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D’ON SURT?
Reflexió Cimera de les Nacions Unides, a Rio de Janeiro. 1992
“els nivells actuals de consum de recursos als països
industrialitzats no es poden aconseguir per a tota la població que
hi viu actualment, i encara menys per a les futures, sense destruir
els béns naturals”

Crida a la implicació de les administracions locals, ja que són les que
poden aplicar el principi de
“pensar globalment i actuar localment”.

Carta d’Aalborg. 1994. Carta de Ciutats i Viles Europees cap a la
Sostenibilitat.
Compromís polític d’elaborar i implantar l’Agenda 21

PER QUÈ HO FEM?
Perquè el municipi de Bellpuig avanci cap un model de
desenvolupament sostenible, és a dir: que sigui compatible amb la
protecció del medi ambient i la qualitat de vida de les persones que hi
viuen i de les generacions que vindran.

MEDI
AMBIENT

ECONOMIA

SOCIETAT

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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PER QUÈ HO FEM?
1. Promoure un desenvolupament sostenible del territori.
2.
3.

Contribuir a la protecció ambiental del territori.
Contribuir a la millora de la qualitat de vida de la població
local
local.

4. Articular la participació pública en qüestions relatives al medi
ambient.
5. Millorar el nivell d’educació i sensibilització ambiental.
6 Afavorir
6.
Af
i la
l dinamització
di
i
ió social
i l i econòmica
ò i
d l territori.
del
i i
7. Reforçar les relacions de coordinació i cooperació entre les
diferents administracions competents en materia ambiental i
amb els agents socials.

QUÈ TINDREM AL FINAL?
2009-20010

2010

PROCÉS
D’ELABORACIÓ
DE L’AGENDA 21

AGENDA 21
ELABORADA

PLA D’ACCIÓ
AMBIENTAL DE
BELLPUIG
Document de planificació que
preveu les accions que
s’haurien de realitzar al
municipi
Consensuat amb els agents
econòmics i socials del
municipi

Del 2010 en endavant

IMPLANTACIÓ DE
L’AGENDA 21

Aplicació de les
accions del Pla
d’Acció Ambiental
Avanç del municipi
de Bellpuig cap a un
model de
desenvolupament
sostenible
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COM
M HO FAREM?

Procés d’elaboració
de l’Agenda 21

COM HO FAREM?
FASE 1. INICI DEL PROJECTE I DIFUSIÓ
Per explicar el projecte als representants polítics de
l’Ajuntament, als seus tècnics i a tota la població de Bellpuig.

¾

Presentacions: membres del ple de l’Ajuntament, personal
tècnic de l’Ajuntament i a la ciutadania.

¾

Es facilita el contacte entre la població i l’equip tècnic que
realitzarà el treball.

4

13/07/2009

COM HO FAREM?
FASE 2. SÍNTESI DE DADES TÈCNIQUES
Per conèixer les dades objectives sobre diferents paràmetres
econòmics, socials i ambientals del municipi.

Es recolliran dades sobre:
¾

Població (evolució, estructura, densitat, etc)

¾

Paràmetres econòmics (mercat de treball, taxa d’atur, sectors
d’ocupació, etc).

¾

Aspectes estructurals: organització de l’administració ambiental, usos
del sòl i planejament urbanístic, anàlisi dels diferents Plans sectorials i
territorials,, etc.

¾

Sistemes naturals i de suport: forestal, agrari i hidrològic.

¾

Mobilitat.

¾

Educació ambiental.

¾

Riscos.

¾

Fluxos d’aigua.

¾

Fluxos de residus.

¾

Fluxos d’energia

COM HO FAREM?
FASE 3. DIAGNOSI AMBIENTAL PARTICIPATIVA
Per conèixer la percepció, inquietuds i propostes que la
població té sobre els diferents paràmetres econòmics, socials i
ambientals del municipi.
Procés de difusió, comunicació i sensibilització
Pregoner de l’Urgell, web de l’Ajuntament
PARTICIPACIÓ PRESENCIAL:
-Entrevistes
-Grups de discussió
PARTICIPACIÓ
Ó ESCRITA:
-Butlletes d’opinió (Ajuntament de Bellpuig,
local social de Seana, Llars de jubilats, CAP ,
poliesportiu i biblioteca).
-Correu electrònic o bé telèfon

REDACCIÓ
DE LA
DIAGNOSI
AMBIENTAL
PARTICIPATIVA
I
PRESENTACIÓ
PÚBLICA
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COM HO FAREM?
FASE 4. TALLERS DE PROPOSTES
Per identificar aquelles línies d’actuació que tenen un major
consens per part dels diversos sectors d’opinió.

¾

¾

Treball conjunt amb
agents del municipi.

tots

els

Identificar
línies
d’actuació
mediambiental que
q e tenen un
n
major consens per part dels
diversos sectors d’opinió

REDACCIÓ
DE LES
CONCLUSIONS
DELS TALLERS
I
DIFUSIÓ

COM HO FAREM?
FASE 5. REDACCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL I EL PLA DE SEGUIMENT
Per sistematitzar tota la informació recollida i oferir un llistat
detallat d’accions que permetin avançar cap a un
desenvolupament sostenible.

A partir de:
Síntesi de dades tècniques: dades
objectives

+

Diagnosi ambiental participativa:
percepció de la població

+

Tallers de propostes: propostes de la
població

+

Informació sobre fonts de
finançament i implicació dels agents
locals

PLA D’ACCIÓ
AMBIENTAL
Llistat d’accions, organitzades
per línies estratègiques, que
contenen
la
següent
informació:

objectius,
descripció,
agents impulsors,
grau de prioritat,
termini d’execució,
possibles fonts de
finançament,
cost aproximat
indicadors.
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COM HO FAREM?
FASE 5. REDACCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL I EL PLA DE SEGUIMENT
Per poder comprovar si el procés d’implantació del Pla d’Acció
Ambiental està donant bons resultats
resultats.

PLA DE SEGUIMENT
¾ Revisió
periòdica
de
realitzades i a iniciar.

les

accions

¾ Sistema d’indicadors ambientals
seguiment, actualització periòdica.

de

I
PRESENTACIÓ
PÚBLICA

Pla d’Acció Ambiental
Pla de Seguiment

i difusió

¾ Treball amb els agents locals per a la
realització de les accions i el seguiment
(programació d’accions i evolució dels
indicadors)

IMPLANTACIÓ DE
L’AGENDA 21

PER QUÈ M’HI HAURIA D’IMPLICAR?
1. Perquè d’aquesta manera pots fer arribar a l’Ajuntament
aquelles consideracions o suggeriments sobre aquests temes
que sovint no saps com manifestar.
1. Perquè segur que des del teu punt de vista (sector de treball,
ll
lloc
on vius,
i
estudis
t di que has
h
cursat,
t etc)
t ) pots
t donar
d
id
idees
sobre
b
com afrontar certes problemàtiques.
3. Perquè estàs implicat en el teu municipi i participant-hi pots donar
la teva opinió i ajudar a la gestió municipal.
municipal
4. Perquè sempre et lamentes d’algunes coses que no acaben d’anar
bé. Si no aprofites les oportunitats per a donar la teva opinió,
després no podràs queixar-te que ningú t’ha escoltat.
5. Perquè t’estimes Bellpuig
Bellpuig, i per tant, vols que aquest tingui un
desenvolupament sostenible.
És a dir, els teus fills/es, nebots/es, veïns/es puguin
viure-hi tant bé com tu o, fins i tot, MILLOR!

7

13/07/2009

COM M’HI PUC IMPLICAR?

¾ Apuntant-vos al llistat de PARTICIPACIÓ.
¾ Fent
arribar
les
a21bellpuig@cedricat.cat

vostres

aportacions

a:

¾ Omplint una butlleta d’opinió,
d’opinió que trobareu a: Ajuntament
de Bellpuig, local social de Seana, Llars de jubilats, CAP,
poliesportiu i biblioteca
¾ Contactant al telèfon 973 48 43 20 amb l’equip tècnic del
CEDRICAT (Cristina Barbens o Núria Serena).
¾ Informant-te a través del web de Bellpuig: www.bellpuig.cat

MOLTES GRÀCIES
Bellpuig, 9 de juliol del 2009
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