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Definició Agenda 21
L’agenda 21 es va aprovar l’any 1992 en la cimera de la terra de Rio de Janeiro on
van participar més de 170 països.
En resum, es tracta d’una agenda d’actuació que es composa de 40 capítols amb
iniciatives de sostenibilitat. Aquestes iniciatives estan encaminades a potenciar el
desenvolupament sostenible per al segle XXI.
Aquestes iniciatives que es presenten de manera global, en una conferència mundial
amb la participació de gairebé tots els països del món, s’han de dur a terme de manera
local. És a dir que cada país, regió, o municipi les pot aplicar de la manera que estimi
més convenient.
Totes aquestes accions incideixen en tres àmbits:
• La Sostenibilitat Mediambiental
• La Justícia Social
• L’Equilibri Econòmic

Agenda 21 a Catalunya
L’any 1997 la generalitat de Catalunya
de la mateixa manera que altres
regions d’Europa va adquirir un
compromís amb l’agenda 21 amb la
participació activa de tots els ciutadans
i els agents socials i econòmics del
país.
Per articular aquesta reforma el Govern
de la Generalitat ha desenvolupat el Pla
CAT21. Es fixen 10 objectius:
1. Un bon govern per al desenvolupament sostenible amb la participació de tothom.
2. Una societat oberta, diversa, cohesionada i amb identitat pròpia.
3. Una economia enfocada al benestar social i a la qualitat de vida.
4. Una producció, un comerç i un consum més sostenibles.
5. Una gestió eficient i racional dels recursos naturals estratègics.
6. Un desenvolupament sostenible del territori.
7. Un model de mobilitat més sostenible amb el menor impacte ambiental i social.
8. Una participació activa en la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes.
9. Una gestió que preservi l'entorn natural i la biodiversitat.
10. Una política que fomenti la cooperació i la solidaritat per un món just, habitable
i de les persones.

1

M08 – Màrqueting
UF4

18/01/2013
Marc Beramendi Nualart

Agenda 21 a Barcelona
Les Agendes 21 Locals són la concreció de la vella màxima ecologista "pensar
globalment i actuar localment". El 1995 l'Ajuntament de Barcelona va decidir adherir-se
a la Carta d'Aalbörg (resposta local al que, en l'àmbit europeu, generà un ampli
moviment per impulsar les Agendes Locals 21).
A Barcelona Igual que en el cas de Catalunya, s’han definit 10 objectius que es
proposen per tal de millorar la Sostenibilitat de la ciutat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protegir els espais lliures i la biodiversitat i ampliar el verd urbà.
Defensar la ciutat compacta i diversa, amb un espai públic de qualitat.
Millorar la mobilitat i fer del carrer un entorn acollidor.
Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una ciutat saludable.
Preservar els recursos naturals i promoure l'ús dels renovables.
Reduir la producció de residus i fomentar la cultura de la reutilització i el
reciclatge.
7. Augmentar la cohesió social, enfortint els mecanismes d'equitat i participació.
8. Potenciar l'activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament sostenible.
9. Progressar en la cultura de la sostenibilitat mitjançant l'educació i la comunicació
ambiental.
10. Reduir l'impacte de la ciutat sobre el planeta i promoure la cooperació
internacional.
Aquests objectius s’han fixat seguint un procés de participació ciutadana, tal i com
anunciava la cimera de Río de Janeiro. A Barcelona es crea el Consell Municipal de
medi ambient, a l'empara de les Normes Reguladores de Participació Ciutadana
(1998).
Hi ha un equilibri buscat entre representants de l'Administració
del món empresarial, dels sindicats, de les associacions cíviques
i del moviment ecologista, i de les Universitats, així com un
grup d'experts a títol individual. El procés de participació es
ciutadana es sintetitza en els següents elements:
• Tres fases: Informació, deliberació i concreció
• Dues perspectives de treball: Territorial i temàtica
• Dos tipus de protagonistes: Entitats i ciutadania

L’any 2000 el Consell aprova iniciar la fase de debat que es va
iniciar oficialment el dia 3 d'abril de 2001 en un acte a l'Aula
Magna de la Universitat de Barcelona. El 21 de maig del
2002 el Consell va aprovar la versió definitiva del Compromís
ciutadà per la sostenibilitat, amb 10 grans objectius (els
anomenats anteriorment) i un centenar de línies d'acció (10 per
a cada objectiu).
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Sostenibilitat Agenda 21 Sitges
L’ Ajuntament de Sitges s’organitza en tres àrees:
•
•
•

Àrea de Presidència, Serveis centrals i Serveis a les persones
Àrea de Promoció de la Vila
Àrea de Sostenibilitat i Territori

D’aquesta organització se’n desprèn la importància de la Sostenibilitat. No hi ha cap
referència a la agenda 21 en el pla d’acció de l’ajuntament. El pla de mandat de
l’ajuntament (2011-2015) es basa en 4 pilars que son:
•
•

•
•

Sitges de les persones: Garantir el desenvolupament integral de les persones
en tot el seu cicle vital i les seves necessitats bàsiques.
Turisme com a motor del renaixement de Sitges: Replantejar i recuperar el
model turístic de Sitges que el va situar com a referent internacional de
qualitat.
Nous models econòmics: Cercar nous models econòmics de col·laboració
públic-privada. Redreçar la situació financera de l’Ajuntament.
Respecte per l’entorn i el patrimoni: Prioritzar la conservació del territori i la
revalorització del patrimoni.

L’ajuntament té una regidoria de Medi Ambient, Platges i Salut Publica, que
encapçala el Sr. Josep-Ignasi Garrigó Puerto.

Codi ètic Mundial del Turisme a Sitges
El Codi Ètic mundial del Turisme es forma de 10 articles,
que pretenent principalment que el turisme serveixi de
força viva al servei de la pau, gràcies al contacte que
permet entre diferents cultures, i sigui un factor d’amistat i
comprensió entre els pobles.
Els articles son:
• Article 1: La contribució del turisme en l’enteniment
i el respecte mutu entre els pobles i les societats.
• Article 2: El turisme com a instrument de desenvolupament personal i col·lectiu.
• Article 3: El turisme com a factor de desenvo-lupament sostenible.
• Article 4: El turisme com a un usuari el patrimoni cultural de la humanitat i contribuir per a la seva millora.
• Article 5: El turisme com activitat beneficiosa pels països i les comunitats.
• Article 6: Obligacions dels agents del desenvolupament turístic.
• Article 7: Dret a turisme.
• Article 8: Llibertat de desplaçament turístic.
• Article 9: Els drets dels treballadors i dels empresaris dels sector del turisme.
• Article 10: Aplicació dels principis del Codi ètic Mundial pel Turisme.
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Hem relacionat els articles 2 i 4 amb la destinació turística de Sitges:
Article 2.1: La tolerància és present a Sitges de manera
intrínseca, el seu èxit com a destinació turística es deu en
gran part a aquest fet. Aquesta ha estat destinació
preferida des de fa molts anys pel col·lectiu Gay.
Article 2.2: Fa referència a la igualtat entre homes i dones.
Aquesta igualtat és la que promou la tolerància del pàrraf
anterior. A més, Sitges és entre altres una destinació de
turisme familiar. Per exemple la majoria de les platges
son accessibles i estan adaptades per a col·lectius de
mobilitat reduïda.
Article 4.1 i 4.2: Sitges s’ha esforçat a trobar les millors
formes de mantenir el seu patrimoni cultural, del que
te la obligació de preservar i promoure. Un exemple
en son les rutes temàtiques que fan un repàs per la
història i la cultura de la vila, i de tot el país.
Article 4.3: Del pla de mandat de l’ajuntament se’n desprèn
la preocupació per el manteniment del patrimoni,
tant del cultural (museus) com del natural (les
platges i el Parc Natural del Garraf).
Article 4.4: L’aposta per a la supervivència i del fet
diferencial de Sitges es fa evident amb activitats com, per exemple, les catifes
de flors de corpus.

Webs
•
•
•
•
•

Ecologia Verde (concepte general de la Agenda 21):
http://www.ecologiaverde.com/que-es-la-agenda-21/
Agenda 21 a Catalunya:
http://www6.gencat.net/a21cat/estrategia.htm
Agenda 21 Barcelona:
http://80.33.141.76/ag21/index.php
Codi Ètic Mundial del turisme (Agència catalana de Turisme):
http://www.actnoticies.cat/Generico/membres/fitxa/38/520
Web Ajuntament de Sitges:
http://www.sitges.cat
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