s'han fet a fi i efecte de contrastar models i
experiéncies, totes noves i sovint amb pocs punts en comú.
Aqüestes ganes d'experimentar i de dir que sí a qualsevol

Malgrat aquesta assignació de responsabilitats ais governs
locáis, tampoc cal oblidar ara el paper que de sempre han tingut
les diputacions en el suport ais ajuntaments, i molt espedalment

proposta que ens arriba -sempre, cal dir-ho, carregades

a aquells amb menors recursos. És en aquest sentit, dones, que

d'il'lusió- ens porta a ser protagonistes de torga encerts pero

sí bé la Diputació de Girona ha fet costat incondidonalment ais

també de no pas pocsdaltabaixos. Ara, dncanys méstard,som

municipis a l'hora d'elaborar el seu pía d'acció, també seria

capagos d'interpretar -i fins i tot preveure- per qué alguns pro-

oportú que orientes les seves línies d'ajut en favor deis ens locáis

cessos s'encallen i d'altres pateixen d'un excés de dirigisme. Tal

que han apostat per aquesta fórmula de planificado estratégica

vegada aqüestes i altres dificultats es detallen en eí darrer deis

en la seva acció de govern. I tot aixó, amb cura i sense perjudid

articles d'aquest mateix dossier.

que totes i cadascuna de les administracions assumeixin les

^

' - • • =

f- R E V I S T A D E G I R Ü N A •» N Ú M . 221

DOSSIER •*

Municípis en procés d'Agenda 21 Local
a les comarques de Girona

NCJvrMiiiíií-DLSEMJiRL

2003 • - [649! 6y

V

Municipis amb un Pía d'Acció Local per a la Sosten i bilitat aprovat
Municípis amb un Pía d'Acció Local per a la Sostenibilitat en procés
Data d'actual i tzació: 31 d'agost de 2003

seves responsabilitats de gestió en els diferents ámbits en els

que anava del 18,2% al 47,8% segons el municipi, sempre con-

quals teñen competéncies per mandat.

siderant només les accions programades a curt i a mitjá termini.

En una primera experiencia feta el 2002 amb l'ánim de con-

Si bé será necessari repetir regularment rexperiéncia -o fins i

trastar la implementació real deis plans d'acció local, la Diputa-

tot constituir un observatori que efectuí aquest seguiment de

do de Girona va encarregar Tauditoria i el monitoratge deis dife-

manera específica-, el certas que les dades obtingudes son prou

rents PALS aprovats en data anterior al 31 de desembre de

esperangadores. Per altra banda, les converses mantingudes al

2001. Al marge de conéixer el grau d'aplicabilitat deis progra-

llarg d'aquests anys amb responsables de la gestió municipal ens

mes per part deis respectius consistoris, es pretenia també fer un

han permés veure en la majoria deis casos grans dosis d'lMusió i

exercici de responsabilitat en voler conéixer Teficiéncia deis

voluntat per passar del pía a l'acció. Tant de bo el temps i les cir-

diners fins llavors invertits en aquesta mena de processos. Tot i

cumstáncies ens donin finalment la rao. Altrament haurem de

que tant la mostra com els temps d'aplicació deis PALS eren

pensar que els aires d'Aalborg, tot i el temps i la distancia, ens

limitáis -només sis municipis havien aprovat fins aquella data el

han acabat afectant más del que hauria estat oportú.

seu Pía d'acció, amb períodes de rodatge que en el millor deis
casos eren de només un any-, els resultáis obtinguts ens demostraren que els PALS s'estaven implementant en un perceníatge

Ramón Fortiá és bióleg

i consuUor ambiental.

