RECURSOS TURÍSTICS
UF2. PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC

L’AGENDA 21 A BADALONA
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El Pla Agenda 21 a Badalona consta d’un sistema d’indicadors de seguiment que
aporta un diagnòstic de l’evolució del municipi en el marc de la sostenibilitat
ambiental.
El Pla de seguiment té una doble vessant: la vessant tècnica que aporta
informació als tècnics de l’administració municipal i la vessant de comunicació que
ha de permetre als ciutadans i ciutadanes i als agents socioeconòmics conèixer
l’evolució i el grau d’implantació del Pla d’acció.
Font dels plans d'acció i estratègia de l'Agenda 21 de Badalona:	
  
http://badalona.cat/portalWeb/getfile?dID=15947&rendition=web
	
  

Línies estratègiques i programes d’actuació de l’Agenda 21 a Badalona.
1. Facilitar la mobilitat per a vianants i promoure els transports públics i
alternatius.
2. Fer una ciutat accessible per a tothom.
3. Promoure una ciutat rica en usos i serveis, més propera als ciutadans.
4. Reforçar l’estructura urbanística i la xarxa viària tot adaptant-la als elements del
territori.
5. Potenciar i millorar la gestió de la serralada de Marina tot fent especial
incidència en la regulació de la pressió de l’activitat humana i la recuperació del
seu ecosistema.
6. Lluitar contra els incendis forestals.
7. Disminuir l’impacte d'infraestructures i activitats existents a la serra de Marina.
8. Millorar la gestió del litoral de Badalona i recuperació del seu ecosistema.
9. Reduir el consum d'aigua i augmentar l’aprofitament de l’aigua del subsòl.
10. Impulsar l’estalvi energètic i promoure les energies renovables.
11. Promoure la construcció sostenible.
12. Potenciar la minimització i la reutilització de residus.
13. Potenciar la recollida selectiva i el reciclatge.
14. Millorar la gestió dels contenidors de rebuig.
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15. Aconseguir que els carrers i espais urbans de Badalona siguin més nets.
16. Disminuir i controlar la producció de residus de l’activitat constructiva.
17. Disminuir el soroll.
18. Millorar la qualitat de l’aire de Badalona.
19. Controlar la qualitat de les aigües del municipi: d’abastament, residuals i medi
natural.
20. Prevenir i controlar la contaminació de sòls.
21. Controlar i prevenir les radiacions electromagnètiques.
22. Disminuir la contaminació lumínica.
23. Millorar el control ambiental sobre les activitats econòmiques.
24. Afavorir la distribució de les activitats econòmiques segons la seva incidència
ambiental en el marc d’una ciutat diversa.
25. Disminuir l’impacte ambiental del sector terciari.
26. Potenciar la gestió ambiental integrada a empreses i polígons.
27. Fomentar l’educació ambiental.
28. Millorar la comunicació ambiental.
29. Fomentar el teixit associatiu, la participació ciutadana i la seva implicació en la
gestió ambiental de Badalona.
30. Millorar la coordinació i la comunicació entre àmbits i departaments i promoure
l’assumpció de criteris mediambientals.
31. Ampliar la formació de personal, tot incorporant aspectes mediambientals.
32. Compra verda.
33. Identificar les despeses mediambientals dins l’estructura pressupostària de
l’Ajuntament.
34. Elaborar el Pla Bàsic d’Emergència Municipal.
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Seguidament especifico la comparativa de les línies estratègiques i els programes
d’actuació de l’Agenda 21 a Badalona respecte del programa de les Nacions
Unides.
Segons el que he observat en les actuacions indicades en l'Agenda 21 local, he
considerat quins dels nombres indicats, corresponents a la llista anterior,
coincideixen amb els punts del programa de les Nacions Unides. També he
observat que hi ha objectius de les Nacions Unides que no s'han tingut en compte
en l'Agenda 21 local, la qual només ha tingut en compte actuacions i estratègies
d'abast local i ha deixat de banda accions que per diverses raons s'allunyen de la
realitat de la ciutat.

1. Dimensions socials i econòmiques: 1-4, 15, 17, 18, 21-24 i 32-33
2. Cooperació internacional per a accelerar el desenvolupament sostenible dels
països en desenvolupament i polítiques internes connexes: No hi observo
coincidències.
3. Lluita contra la pobresa: No hi observo coincidències.
4. Evolució de les modalitats de consum: 32
5. Dinàmica demogràfica i sostenibilitat: 1-4, 11-18, 21-22, 24 i 31
6. Protecció i foment de la salut humana: 15, 17, 18, 20 i 21
7. Foment del desenvolupament sostenible dels assentaments humans: 7 i 26
8. Integració del medi ambient i el desenvolupament en l’adopció de decisions
Secció II. Conservació i gestió dels recursos per al desenvolupament: 5, 7, 8,
10, 19, 23-31 i 34
9. Protecció de l’atmosfera: 6, 18 i 22
10. Enfocament integrat de la planificació i l’ordenació dels recursos de terres:
9 i 20
11. Lluita contra la deforestació: 6
12. Ordenació dels ecosistemes fràgils: lluita contra la desertificació i la sequera: 9
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13. Ordenació dels ecosistemes fràgils: desenvolupament sostenible de les zones
de muntanya: 5-7, 18 i 19
Foment de l’agricultura i del desenvolupament rural sostenible: 5 i 7
14. Conservació de la diversitat biològica: 5 i 7
15. Gestió ecològicament racional de la biotecnologia: No hi observo coincidències
16. Protecció dels oceans i dels mars de tot tipus, inclosos els mars tancats i
semitancats, i de les zones costaneres, i protecció, utilització racional i
desenvolupament dels seus recursos vius: 8
17. Protecció de la qualitat i el subministrament dels recursos d’aigua dolça:
aplicació de criteris integrats per a l’aprofitament, ordenació i ús dels recursos
d’aigua dolça: 5, 19 i 20
18. Gestió ecològicament racional dels productes químics tòxics, inclosa la
prevenció del tràfic internacional il·lícit de productes tòxics i perillosos: No hi
observo coincidències
19. Gestió ecològicament racional de les deixalles perilloses, inclosa la prevenció
del tràfic internacional il·lícit de deixalles perilloses: No hi observo coincidències
20. Gestió ecològicament racional de les deixalles sòlides i qüestions relacionades
amb les aigües residuals: 19
21. Gestió innòcua i ecològicament racional de les deixalles radioactives Secció III.
Enfortiment del paper dels grups principals: No hi observo coincidències
22. Preàmbul 24. Mesures mundials a favor de la dona per a assolir un
desenvolupament sostenible i equitatiu: No hi observo coincidències
23. La infància i la joventut en el desenvolupament sostenible: 27
24. Reconeixement i enfortiment del paper de les poblacions indígenes i les seves
comunitats: No hi observo coincidències
25. Enfortiment del paper de les organitzacions no governamental: associades en
la cerca d’un desenvolupament sostenible: No hi observo coincidències
26. Iniciatives de les autoritats locals en suport del Programa 21: 25, 29-31, 33 i 34
27. Enfortiment del paper dels treballadors i els seus sindicats: No hi observo
coincidències
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28. Enfortiment del paper del comerç i la indústria: No hi observo coincidències
29. La comunitat científica i tecnològica: No hi observo coincidències
30. Enfortiment del paper dels agricultors Secció IV. Mitjans d'execució: No hi
observo coincidències
31. Recursos i mecanismes de finançament: 34
32. Transferència de tecnologia ecològicament racional, cooperació i augment de la
capacitat: No hi observo coincidències
33. La ciència per al desenvolupament sostenible: No hi observo coincidències
34. Foment de l'educació, la capacitació i la presa de consciència: 27-31
35. Mecanismes nacionals i cooperació internacional podran augmentar la
capacitat nacional en els països en desenvolupament: No hi observo
coincidències
36. Arranjaments institucionals internacionals: No hi observo coincidències
37. Instruments i mecanismes jurídics internacionals: No hi observo coincidències
38. Informació per a l'adopció de decisions: 28-31
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