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Presentació

Ara fa gairebé 4 anys, aquest departament es va plantejar de fer un salt qualitatiu en relació amb
les polítiques i les iniciatives vinculades a l’Agenda 21 local i escolar a l’illa de Mallorca. Durant
aquests anys, s’han desplegat tota una sèrie d’accions per a millorar i enriquir els processos d’A-
genda 21 (A21). Els aspectes clau han estat diversos: des de l’increment de la coordinació i el
treball en xarxa entre responsables autonòmics, insulars i municipals vinculats a l’A21, fins al debat
obert i participat de tots els agents socials implicats per a reforçar les potencialitats de l’A21 i re-
duir-ne les debilitats.

Així doncs, s’ha optat clarament per assolir un objectiu compartit: fer de l’Agenda 21 un instru-
ment essencial en la política i el desenvolupament local sostenible. Tot i ser conscients que encara
queda molt de camí per recórrer, ja s’han fet algunes passes importants, i el Departament de Co-
operació Local i Interior ha duit a terme un seguit de línies de treball en aquest sentit. 

En primer lloc, s’ha incrementat i millorat el servei d’assessorament tècnic municipal en matèria
d’Agenda 21. Aquest servei, a hores d’ara, té una Unitat Mòbil d’Agenda 21 Local (UMA21L),
que es troba a disposició dels ajuntaments i les entitats per a fer enquestes de carrer, tallers par-
ticipats... A banda de l’assessorament individualitzat d’aquest servei, s’han duit a terme tota una
sèrie d’accions formatives per a donar coherència tècnica i metodològica als responsables muni-
cipals en matèria de sostenibilitat i participació, les quals han estat de gran profit com a fòrums
de trobada i intercanvi entre persones vinculades a les agendes 21. Però és evident que, per a
mantenir una agenda 21 de qualitat, també són necessaris els recursos econòmics i, per aquesta
raó, s’ha creat una nova subvenció d’Agenda 21 local des del Consell. 

En segon lloc, en els darrers anys, el Comitè Especialitzat Insular d’Agenda Local 21 (CEIAL21) ha
crescut i té més ajuntaments i entitats socials que en són membres. Aquest comitè, entre altres
feines, ha treballat molt per a posar a l’abast dels ajuntaments eines metodològiques pràctiques
per desenvolupar l’A21. 

En tercer lloc, hem cregut important incrementar la participació ciutadana en aquestes agendes
21. Sabem que és una tasca complexa, però volíem fer una contribució en aquest sentit. Vàrem
crear el Fòrum d’Entitats Socials de Mallorca d’Agenda 21 Local, el qual Fòrum té com objectiu
fomentar la participació social a nivell municipal i realitzar el seguiment de les polítiques insulars
en aquesta matèria.

Finalment, s’ha elaborat un Pla estratègic d’Agenda 21, que s’ha fet de forma participada, seguint
la metodologia i l’esperit de les mateixes agendes 21. Hem considerat cabdal explicitar de forma
sistemàtica i planificada quines són les línies de treball que el Consell de Mallorca ha de dur a
terme per a seguir incrementant la qualitat de les agendes 21. 

Seguint la lògica del treball realitzat, s’ha elaborat el llibre que ara ens ocupa, que és resultat de
l’experiència i la reflexió d’un dels membres del CEIAL21, Pere Brunet, professor de geografia de
la UIB i entusiasta de l’Agenda 21, convençut de la seva utilitat transformadora per fer de Mallorca
una illa més sostenible i habitable.

Miquel Rosselló
Conseller de Cooperació Local i Interior

Consell de Mallorca
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La vida se quema en el aire como la brasa de un cigarrillo que se fuma siempre por última vez
entre dos silencios infinitos. Volver a nacer, tal como somos, es un imposible matemático, por esto
hay que considerar un milagro el haber sido invitados a este baile. Aunque haya pocos motivos
para alegrarse de semejante destino, mucha gente está empeñada en que esta fiesta sea lo más
placentera posible y merezca la pena haber estado vivo. Los oráculos no dejaran nunca de recitar
las desgracias que van a venir, pero si uno trata de repensar algunos ratos agradables en este pla-
neta la primera regla consiste en no estropearlo más de lo que está.

VICENT, M. «Bailar» a El País, 27 de juny de 2010, pàg. 60.
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Si cercam el terme Agenda 21 (A21) en el Go-
ogle, localitzam més de 40.200.000 docu-
ments que hi fan referència, la qual cosa
demostra l’àmplia divulgació que té aquesta
iniciativa a través de la xarxa. Tanmateix, quan
feim una anàlisi qualitativa dels recursos publi-
cats, trobam una certa reiteració de la informa-
ció i una presència reduïda de documents que
analitzen la iniciativa en profunditat.

El recurs més simple per demostrar l’èxit assolit
per l’A21 és emprar una sèrie d’estadístiques
oficials per confirmar el grau elevat d’implan-
tació que fan de la iniciativa els municipis
d’una àrea geogràfica determinada. Durant
molt de temps, aquesta ha estat l’estratègia
que han utilitzat comunament els poders pú-
blics, els quals, a les Illes Balears, corroboren
que tots els municipis han passat ja l’etapa
preliminar d’adhesió a la carta d’Aalborg
(1994) o que han assumit els compromisos
d’Aalborg+10, i que de cada vegada hi ha més
projectes aprovats en els plans d’acció i que ja
s’han executats.

Tanmateix, recrear-nos simplement a contem-
plar les estadístiques dels municipis que han
engegat el procés, el nombre d’iniciatives que
contenen els plans d’acció o altres generalitats,
no és suficient per extreure conclusions vàlides
sobre l’adequació d’aquesta iniciativa als prin-
cipis generals de desenvolupament sostenible.

Malgrat que els principis de la sostenibilitat i la
metodologia de les A21 semblin perfectament
assumibles des del punt de vista teòric, el fet
d’aplicar-los planteja dificultats importants per
motius diversos: a causa del caràcter voluntari
de la iniciativa, per la transversalitat necessària
en l’anàlisi, per mor de la sostenibilitat dubtosa
d’algunes propostes, per la manca de recursos
suficients, per la manca de lideratge, etc. 

Després de més de quinze anys d’experiència
vinculada a l’Agenda 21 a les Illes Balears, pe-
ríode durant el qual tots els municipis de les
Balears han aconseguit implementar la seva
pròpia A21 amb més o manco fortuna, ja és
hora d’explorar d’una manera crítica les debi-
litats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la
gestió, així com les causes i les circumstàncies
que les expliquen. L’experiència acumulada i la
documentació generada ens situen en un es-
cenari que exigeix engegar una anàlisi més
qualitativa de les A21, del que han fet o han
deixat de fer, dels procediments utilitzats, del
paper dels actors que hi han participat, dels im-
pactes generats (positius i negatius), etc. És
d’agrair la predisposició que han mostrat els
darrers anys les administracions públiques im-
plicades en la promoció de l’A21, el Govern de
les Illes Balears i els consells insulars. 

A l’hora de donar contingut al nostre treball,
hem tingut ben en compte aquestes circums-
tàncies i hem evitat convertir la nostra tasca en
un simple exercici d’acumulació d’informació,
sinó que hem volgut tractar d’una manera qua-
litativa i pràctica els temes que hem analitzat.

D’acord amb la lògica de pensar globalment i
d’intervenir localment, ens hem obligat a estu-
diar les A21 en el context ampli en què es des-
envolupen. Per això, malgrat que ens hem
centrat en l’anàlisi de les A21 de Mallorca, hem
tingut ben present el que ha succeït a les altres
illes de les Balears i hem aprofitat l’oportunitat
per mostrar les experiències que han desenvo-
lupat altres territoris com el País Basc, Cata-
lunya, Navarra, etc. 

Hem de confessar que el contingut d’aquest
treball no és tan sols el resultat d’uns quants
mesos de treball. És just que confessam que
l’incompliment sistemàtic dels terminis prevists

9

L’Agenda 21 i el seu entorn: actors i bones pràctiques

I.  Introducció



per lliurar el text ens ha permès trair l’objectiu
inicial de tractar les A21 des del punt de vista
de les bones pràctiques. Al final, aquesta cir-
cumstància i d’altres (com el debat important
suscitat en el si de la CEIAL21 de Mallorca) han
permès que no ens hàgim hagut de centrar so-
lament en alguns aspectes concrets o en els re-
sultats finals, sinó que hem pogut valorar
l’eficiència de la iniciativa, a partir de l’anàlisi
qualitativa de totes les etapes i dels compo-
nents del cicle, respectant el principi de la qua-
litat total.

El lector se sorprendrà que hàgim renunciat al
format i a l’estructura habituals dels treballs
publicats fins ara en aquesta col·lecció, un
canvi que justificam amb l’exposició didàctica
que n’hem volgut fer. Solament des d’aquesta
perspectiva el lector pot entendre que hàgim
completat el text principal amb tot un seguit
de notes explicatives a peu de pàgina i que 
l’hàgim reforçat amb una proliferació d’adreces
d’Internet, perquè pugui accedir a les referèn-
cies o als document citats d’una manera 
ràpida. La nostra formació professional i l’ex-
periència en el món de les A21 ens ha permès
detectar una debilitat que pot fer perillar la ini-
ciativa: la manca d’una formació adequada
dels actors compromesos en la gestió. 

Alguns lectors poden considerar que l’ordre en
què apareixen els temes que tractam en aquest
treball és un poc caòtic i pot ser que tenguin
raó. Tractar d’una manera tan transversal l’A21
té aquest risc i, al final, després de molts de
canvis, hem elegit una seqüència ordinal dels
temes, seguint criteris d’interrelació i de proxi-
mitat. El resultat ha estat que hem configurat
divuit capítols, que podem estructurar en blocs
o unitats diversos, segons el contingut. En el
capítol 2 hem intentat recuperar el valor dels
termes més recurrents en els textos sobre
aquesta temàtica. Els capítols 3, 4, 5 i 6 formen
un bloc estructurat entorn del lideratge i des-
criuen el paper que tenen les institucions pú-
bliques en la implantació de l’A21 i en la
promoció. En el capítol 7 analitzam la visibilitat
de l’A21L en les pàgines web dels ajunta-

ments. El contingut dels capítols 8, 9 i 10 per-
met definir un altre bloc de temes, que en
aquest cas estan relacionats amb la metodolo-
gia i amb els procediments emprats per im-
plantar l’A21L. La problemàtica relacionada
amb la captura i la gestió de les estadístiques
la tractam en els capítols 11 i 12, i en els 13 i
14 plantejam qüestions diverses relacionades
amb la identificació i el reconeixement de les
bones pràctiques, unes temàtiques de les
quals, juntament amb la del lideratge i la de la
participació ciutadana (capítols 15 i 16), hem
tingut molt d’esment al llarg del treball. En el
darrer bloc, integrat pels capítols 17 i 18, insis-
tim en la importància de la formació per ga-
rantir la gestió eficient de la iniciativa.
Finalment, presentam les conclusions i la biblio-
grafia de referència.

Si el lector consulta el quadre de sigles i l’an-
nex, podrà interpretar el text i seguir-lo més fà-
cilment.

Per iniciativa de Miquel Rosselló, conseller de
Cooperació Local i Interior del Consell de Ma-
llorca, l’any 2008 convidaren la Universitat de
les Illes Balears (UIB) perquè tingués un repre-
sentant permanent en el Comitè Especialitzat
Insular de l’Agenda Local 21 (CEIA21L) de Ma-
llorca. Hem d’agrair al nostre estimat col·lega i
amic Gabriel Sevilla, representant del Grup Or-
nitològic Balear (GOB) en aquesta Comissió,
que fos l’instigador (culpable) d’aquesta deci-
sió, i a Antoni Llull, vicerector de Planificació
Economicoadministrativa de la UIB, perquè ha
pensat en nosaltres per representar l’acadèmia
en el Comitè. Gràcies a tots. Pensam que l’ac-
tivitat docent i investigadora que hem desen-
volupat entorn de la temàtica mediambiental
i, més concretament, la relacionada amb el
desenvolupament local i sostenible també in-
fluïren en la decisió de Miquel Rosselló a l’hora
de proposar-nos que redactàssim aquest llibre,
un encàrrec que acceptàrem de bon grat. 

Volem que quedi clar que aquesta publicació
no pretén ser un manual d’instruccions de

10

l’A21, ni un promptuari de solucions universals
als múltiples problemes que en deriven de la
implantació i gestió. Des de la nostra visió i ex-
periència, intenta ser una reflexió madurada del
que hem investigat i ensenyat, i del que hem
après dels companys del CEIAL21 de Mallorca,
els quals, des de posicions acadèmiques, políti-
ques, tècniques o com a simples ciutadans, tre-
ballen a favor d’un món millor. Per això, també
donam les gràcies a Neus Truyols, Biel Alemany,
Maria Orts i Magdalena Palou (Departament de
Cooperació Local i Interior del Consell de Ma-
llorca); a Pep Llobet, Guillem Chacartegui, Mi-

quel Àngel Coll i, molt especialment, a Pep
Martorell (Conselleria de Medi Ambient del Go-
vern); a Pedro Bergas, Paqui Bauzà, Dolors Ta-
lens i Neus Andreu i a Miquel Ramon; a Neus
Lliteres (Sa Vola) i a Pere Soberats (GRAM); a Eli-
seo Torres (Puigpunyent), Joana Alomar (FELIB),
Elena Massanet (Xarxa de Desenvolupament
Local de la Conselleria de Turisme i Treball-
SOIB); a Toni Picó (Direcció General d’Innovació
i Formació del Professorat de la Conselleria 
d’Educació i Cultura); a Pedro Chávez (Univer-
sidad Carlos III de Madrid); a Guillem Pons i
Joana M. Petrus (UIB) i a Jaume Servera.
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D’acord amb el que hem dit en el capítol ante-
rior, l’experiència acumulada en matèria d’A21
a les Illes Balears demostra que les iniciatives
promogudes sota aquesta marca no sempre
han seguit els principis del desenvolupament
local sostenible, ja sigui per desconeixement,
perquè hi han aplicat d’una manera incorrecta
els conceptes bàsics que li donen sentit, o per-
què la metodologia no ha estat l’adequada.
Per això, pensam que és oportú construir i re-
pensar un glossari bàsic dels termes que més
sovint apareixen relacionats amb aquesta ini-
ciativa.

Per raons pràctiques, i d’acord amb el tipus de
treball que hem fet, per assolir aquest objectiu
cal evitar aquelles qüestions generals que, com
a introducció, apareixen habitualment en les
primeres pàgines de les publicacions relaciona-
des amb l’A21: el concepte de sostenibilitat,
l’informe Brundtland, la Cimera de Rio de Ja-
neiro, Aalborg... Som conscients que aquesta
decisió fa que una part del contingut d’aquest
treball no sigui assequible per als lectors que
no tenen una experiència prèvia o una forma-
ció mínima sobre el tema. 

Fidels al tipus de treball que volem que sigui
aquest text i a la nostra experiència en la gestió
de l’A21, la decisió de repensar algunes qües-
tions està més que justificada quan ens adonam
que, en alguns casos, hem centrat més l’atenció
en els procediments que no pas en els contin-
guts. Dit d’una altra manera, hem intentat 
assolir d’una manera un poc robòtica les etapes
del procés (diagnòstic, Pla d’Acció, etc.), seguint
l’ordre preestablert per la metodologia de tre-
ball, però sense assumir els principis fonamen-

tals que l’han de guiar ni internalitzar-los d’una
manera correcta. Aquesta contradicció queda
especialment palesa amb l’ús incorrecte o amb
la vulgarització d’alguns termes; amb la dificul-
tat manifesta per posar en pràctica allò que en
l’àmbit teòric sembla que sigui indiscutible i,
fins i tot, amb el desconeixent dels planteja-
ments teòrics que són crítics amb els principis
del desenvolupament sostenible.

Aquestes contradiccions confirmen el valor pe-
dagògic i educatiu que l’A21 ha de tenir en tot
moment per assegurar que els agents que par-
ticipen en la implantació i en la gestió tenguin
formació suficient per assumir el procés amb
garanties. Malgrat que hi ha molta literatura
sobre els conceptes i interpretacions diverses
que tot seguit descrivim, creim (volem) que els
comentaris que feim dels termes següents aju-
daran a esclarir les idees.

Creixement i desenvolupament

En els diccionaris, el terme creixement sembla
que estigui relacionat amb l’augment de la
grandària i el de desenvolupament aparentment
és més complex, ja que afecta ordres de creixe-
ment diversos (físic, intel·lectual, moral, etc.). 

Aquesta diferència queda especialment clara en
l’àmbit de la salut infantil, ja que consideram
que la infància és una etapa biològica del procés
evolutiu del ser humà, l’indicador principal d’a-
quest creixement és l’augment de la talla cor-
poral. El desenvolupament és més difícil de
mesurar perquè inclou altres variables, com la
maduració psicològica, social, etc. 

2. Recuperar i repensar els con ceptes clau:
c reixem ent, desenvolupament, sostenibi litat,
dec reixem ent, A21 ,  etc. 
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En ciències socials hi ha molta confusió a l’hora
d’aplicar aquests termes. Ho demostra el fet
que, mentre que alguns teòrics consideren que
el concepte de desenvolupament és un tòpic
de la postguerra i dels organismes internacio-
nals i l’associen al de creixement econòmic,
n’hi ha d’altres que els diferencien basant-se
en l’ús d’indicadors nous, generalment de tipus
qualitatiu i, de vegades, intangibles. 

Segons el nostre punt de vista, i d’acord amb el
valor semàntic dels termes i el fet que el creixe-
ment i el desenvolupament són dos processos
relacionats, la configuració multidisciplinària i
qualitativa de les A21 aconsella incorporar els
dos termes en el seu discurs, entre d’altres
coses per comprovar a escala local la correspon-
dència que hi ha entre els indicadors de creixe-
ment econòmic i els de benestar.

És important saber que al problema suscitat
amb relació a la definició i a l’ús correctes del
terme desenvolupament se n’hi afegeix un
altre derivat de negar-ne la identitat. Malgrat
la càrrega positiva que té per a molts de teòrics
el concepte desenvolupament, n’hi ha d’altres
que en neguen totalment el sentit i també el
de tot allò que hom li atribueix. La posició més
radical a l’hora de criticar el concepte de des-
envolupament és la d’aquells que el defineixen
com «la utopia social per excel·lència» o «el
miltonià paradís perdut de la humanitat, sem-
pre inassolible» (Boiser, 2001).

Desenvolupament local

L’adjectiu local és un exemple de la multiplici-
tat d’accepcions mitjançant les quals volem
acotar l’àmbit d’acció del desenvolupament,
en aquest cas basant-nos en criteris relatius, de
tipus geogràfic o escalar. 

A Europa, el concepte de desenvolupament
local és identificat com una resposta als pro-
blemes globals, com una alternativa al fracàs
de les grans polítiques i dels instruments ma-
croeconòmics per estimular el desenvolupa-

ment en unitats territorials o en agrupaments
humans menors. En aquest àmbit d’interven-
ció, les relacions de proximitat, el sentit de
pertinença o la capacitat dels actors locals per
decidir el seu model de desenvolupament són
els principals signes emprats per justificar-ne
la identitat. Si per a molts experts aquests són
els principals valors que té, la relativitat del
terme desenvolupament local ha estat el que
ha generat més detractors, ja que entenen
que a la pràctica és impossible desvincular el
que és local i el que és global, i és tècnica-
ment inviable proposar avanços des del punt
de vista de la teoria del desenvolupament en-
dogen, amb la qual està relacionada més o
manco directament.

Desenvolupament i sostenibilitat:
desenvolupament sostenible

A la Cimera de Rio de 1992, tothom va assumir
el concepte del desenvolupament sostenible
seguint el principi de satisfer les necessitats de
les generacions presents, però sense compro-
metren les possibilitats de les futures. Segons
aquesta definició i el que hem explicat més
amunt, sembla que està justificat que parlem
de desenvolupament sostenible i no de creixe-
ment sostenible. També cal que distingiguem,
per una banda, els indicadors que identifiquen
la bonança econòmica d’una àrea geogràfica
amb el creixement positiu dels nivells de pro-
ducció i de consum que té, i, per una altra,
aquells altres indicadors que es fonamenten en
un raonament més ampli, de tipus econòmic,
social i ambiental, i integrat (viable des del punt
de vista econòmic, suportable des de la pers-
pectiva mediambiental i socialment equitatiu).

Decreixement

Decreixement és un terme utilitzat per un co-
rrent de pensament favorable a la disminució
regular i controlada de l’activitat econòmica,
amb l’objectiu de promoure un nou estat d’e-
quilibri entre la natura i el ser humà, així com
entre els sers humans. Malgrat que és un con-

cepte hereu d’uns pensaments crítics apare-
guts el segle XIX contra el capitalisme indus-
trial, el fonament teòric va ser formulat la
segona meitat del segle XX. Un dels integrants
més qualificats d’aquest corrent, l’economista
francès Serge Latouche (2009, 46),1 afirma que
«la consigna del decrecimiento tiene como
meta, sobre todo, insistir fuertemente en aban-
donar el objetivo del crecimiento por el creci-
miento [...]. En todo rigor, convendría más
hablar de “acrecimiento”, tal como hablamos
de “ateísmo”». 

És un posicionament radical que, d’acord amb
els recursos naturals limitats i la petja ecològica
actuals,2 proposa reduir la producció i el con-
sum per aconseguir viure més bé amb més
poc. S’oposa als principis del desenvolupament
sostenible amb l’argument que són dos con-
ceptes incompatibles i que és un concepte que
utilitzen els governs i les multinacionals per de-
mostrar que tenen en compte els efectes me-
diambientals a l’hora de prendre decisions.

Agenda 21 Local

El Decret 123/2002 defineix l’A21L com «un
sistema de gestió global a curt, mitjà i llarg ter-
mini, en el qual, mitjançant un pla d’acció, són
establerts uns objectius ambientals, econòmics
i socials, mesurables i avaluables periòdica-
ment, per aconseguir, amb la participació ac-
tiva del Fòrum Ciutadà, la sostenibilitat del
municipi i que els ciutadans tenguin més qua-
litat de vida».

Com la majoria de les definicions que hi ha del
terme, aquesta incorpora els principals ele-
ments identificadors de la iniciativa, però creim

que no és de més que insistim en una sèrie de
característiques que permeten acotar encara
més l’àmbit d’acció de l’A21L:

•  És una iniciativa voluntària.

•  És un instrument de democratització de la
política municipal, de transformació de les
estructures tradicionals de representació po-
lítica i d’aplicació de govern.

•  Es basa en el principi que la participació ciu-
tadana, a través d’estructures permanents
de representació i de debat, pot ajudar els
governs locals a prendre decisions.

•  Aporta informació inèdita del territori, que
és impossible d’obtenir amb mitjans con-
vencionals.

•  És un instrument que permet intuir conflic-
tes abans que es produeixin.

•  L’èxit està condicionat per l’accés a la infor-
mació i per la disponibilitat.

•  Té el reconeixement i la legitimitat dels go-
verns locals que l’han adoptada i que en són
líders.

•  Respon al principi de subsidiarietat que la
classe política atorga als ciutadans.

•  És una iniciativa concebuda d’acord amb els
principis del desenvolupament local soste-
nible.

•  Integra l’eix mediambiental, social i econò-
mic.

•  Aprofita les rendes de proximitat que su-
posa treballar a escala local.

•  És concebut com un pla estratègic a escala
local.

1. La apuesta por el Decrecimiento. Barcelona: Icària Editorial, 2009.

Podeu consultar un resum extens del llibre a <http://www.slideshare.net/terenet/la-apuesta-por-el-decrecimiento-resumen-
del-libro-de-latouche>.

2. La petja ecològica és un indicador de sostenibilitat que intenta identificar el territori necessari per satisfer el consum efectiu
de recursos demandats i per assimilar els residus que produeix la població que hi habita. Aplicat a diferents escales del territori,
avalua l’impacte generat per un determinat model de consum o tipus de vida.
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Un dels recursos que s’ha utilitzat per deter-
minar el paper que han tingut les administra-
cions públiques europees en la implantació de
l’A21 és relacionar les experiències estatals o
regionals desenvolupades amb tres tipus de
processos:

1. Processos aïllats. Quan solament s’han im-
plicat en la implantació de l’A21L els go-
verns locals.

2. Processos de suport. Si l’A21L ha rebut im-
puls o suport dels nivells superiors de go-
vern i d’altres actors.

3. Processos connectats. Quan s’ha creat una
xarxa específica.

A partir d’aquest raonament, Echebarría, 
Barrutía i Aguado (2007) han fet un estudi que
compara el que ha succeït en alguns països eu-
ropeus i arriben a la conclusió que l’absència
d’impuls dels nivells superiors de govern no fa
previsible una expansió generalitzada de l’A21,
especialment en una etapa inicial del procés.
Contràriament, el suport de les institucions a
la implantació no solament ha servit per activar
el procés, sinó que li ha donat legitimitat fins
al punt que el fet de no adoptar-la s’ha vist
com una cosa irracional i negligent.

Des d’una perspectiva històrica, el cas de les
Balears és un bon exemple per explicar el tràn-
sit d’una etapa en què el govern d’un municipi
(Calvià) s’implicà en el procés a títol individual;
en una segona, en la qual el Govern i després
el Consell de Menorca tingueren un protago-

nisme especial; i, en la darrera, en què genera-
litzaren la iniciativa i crearen una estructura de
funcionament en xarxa.

Efectivament, l’any 1995 el municipi de Calvià
començà a redactar la seva A21L, que fou
aprovada dos anys després. Entre ambdues
dates, el Govern va impulsar que es fessin diag-
nòstics ambientals i plans d’acció a sis destina-
cions turístiques de les Illes Balears a través del
programa Ecotur Destinations: els Pujols, For-
nells, Sant Antoni, Alcúdia, Platja de Palma i
Palmanova-Magaluf. Era un programa pilot
que (com veim) afectava tant els municipis com
les zones turístiques.

Aquests anys són, per tant, una fita històrica
que varen marcar el començament d’una etapa
al llarg de la qual, amb més o manco fortuna i
ritme diferent, la resta dels municipis implan-
taren l’A21L i la gestionaren. 

Les estadístiques que reproduïm en els quadres
i figures següents són fonamentals per conèi-
xer els ritmes d’implantació de l’A21L i de ges-
tió a les Balears, i a Mallorca en concret. A les
renovades pàgines web oficials del Govern i del
Consell de Mallorca veim els millors exemples
de les bones pràctiques engegades per donar
a conèixer el treball que s’ha fet.

El quadre núm. 1 és prou eloqüent de la situació
actual de cada municipi en el cicle vital de l’A21
de les Illes Balears, amb la novetat que inclouen
els que s’han donat de baixa perquè no havien
complert les obligacions bàsiques. 

3. El paper de les institucions públiques en la
implantació i  la dinamització de les A21 
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La figura núm. 2 mostra l’evolució del procés
A21L segons l’any d’adhesió a la carta d’Aalborg,
als compromisos d’Aalborg i l’aprovació que en
va fer la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears. El quadre núm. 2. identifica l’estat actual

dels plans d’acció de les A21L de les Illes Balears
segons els compromisos d’Aalborg i el grau de
desenvolupament dels projectes. Finalment, la fi-
gura núm. 1 reprodueix sobre una base carto-
gràfica la situació de les A21L de Mallorca.
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  C. AALBORG      DIAGNÒSTIC        PLA D´ACCIÓ                                 XSB

Han signat Estat del Estat del Amb el PLA D’ACCIÓ ratificat pel Ple Exclosos
l’adhesió a la DIAGNÒSTIC PLA D’ACCIÓ de la Comissió de Medi Ambient de la XBS
carta d’Aalborg començat (1), acabat (2), començat (1), acabat (2), de les Illes Balears i registre

aprovat pel Forum (3), aprovat per l’Ajuntament 
pendent d’informar (4), (3), pendent de validar 
informat pel SS (5) (4), validat pel SS (5)

Formentera Banyalbufar 4 Deià 3     Algaida*             Inca*                   Sineu*               Bunyola
Escorca* 5 St. Joan* 2     Alaró*                Lloret*                Sóller*               Lloseta
Llucmajor 1 Sencelles 2     Alcúdia*             Llubí                    Son Servera*     Marratxí
Palma* 5     Andratx*            Manacor*           Valldemossa*    Pollença*
Sta. Margalida 5     Ariany                 Mancor*             Vilafranca          Selva

    Artà*                  Maria de la Salut
Sta. Eulària* 4     Binissalem*        Montuïri*            Eivissa*
St. Joan de Labritja 1     Búger*               Muro                   St. Antoni*         
St. Josep 4     Calvià*               Petra*

    Campanet*        Porreres*             Alaior*
    Campos*            Puigpunyent*      Ciutadella*
    Capdepera*        Sa Pobla*            Es Castell*
    Consell*             St. Llorenç*         Es Mercadal*
    Costitx*              Sta. Eugènia*      Es Migjorn*
    Esporles*            Sta. Maria*         Ferreries*
    Estellencs*         Santanyí              Maó*
    Fornalutx

TOTAL: 1 TOTAL: 8 TOTAL: 3     TOTAL: 50                                                           TOTAL: 5

* Han signat els compromisos d’Aalborg

Municipis de les Illes Balears: 67 (Mallorca: 53; Menorca: 8; Eivissa: 5; Formentera:1)

Quadre núm. 1. Estat de les A21L a les Illes Balears (20 d’agost de 2010)

Font: <http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=96&lang=CA&cont=1705>

Situació en el procés
d’A21L (juliol de 2009)

elaboració del diagnosi (5)

elaboració del pla acció (8)

execució del pla d’acció (40)

Figura núm. 1. Estat de les A21L a Mallorca

Font: <http://www.conselldemallorca.net/media/18882/mapa_juliol_2010.pdf>

Figura núm. 2. Evolució del procés A21L segons l’any d’adhesió a la carta d’Aalborg, 
als compromisos d’Aalborg, i l’aprovació que en va fer la CBMA
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Carta d’Aalborg

Compromisos d’Aalborg+10

AL21 validada CBMA

Font: OAL21

AL21 ILLES BALEARS (any 2009) Projectes* plantejats Projectes* executats 

Governabilitat                                                                    272                   8 %                     175                       5 % 
Gestió local cap a la sostenibilitat                                      245                   7 %                     176                       5 % 
Béns naturals comuns                                                        597                 17 %                     317                       9 % 
Consum i elecció d’estils de vida responsables                   374                 11 %                     240                       7 % 
Urbanisme i disseny                                                            443                 13 %                     263                       8 % 
Millor mobilitat, menys trànsit                                           313                   9 %                     165                       5 % 
Acció local per a la salut                                                     250                   7 %                     184                       5 % 
Una economia local activa i sostenible                               326                   9 %                     198                       6 % 
Igualtat social i justícia                                                       519                 15 %                     352                     10 % 
Del local al global                                                               136                   4 %                     103                       3 % 
TOTAL                                                                       3.475             100 %                2.173                   63 % 

Font: <http://al21.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST96ZI78773&id=78773>

Quadre núm. 2. Estat dels plans d’acció de les A21L de les Illes Balears segons els com-
promisos d’Aalborg, juliol de 2009
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A partir de la nova configuració política sorgida
arran de les eleccions autonòmiques de 2007,
a Mallorca es tornaren a impulsar les A21L i
varen engegar una nova política d’intervenció
en l’àmbit de les A21, orientada a potenciar
l’organització de jornades de debat, la publi-
cació de monografies, etc. 

Tenint en compte els bons resultats obtinguts
a Menorca, la darrera legislatura el Consell de
Mallorca ha reactivat la Comissió Especialitzada
Insular de l’Agenda 21 (CEIAL21) i ha desen-

volupat una política d’aproximació als agents
locals a partir d’estratègies d’intervenció diver-
ses. En aquest context, hem de destacar les mi-
llores importants introduïdes els darrers anys a
la pàgina web de la institució, en la qual ara
trobam informació diversa sobre l’A21L (gene-
ral, difusió, activitats formatives, subvencions i
ajuts, publicacions, etc.) i del Programa Agenda
21 Escolar (A21E) de Mallorca, una iniciativa
que des del curs 2004-2005 està especialment
vinculada al Consell de Mallorca (vegeu el qua-
dre núm. 4).

Està fora del nostre abast determinar els fac-
tors interns que han propiciat la situació actual
de cada A21L i els canvis que ha experimentat
al llarg del seu cicle vital, però no hi ha dubte
que hi ha una relació clara entre l’enlairament
que experimenta aquesta iniciativa des del
principi d’aquest segle i una actitud nova de
l’Administració regional i local sobre aquesta
matèria. Aquest comportament nou s’ha ma-
terialitzat mitjançant una sèrie d’accions: apro-
var d’algunes iniciatives legislatives, redactar de
documents tècnics i desplegar activitats forma-
tives. Tot això ha estimulat l’activitat de l’A-
genda dels municipis i ha creat un clima nou
de treball que ha fet que hagin redactat de
cada vegada més documents: informes, diag-
nòstics, plans d’acció, etc.

Per valorar el suport del Govern i dels consells
a la iniciativa és imprescindible que no ens obli-
dem del que estableix la disposició addicional
vuitena, punt 1, de la Llei 6/1999, de 3 d’abril,
de les directrius d’ordenació territorial de les
Illes Balears (DOTIB) i de les mesures tributàries
(BOIB núm. 48, de 17 d’abril de 1999), que
obliga el Govern a aprovar les mesures neces-
sàries per afavorir «l’aplicació, abans d’un any,
de l’Agenda Local 21 en els municipis i nuclis

de les Illes Balears, d’acord amb el Programa
21 de la Conferència de Rio (1992)». 

No hi ha dubte que les competències atorga-
des posteriorment al Govern i als consells insu-
lars pel Decret 123/2002, de 4 d’octubre, sobre
la implantació de l’A21L als municipis de les
Illes Balears, han servit per fer efectiu l’esperit
de les DOTIB i han convidat les institucions a
implicar-se en les tasques de seguiment, divul-
gació, formació, etc.

Com hem dit abans, el Govern fou la institució
encarregada de donar suport a les primeres
A21 insulars a través de la Conselleria de Medi
Ambient. Amb el temps, aquest lideratge s’ha
ampliat a altres camps d’acció, com són la pu-
blicació de treballs metodològics i de bones
pràctiques o la convocatòria d’activitats forma-
tives diverses. L’Oficina Agenda Local 21
(OAL21) i la Xarxa Balear de Sostenibilitat (XBS)
han assumit i centralitzat aquestes iniciatives, i
la seva pàgina web és el mostrador principal
de l’estat del procés, de l’execució dels projec-
tes, de les subvencions atorgades, de les publi-
cacions i d’altres informacions d’interès (vegeu
el quadre núm. 3).
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Capítol Apartat

Introducció i antecedents Assemblea General de l’ONU. Declaració de Rio
Programa 21
Carta d'Aalborg (1994) i compromisos d'Aalborg (2004)
Antecedents i inicis a les Illes Balears
Decret 123/2002

Oficina AL21 Estat actual de les AL21 a les Illes Balears
Subvencions de l’AL21
Publicacions de l’Oficina AL21

Xarxa Balear de Sostenibilitat Indicadors de sostenibilitat
Fitxes municipals
Activitats de la Xarxa Balear de Sostenibilitat
Novetats
Enllaços

Font: <http://al21.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=96&cont=1697&lang=ca&campa=yes>

Quadre núm. 3. Estructura i contingut de la pàgina web del Govern 
en relació amb l’A21L

A21L A21E

Què és l'A21L? Què fan les escoles?
Metodologia de l'A21L Objectiu del Programa A21E
Comitè Especialitzat Insular d'A21L Mapa dels municipis de Mallorca segons el procés 

d’adaptació a l’Agenda 21
Xarxa Balear de Sostenibilitat Guia de l’A21E
Estat de les A21L dels municipis de Mallorca Relacions amb les A21L
Formació Antecedents del Programa A21E i origen
Difusió Préstec de material didàctic
Programa Agenda 21 Escolar del Consell de Mallorca Pòsters
Unitat mòbil de l'A21L Exposició «Agenda 21 Local i Sostenibilitat»
Servei d'Assessorament Municipal A21L Enllaços d’interès
Foment de la participació ciutadana Personal, recursos humans
Subvencions i ajuts Dades de contacte
Publicacions de l’A21L Agenda 21 Escolar:

— Adreces i telèfons
— Actualitat

Premsa i comunicació Enllaços institucionals
Agenda 21 Local:

— Actualitat
Temes que us poden interessar:

— Agenda 21 Local
— Arxiu d’Urbanisme del Consell
— Secretaria permanent de 

l’Assemblea de Batlles i Batllesses
— Residus i reciclatge

Font: <http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1920>

<http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1327>

Quadre núm. 4. Estructura i contingut de la pàgina web del Consell de Mallorca 
en relació amb l’A21L i l’A21E
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Volem destacar la política de publicacions que
ha duit a terme, des de l’any 2008, l’Observa-
tori de Polítiques Locals (OPL) (que depèn del
Departament de Cooperació Local i Interior
(DCLI) del Consell de Mallorca), orientada
d’una manera especial a divulgar estudis sobre
la realitat municipal i la seva complexa proble-
màtica. «Estudis OPL» és una col·lecció de mo-
nografies sobre aquesta temàtica i és un dels
millors exemples del rumb encertat que orienta
l’acció política dels responsables actuals d’a-
questa institució a escala local.3

Malgrat l’interès general dels nou títols que in-
clou la col·lecció en el moment en què hem re-
dactat aquestes línies, el que satisfà més la
necessitat de saber sobre l’objecte de la nostra
anàlisi és el titulat L’Agenda 21 Local als mu-
nicipis de Mallorca: entre la sostenibilitat i la

participació, de la Societat Balear d’Educació
Ambiental (SBEA). Com a metodologia de tre-
ball, per identificar les fortaleses, oportunitats,
amenaces i debilitats de les A21L mallorquines,
els autors passaren una enquesta als responsa-
bles municipals (entre l’octubre de l’any 2007
i el març de l’any 2008) i amb el tractament de
les respostes disposam de les primeres conclu-
sions de les vicissituds que han acompanyat les
A21L a Mallorca. Tot i que solament contesta-
ren l’enquesta els responsables de trenta-tres
municipis dels cinquanta-tres de Mallorca (el
62,26 % del total) i que no totes les respostes
han estat quantificades, no podem dubtar de
l’interès que tenen i les hem de considerar una
referència ineludible per aprofundir en el tema
en el futur. En el quadre núm. 5 presentam els
resultats principals de l’estudi i els analitzarem
en alguns dels capítols del nostre treball.
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3. És un gran encert poder accedir a la col·lecció de llibres publicats per l’OPL a través de l’adreça: <http://www.conselldema-
llorca.net/?id_section=1757&id_son=1759&id_parent=4922>.

Municipis

Enquestes personals Realització d’enquestes de percepció ambiental 25 7,76
Principals problemes detectats Trànsit 34

Residus 24
Renou 20
Resta de problemes 22

Tipus de reunions desenvolupades Plenàries 50 31
Barriades 32 20
Temàtiques 46 29
Puntuals 27 17
D’altres 5 3

Mancances Observatori de sostenibilitat 83
Pressupost: insuficient per desenvolupar els 
plans d’acció i dotar de recursos tècnics 77
Participació: manca d’eines suficients per mantenir 
la participació 83
Suport tècnic intern insuficient 41
Suport tècnic extern insuficient 40
Manca de continuïtat del procés
Manca de continuïtat dels tècnics 
i de les empreses vinculades
Manca de cooperació entre les institucions
Manca de formació de la classe política
Formació tècnica deficient dels agents implicats 38
Poca implicació política del consistori 44
Poca implicació política de les institucions 
supramunicipals 79
Manca de vinculació de l’A21L a la 
planificació general
Normativa: criteris mínims poc clars 
Visibilitat de resultats escassa
Ús deficient dels canals de comunicació
Manca d’implicació dels tècnics municipals
Interessos polítics
Conflictes entre el fòrum i els polítics
Poca pluralitat i representativitat dels fòrums
Identificació de l’A21L amb grups polítics concrets
Propostes no sempre sostenibles
Manca d’experts en participació
Cultura de participació escassa
Manca de voluntat política municipal
Manca de cooperació entre regidories
Manca de transversalitat
Infradotació de recursos materials i humans
Infrautilització de recursos

Font: elaboració pròpia a partir del treball de la SBEA (2008)

Quadre núm. 5. Conclusions principals de l’estudi de la SBEA (2008) 
sobre les A21L de Mallorca

Municipis

Conceptes Resultats 33 %
Vinculació institucional Preferentment, a Medi Ambient i a Batlia 31 93,94

Vinculats directament a Participació Ciutadana 2 6,06
Participació Amb un òrgan participatiu de l’A21L 19 57,57

Amb normes reguladores 11 33,33
No responen 3 9,09

Campanyes de sensibilització Han fet campanyes de sensibilització 29 87,88
No n’han fetes 4 13,12

Pla de Comunicació Disposen de pla 73,00
No en disposen 27,00

Teixit associatiu Mitjana d’entitats/municipi 5
Difusió: utilització (de 0 a 4) Tríptics 3,7

Presentacions personals 3,6
Web 3,6
Premsa 3,4

Continua

Quadre núm. 5. Conclusions principals de l’estudi de la SBEA (2008) 
sobre les A21L de Mallorca
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La normativa sobre la implantació de
l’A21 als municipis de les Illes Balears

La publicació del Decret 123/2002, de 4 d’oc-
tubre, sobre la implantació de l’Agenda Local
21 als municipis de les Illes Balears,6 tingué
l’objectiu d’establir una normativa comuna, mí-
nima i harmonitzadora per a aquesta iniciativa
a escala regional. Amb la promulgació, dona-
ren compliment al que obligaven les DOTIB (ja

ho hem comentat en el capítol anterior) i
aquesta iniciativa quedà normalitzada i regu-
lada a la nostra comunitat d’acord amb la pro-
posta del document final de la Tercera
Conferència Europea de Ciutats Sostenibles,
que tingué lloc l’any 2000 a Hannover.

El Decret està estructurat de la manera com es
pot veure en el quadre núm. 7.

Abans de tancar aquest capítol sobre el paper de
les institucions públiques en la implantació i la
dinamització de les A21, seria injust que no des-
tacàssem la creació de plataformes d’informació
digital sobre l’A21 i de qüestions diverses de te-
màtica mediambiental i l’edició de butlletins en
xarxa. En relació amb això, el Punt d’Informació
Ambiental (PIA) de la Conselleria de Medi Am-
bient del Govern4 fou la primera iniciativa enge-
gada que tenia la intenció de donar més
visibilitat a aquests temes a través de la xarxa. En
el seu portal, podem accedir al Butlletí Ambiental
Electrònic (BAE), que publiquen des del mes de
febrer de l’any 2004 i que actualment ja ha edi-
tat cinquanta-cinc números. El contingut s’es-
tructura entorn dels temes següents: 

•  Notícies de la Conselleria de Medi Ambient

•  Agenda ambiental (esdeveniments, educa-
ció ambiental, anuari ambiental i formació)

•  Article del mes

Hi ha una altra iniciativa semblant molt més re-
cent (des del mes d’octubre de 2009) del DCLI
del Consell de Mallorca. És el Fent Xarxa, un
butlletí electrònic pensat per informar amb pe-
riodicitat mensual els ciutadans i les institucions
sobre notícies d’actualitat, activitats, agenda i
convocatòries públiques de subvencions i aju-
des als municipis. A la pàgina web de la insti-
tució podem descarregar els números publicats
(l’onzè correspon al mes agost de 2010).5

Si comparam les iniciatives que hem descrit en
aquest capítol amb altres experiències desen-
volupades a altres regions, fàcilment arribam a
la conclusió que el Govern i el Consell de Ma-
llorca han duit a terme (amb intensitat i ritmes
diferents) moltes activitats que creim que han
estat fonamentals per dinamitzar el procés
d’implantació de les A21 en el seu àmbit com-
petencial.
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4. <http://pia.caib.es/user/index.ct.htmll>.

5. <http://www.conselldemallorca.es/?id_section=4501>.

4. La normativa sobre la implantació de l’A21 als
municipis de les Illes Balears. El Comitè Especia-
litzat Insular d’A21L (CEIAL21) de Mallorca i
la Xarxa Balear de Sostenibilitat (XBS) 

Capítol preliminar. Disposicions generals 1. Objecte
2. Finalitat
3. Àmbit d’aplicació
4. Definicions

Capítol primer. De l’organització i registre 5. Normes generals
6. Registre Balear d’Agendes Locals 21
7. Xarxa Balear de Sostenibilitat

Capítol segon. Del contingut i procediment 
d’implantació de l’Agenda Local 21 8. Contingut mínim

9. Iniciativa
10. Diagnòstic i participació ciutadana
11. Pla d’Acció
12. Validació del Pla d’Acció
13. Seguiment de l’Agenda Local 21

Disposicions addicionals, transitòries i finals

Quadre núm. 6. Estructura del Decret 123/2002 sobre la implantació de l’A21 
als municipis de les Illes Balears

6. Per accedir directament al text del Decret, entrau a:

<http://al21.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=CNTSP1690ZI11132&id=11132>.
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Prediagnòstic, diagnòstic final, Pla d’Acció, Pla
de Participació, Pla d’Actuació i Pla de Segui-
ment són les paraules clau que identifiquen
amb més precisió, en el Decret 123/2002, les
fases principals d’implantació i de gestió de
l’A21L a les Illes Balears. Són elements i accions
concatenades que, malgrat que la denomina-
ció no coincideix plenament amb aquelles que
s’utilitzen a altres comunitats autònomes, ser-
veixen per identificar una metodologia co-
muna.7 Així, per exemple, la metodologia de
treball del projecte basc Udaltalde218 estableix
tres fases: la preoperacional, la de disseny (in-
clou el diagnòstic ambiental) i la d’implantació
i de seguiment.

A la figura núm. 3 reproduïm l’esquema de la
metodologia de treball de l’A21L aplicada a les
Illes Balears.

Des d’una perspectiva temporal, el Decret
123/2002 té el doble valor de ser un document
original i, precisament perquè és pioner, és un
recurs que ha facilitat que altres comunitats au-
tònomes redactin una normativa pròpia. 

No volem negar la transcendència ni el valor
pràctic del document, però el procés de madu-
ració i l’esperit crític que han acompanyat la
tasca d’avaluació de les A21L han descobert
que el Decret té alguns desajustaments. Actual-
ment, hi ha prou arguments per reconèixer els
pros i contres que han acompanyat el procés i
és necessari que els organismes competents
formulin un altre document de compromís.

D’una manera molt sintètica, i a títol personal,
en el quadre núm. 7 incorporam alguns co-
mentaris sobre una sèrie d’aspectes del text del
Decret 123/2002 que es podrien millorar. 
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7. «Para abordar un proceso de Agenda 21 como tal, un municipio debería, en primer lugar, firmar la Carta de Aalborg y des-
pués realizar un Diagnóstico, crear foros de participación ciudadana, un sistema de indicadores y un Plan de Acción local.
Esto es lo que recomiendan la mayoría de los manuales al uso. En definitiva, para certificar adecuadamente si se está imple-
mentando la Agenda 21 Local, se deberían tomar en consideración cuatro criterios: que exista un proceso, una política en la
que se aplique lo que se decida, un producto, es decir, un cambio que se pueda apreciar con el tiempo y, de manera transversal,
una participación de todos los sectores de la ciudadanía del municipio. Es lo que podemos denominar las "4P": proceso, po-
lítica, producto y participación».

<http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=668&opcion=documentoo>

8. Udaltalde21 es defineix com: «un grupo de trabajo constituido por diferentes municipios que tiene como objetivo la implan-
tación de la Agenda Local 21, aprovechando los beneficios del trabajo en grupo. El proyecto Udaltalde 21 se enmarca dentro
del "Programa de Promoción de Agendas Locales 21" del Gobierno Vasco que tiene como objetivo básico promover que los
municipios vascos avancen en la mejora ambiental continua, utilizando como instrumento principal la Agenda Local 21». 

<http://www.ut21.org/pag.php?p=udaltalde.phpp>.
Font: <http://www.conselldemallorca.net/media/11008/metode.pdf>

Figura núm. 3. Metodologia de treball de l’A21L

Procés d’elaboració d’una Agenda 21 Local 

Acceptació de la filosofia de l’A21L:
Adhesió a la carta Aalborg

Consitori municipal (si és l’impulsor)

Anàlisi subjectiva de la realitat
(percepció de la població)

Ciutadania

Informació ciutadana de la problemàtica

Ajuntament

       • Identificació d’objetius
       • Priorització de solucions
       • Proposta de solucions

Ciutadania (mitjançant fòrums i 
altres mecanismes de participació)

   •  Definició d’objetius
   •  Priorització de problemes
   •  Proposta de programes i d’accions

Equip tècnic + experts

Avaluació socioambiental

Informació pública

Proposta del Pla d’Acció

Revisió del Pla d’Acció i
aprovació del Pla d’Acció definitiu

Revisió de l’Ajuntament

Aplicació i monitorització

Indicadors de 
sostenibilitat

Avaluació i retroalimentació

Anàlisi objectiva de la realitat

Equip tècnic
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Articles Contingut Comentari personal
(reproducció literal entre cometes baixes)

Quadre núm. 7. Alguns comentaris sobre el text del Decret 123/2002

4. Definicions

6. Registre Balear
d’A21L

7. Xarxa Balear de
Sostenibilitat

«w) Indicadors: són elements de quantifica-
ció que permeten mesurar l’evolució de cada
pla d’acció i/o els seus resultats, i determinar
si les actuacions realitzades en el marc del
Pla d’Acció estan d’acord amb els objectius
de l’Agenda Local 21».

«x) Validació: comprovació que la documenta-
ció presentada per un ajuntament és conforme
als principis de sostenibilitat..., així com del
compliment dels requisits mínims que per a l’e-
laboració i seguiment d’una Agenda Local 21
s’exposen en aquest Decret».

«Les A21L queden inscrites en el registre amb
el simple acte d’adhesió a la carta d’Aalborg.
Hi queden inscrits, també d’una manera au-
tomàtica, els municipis o nuclis que hagin im-
plantat aquesta iniciativa».

«5. La inscripció d’un municipi al Registre Ba-
lear d’AL21 s’ha de considerar, a tots els efec-
tes, com un mèrit per a la possible obtenció de
finançament autonòmic per elaborar la seva
Agenda Local 21 o per fer actuacions munici-
pals incloses dins del Pla d’Acció de l’Agenda
Local 21».

«La Xarxa Balear de Sostenibilitat, que es crea
a la Conselleria de Medi Ambient a iniciativa de
la Comissió Balear de Medi Ambient, té com a
finalitat afavorir l'intercanvi de coneixements i
d'experiències en la realització, aplicació i se-
guiment de las Agendes Locals 21».

«La Xarxa Balear de Sostenibilitat ha d’estar
integrada pels municipis inscrits en el Regis-
tre Balear d'Agendes Locals 21, per haver-se
adherit a la carta d'Aalborg, o per haver im-
plantat una Agenda Local 21 degudament
validada, pels consells insulars, així com per
tots els municipis i entitats públiques i pri-
vades de les Illes Balears que donin suport a
les iniciatives de l'Agenda Local 21, ho sol·li-
citin i així ho acordi la Comissió Balear de
Medi Ambient».

L’Administració competent ha de treballar
per disposar d’una base de dades mediam-
biental que facilite l’elaboració dels indica-
dors de sostenibilitat de totes les entitats
locals, prescindint de l’estadi en què es tro-
bin o de la vinculació que tenguin amb
l’A21.

La validació és una funció de la CEIAL21 de
cada illa i pot córrer el perill de convertir-se
en un simple acte administratiu.

La intenció formal d’implantar la iniciativa es
materialitza amb l’adhesió a Aalborg. Tan-
mateix, aquesta acció no justifica la inscrip-
ció al registre, que hauria de ser reconeguda
com un valor afegit i exclusivament assumi-
ble per les iniciatives madures (almanco amb
un pla d’acció validat).

D’acord amb el comentari del punt anterior,
l’interès d’una ciutat o d’un municipi per des-
envolupar una A21 es podria considerar un
mèrit suficient per obtenir finançament.

L’Oficina AL21 del Govern assumeix aquest
objectiu, malgrat que no té reconeixement
legal ni una estructura suficient per poder
desenvolupar la tasca amb garanties. 

En el Decret 123/2002, la simple adhesió a
la carta d’Aalborg permet que els municipis
s’inscriguin al registre i que, d’acord amb
aquest requisit, s’integrin a la Xarxa.

És mal d’entendre que un acte tan simbòlic
com la simple adhesió a Aalborg doni tants
de drets i que permeti que els municipis i les
entitats públiques i privades es puguin inte-
grar també a la Xarxa pel simple fet de donar
suport a la iniciativa.

Continua

Articles Contingut Comentari personal
(reproducció literal entre cometes baixes)

Quadre núm. 7. Alguns comentaris sobre el text del Decret 123/2002

10. Diagnòstic i par-
ticipació ciutadana

11. Pla d’Acció

12. Validació del Pla
d’Acció

«2. El Prediagnòstic és el document tècnic
que recopila tota la informació existent, de
caràcter ambiental, demogràfic, social i cul-
tural, jurídic, econòmic, estadístic, en base nu-
mèrica o en suport cartogràfic, de tal forma
que permet anàlisi de la situació actual del
municipi i la determinació de les causes que
han conduït a aquesta situació, fent una sín-
tesi de la situació de partida».

«4. El Diagnòstic Final és el document tècnic
contrastat que, a títol orientatiu, conté la in-
formació, almenys, sobre els aspectes se-
güents:
1) Descripció general del municipi, resum

històric, demografia i població...»

«5. El Diagnòstic s’ha de remetre al Comitè
Especialitzat Insular corresponent, a efectes
del seu coneixement i suggeriment, si s’es-
cau».

«1. El respectiu Ajuntament, amb la col·labo-
ració del Fòrum Ciutadà i d’acord amb el
diagnòstic i els suggeriments recollits del Co-
mitè Especialitzat Insular, ha de redactar un
Pla d’Acció...»

«Una vegada aprovat el Pla d’Acció, es reme-
trà al corresponent Comitè Especialitzat Insu-
lar de l’Agenda Local 21 per a la seva
validació...»

Recollir tota la informació existent és una
pràctica enciclopèdica que pot convertir el
document final en un treball inútil i difícil-
ment justificable.

Tal vegada és aconsellable que aquesta in-
formació formi part del prediagnòstic i que,
per elaborar el diagnòstic final, hàgim de
manejar les dades necessàries per assolir el
veritable objectiu d’aquest tipus de docu-
ment. És aconsellable seleccionar els millors
indicadors i les tècniques d’anàlisi.

Donada la importància del diagnòstic,
quan les circumstàncies ho aconsellin, les
funcions del CEIAL21 han de poder ser
més contundents i obligar a rectificar el
document totalment o parcialment. 

Hem de poder distingir dues modalitats de
Pla d’Acció: una de tipus referencial o gene-
ral i una altra amb caducitat incorporada.
Aquesta darrera, anual o executable a curt
termini, ha de concretar les propostes perquè
la CEIAL21 les pugui estudiar en profunditat
abans que el Pla sigui validat definitivament.

Els comitès especialitzats insulars de
l’AL21 (CEIAL21)

Es varen constituir els CEIAL21 de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera (previst pel De-
cret 123/2002); i aquest òrgan assumí a cada
illa les funcions de validar els documents tèc-
nics i d’informar la Comissió Balear de Medi
Ambient (CBMA) de la tasca desenvolupada.

Tot i que l’autonomia que ha pogut tenir
aquest òrgan col·legiat ha facilitat que s’hagin
assolit objectius específics a cada illa, el grau
d’eficiència dels comitès està molt relacionada
amb el compromís i el grau d’implicació dels
membres, així com amb el suport rebut del
consell insular respectiu. Algunes de les inicia-
tives que ha desenvolupat l’Administració local
per millorar el control i la gestió de les A21L
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•  Comprometen els organismes competents
perquè en facin el manteniment.

•  Serveixen per reafirmar la legitimitat institu-
cional de les polítiques engegades.

•  El fet que els governs locals pertanyin a una
xarxa sembla que els exigeix més compro-
mís.

Sense posar en dubte la importància de les xar-
xes de sostenibilitat, nosaltres creim que no
sembla que el simple fet d’existir sigui suficient
per merèixer els beneficis que li atorguen la
majoria dels estudiosos d’aquest tema. Millor
que això, creim que, a l’hora de determinar els
beneficis de crear xarxes de sostenibilitat, i molt
concretament la XBS, hauríem de tenir en
compte els dos aspectes següents: 

•  És un club els membres del qual en formen
part els municipis amb A21L que prèvia-
ment s’han inscrit al Registre Balear d’AL21
(RBA21L). Aquest benefici l’obtenen simple-

ment des del moment que s’adhereixen a
Aalborg.

•  És un òrgan que s’ha d’avaluar en funció del
compliment de les funcions específiques
que té assignades.

En un altre lloc comentàvem negativament el
primer aspecte i invocàvem que els municipis
haguessin de complir exigències més severes
per poder ingressar en el club.

Quant al segon aspecte, pensam que sortosa-
ment la XBS ha deixat de semblar un simple
contenidor de les A21L que han acomplert els
requisits mínims del Decret 123/2002, per pas-
sar a desenvolupar funcions com ara arreplegar
informació, fer recerca d’experiències i difon-
dre-les, sense oblidar-ne d’altres que tenia re-
conegudes. Un dels exemples més visibles
d’aquesta millora és la confecció i la publicació
de fitxes que incorporen informació sobre l’es-
tat i els progressos de l’A21L de tots els muni-
cipis de les Illes Balears dels anys 2009 i 2010.12

són aprovar reglaments o normes de funciona-
ment interns i incorporar membres nous (qua-
lificats) a la Comissió. El CEIAL21 de Mallorca
ha fet efectiva la darrera iniciativa que hem es-
mentat uncorporant un representant de la UIB
i ampliant el nombre mínim de membres que
estableix el Decret 123/2002, amb l’adhesió de
més representants municipals i de les xarxes so-
cials.

L’aprovació, l’any 2008, de les normes de fun-
cionament intern del CEIAL21 de Mallorca ha
servit per posar en pràctica altres tipus de mi-
llores, com ara les procedimentals, que l’expe-
riència aconsellava i que sens dubte han
contribuït perquè fos més competitiu. Des d’a-
leshores, un dels esforços principals del Comitè
s’ha centrat a dissenyar models i protocols de
gestió de la iniciativa, a definir metodologies
de treball noves i a promoure espais de debat
i reflexió, però sense perdre de vista la difusió
de les bones pràctiques.

D’acord amb aquesta filosofia, ha estat espe-
cialment valuós que s’hagin constituït grups de
treball. Entre tots, un dels més actius ha estat,
sens dubte, el que s’ha dedicat a estudiar el sis-
tema d’indicadors clau de sostenibilitat (im-
plantat l’any 2003 per la CBMA) i n’ha fet una
proposta nova.

Quant a la redacció de documents tècnics, hem
de valorar molt positivament que el CEIAL21
de Mallorca aprovàs (en la sessió de dia 9 de
febrer de 2009) una guia metodològica per re-
dactar documents d’AL21,9 que està pensada
per unificar formats, adequar els procediments
a les noves necessitats i facilitar la comunicació
entre els actors implicats. 

Una altra acció que ha tingut un valor consem-
blant és la dels membres del CEIAL 21 de Ma-

llorca, que han impulsat propostes de procedi-
ments nous, que aquest òrgan ha assumit i que
ha servit per millorar el seguiment del procés. En
la sessió del 24 de març de 2009 s’aprovaren els
documents següents (vegeu els annexos A i B):

•  Formulari d’avaluació de plans d’acció
anuals de l’Agenda 21 Local (APAA)10

•  Formulari d’informe de seguiment anual
d’Agenda 21 (ISA)11

Com era d’esperar, els municipis implicats no
han rebut amb una especial alegria totes
aquestes innovacions, ja que l’Administració
municipal ha hagut d’implementar una sèrie de
canvis.

La Xarxa Balear de Sostenibilitat (XBS)

La XBS ha estat una acció que ha desenvolupat
la Conselleria de Medi Ambient (CMA), i a ini-
ciativa de la Comissió Balear de Medi Ambient
(CBMA) a l’empara del Decret 123/2002, i té
la finalitat d’afavorir l’intercanvi de coneixe-
ments i d’experiències a l’hora d’aplicar les
A21L i fer-ne el seguiment. 

Els estudis que, des d’una perspectiva general,
analitzen experiències sobre el procés d’im-
plantació de l’A21 a Europa i les comparen,
quasi no fan referència a la constitució d’òr-
gans com el CEIAL21. En canvi, donen molta
importància a la creació d’estructures de rela-
ció, com són les xarxes de sostenibilitat, perquè
consideren que són un valor afegit. Els princi-
pals arguments emprats per demostrar que
tenen interès són:

•  Són un mecanisme important de difusió de
les A21L i d’altres polítiques mediambien-
tals.
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9. <http://www.conselldemallorca.net/media/11015/metodologia_gral_2.pdf>.

10. <http://www.conselldemallorca.net/media/11925/formulari_paa.pdf>.

11. <http://www.conselldemallorca.net/media/11926/formulari_isa.pdf>.

12. Estan publicades, respectivament, a: 

<http://al21.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=96&lang=CA&cont=11706>

<http://al21.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=96&lang=CA&cont=22770>.
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Per iniciativa de l’International Council for Local
Environmental Initiatives (ICLEI),13 l’any 1995 es
va publicar l’European Local Agenda 21 Planning
Guide. How to engage in long-term environ-
mental action planning towards sustainability, re-
dactada per Nicola Hewitt. Aquesta guia que es
va traduir a diferents idiomes es convertí en un
recurs internacional molt útil per començar a
implantar les A21 a escala local, que s’adap-
tava als diferents escenaris d’intervenció. 

La iniciativa de donar a conèixer la metodologia
de les A21L i afavorir-ne l’adopció fou un ob-
jectiu que assumí en un primer moment la Con-
selleria de Medi Ambient del Govern. Per
engegar el procés comptà amb el suport inesti-
mable de la Diputació de Barcelona. Per esco-
metre aquest objectiu, aplicaren dues fórmules:

•  Publicar una sèrie de documents tècnics,
elaborats per especialistes en la matèria.

•  Crear un equip tècnic de suport als munici-
pis per facilitar la implementació i la gestió
de les A21L a escala local.

El primer document tècnic publicat n’inclou
dos. Un es titula Metodología del Govern de
les Illes Balears para la realización de Agendas
Locales 21, en municipios de las Islas Baleares,
i l’altre, Cuestionario informativo ámbitos de
las Islas Baleares. La publicació, l’any 2002, va
ser patrocinada per la Direcció General de 
Residus i Energies Renovables (Conselleria de
Medi Ambient del Govern), i coincidí amb 
l’aparició del Decret d’implantació de l’A21.
S’edità inicialment en paper; però la presenta-
ció posterior en format digital14 ha facilitat que
el contingut hagi tingut més difusió. 

L’any següent aparegué una segona publicació
dins la mateixa col·lecció, que també està for-
mada per dos documents tècnics: Proposta
d’indicadors per elaborar les agendes locals 21
i Legislació per a la implantació d’agendes lo-
cals 21 en els municipis de les Illes Balears. Des
del punt de vista de la gestió de les dades mu-
nicipals, la novetat principal d’aquesta publica-
ció fou la incorporació d’un disc compacte que
permetia gestionar la bateria d’indicadors pro-
posats.

Pensam que la XBS, a més de potenciar les fun-
cions que li són pròpies (descrites més amunt), i
per la naturalesa aglutinadora que té (els con-
sells insulars en són membres nats), està obli-
gada a orientar l’activitat a difondre experiències

i a construir una base de dades municipal que
faciliti la comparació dels diferents escenaris
existents i que comprometi el govern regional i
insular a dissenyar estratègies d’intervenció sos-
tenible d’una manera coordinada.
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Figura núm. 4. Fitxa municipal de les A21L 

13. A la pàgina oficial (<http://www.iclei.org>) podem llegir (textualment, en castellà): «ICLEI es una asociación democrática,
e internacional de gobiernos locales y asociaciones de gobiernos locales nacionales y regionales, que han asumido un com-
promiso con el desarrollo sustentable. ICLEI fue creado como el Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales
(International Council for Local Environmental Initiatives) en 1990 contando con el patrocinio del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Unión Internacional de las Autoridades Locales (IULA). Como asociación,apoya a
los gobiernos locales para: generar conciencia política en cuestiones de sustentabilidad local; establecer planes de acción; tra-
bajar en la implementación de proyectos; y evaluar el progreso local para acelerar el desarrollo sustentable. Como movimiento,
ICLEI desarrolla y conduce un amplio rango de campañas y programas que abordan temas de sustentabilidad local a la vez
que protegen los bienes comunes globales (tales como calidad del aire, clima, agua), y vinculan las acciones locales con ob-
jetivos y metas acordados internacionalmente. Desarrolla productos y servicios para la implementación de la sustentabilidad,
lleva adelante investigaciones para el desarrollo de metodologías y herramientas innovativas. También ofrece servicios técnicos
y consultoría especializada».

14. Podeu accedir a aquests documents a través de:
<http://al21.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST96ZI32232&id=32232>.

5. La publicació de doc um ents tècnics,  
el desenvolupam ent d’activitats formatives i
de divulgació  
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Quadre núm. 8. Principals accions formatives, de debat i de divulgació relacionades amb
l’A21, convocades per iniciativa del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca

Govern de les Illes Balears Consell de Mallorca

2000 I Jornada d’Iniciatives Mediambientals Locals. Palma
2002 II Jornades. Fòrum de Sostenibilitat. Palma
2005 Jornada de Treball: Avaluació dels Plans de I Trobada de Coordinadors Ambientals

Participació de les AL21. Pollença de Centres A21E. Sóller
III Jornades AL21 Municipal. Palma

2006 II Trobada de Coordinadors Ambientals de Centres 
A21E. Palma

2007 IV Jornades AL21 Municipal: desenvolupament. III Trobada de Coordinadors Ambientals de
Eivissa Centres A21E. Palma

2008 V Jornades AL21 Municipal: resultats i seguiment. «Presentació de l’estudi sobre A21L a alguns
Maó municipis de Mallorca: Felanitx, Marratxí, Sóller, 

Puigpunyent, Capdepera i Petra»
IV Trobada de Coordinadors Ambientals de 
Centres A21E. Campos
«La participació ciutadana en les A21L en municipis 
de menys de 20.000 habitants». Campanet
«Les associacions i entitats en els processos de 
participació de les A21L». Palma
«La participació ciutadana en les A21L a 
municipis de més de 6.000 habitants». Manacor
I Trobada Agenda 21 Escolar - Agenda 21 Local. 
Porreres
«Estat actual de les A21L a Mallorca». Algaida
«Anàlisi del sistema actual d’indicadors de 
sostenibilitat de les A21L». Palma

2009 «Formació per a entitats socials sobre A21L». Palma
«Lideratge i planificació estratègica dels ajuntaments; 
bones pràctiques en l’àmbit de l'A21L a l'entorn 
local de Mallorca». Inca 
«Globalització, crisi i desenvolupament local: les 
oportunitats de l'A21». Universitat d'Estiu de la UIB.
Palma 
Jornada sobre Metodologia de l'A21L. Palma
Relacions AMPA - ajuntaments. Les AMPA, l’A21E i 
els consells escolars municipals. Palma

2010 Trobada de Coordinadors A21E. Sineu
Taller amb grups ciutadans per redactar un Pla 
Estratègic A21. Palma
Fòrum d’Entitats Socials de Mallorca d’A21L. Palma
Presentació i debat sobre un primer esborrany del 
Pla Estratègic d’A21 amb ciutadans i entitats de la 
zona de Llevant. Manacor
Presentació i debat sobre un primer esborrany del 
Pla Estratègic d’A21 a l’assemblea de la FELIB. 
Banyalbufar

Font: Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca i recerca personal

Malgrat la informació que aporten, algunes
d’aquestes publicacions cal que s’actualitzin
per respondre les necessitats i els nous escena-
ris, però no hi ha dubte que han estat decisives
per donar a conèixer l’A21 i per ajudar a im-
plantar-la.

La contribució de la Conselleria de Medi Am-
bient no s’ha concretat solament en la publi-
cació pionera de documents tècnics de tipus
metodològic sobre indicadors, normativa, etc.,
sinó que ha abastat altres àmbits, com la con-
vocatòria d’accions formatives.

Segons la informació publicada a les pàgines
web oficials respectives i la que hem incorporat
mitjançant una recerca més detallada, el pro-
tagonisme del Govern de les Illes Balears a 
l’hora de desenvolupar accions formatives re-
lacionades amb l’A21L fou absolut en una pri-
mera etapa. A partir de l’any 2008, el Consell
de Mallorca passà a assumir aquesta funció
d’una manera més decidida, gairebé en un
règim de monopoli. Aquesta alternança res-
pon, sens dubte, al fet que el Departament de
Cooperació Local i Interior va tenir més prota-
gonisme aquella legislatura. És un protago-
nisme que, quant a les A21E de Mallorca, el
Consell de Mallorca manté també en règim ex-
clusiu a l’illa, des que va ser implantada el curs
2004-2005, amb el patrocini d’un programa
específic que desenvolupa amb la col·laboració
de la Fundació Deixalles. L’edició de la Guia de
l’A21E i de l’Agenda Escolar Europea del Medi
Ambient i del Desenvolupament 2009-2010,
així com de dossiers per al professorat, con-
firma que hi ha una vinculació estreta entre el

Consell de Mallorca i les A21E dels centres
educatius de Mallorca.

Altres activitats liderades pel Consell de Ma-
llorca reafirmen el paper actiu que té aquesta
institució en la promoció de debats sobre l’àm-
plia temàtica mediambiental:

•  El mòdul Globalització, crisis i desenvolupa-
ment local: les oportunitats de l’A21, en la
convocatòria de la Universitat d’Estiu de
2009, UIB.

•  El mòdul Interpretacions sostenibles de l’es-
pai local. Universitat d’Estiu de 2010, UIB.

•  L’enquesta en línia que s’ha fet el 2010,
adreçada a experts, per obtenir informació
amb vista a la redacció d’un pla estratègic.

No tenim cap dubte dels beneficis obtinguts a
partir del treball desplegat i, per això, creim
oportú reeditar les mateixes accions i comple-
mentar-les amb d’altres per satisfer uns objec-
tius més ambiciosos. La situació en què estan les
A21L a Mallorca ens fa pensar que, a curt ter-
mini, han d’insistir d’una manera especial a:

•  Treballar amb els ciutadans en una escala
més pròxima i procurar internalitzar la teoria
de la sostenibilitat en la pràctica quotidiana.

•  Analitzar amb més profunditat els proble-
mes plantejats i desenvolupar una tasca pe-
dagògica en l’elecció de les solucions.

•  Afavorir el diàleg i difondre exemples de
bones pràctiques.



A partir de l’impuls que el Govern de les Illes
Balears i les autoritats locals implicades dona-
ren a l’elaboració de diagnòstics ambientals i
als plans d’acció a destinacions turístiques de
les Illes, a través del programa Ecotur Destina-
tions, i a partir de l’aparició de les primeres A21
(vegeu el capítol 3), es veren obligats a assumir
més responsabilitats. Posaren a prova la capa-
citat operativa dels municipis per implementar
una metodologia de treball nova i fer front a la
gestió i als costos que es generaren.

La primerenca sortida en escena de Calvià en
aquest escenari nou s’explica perquè el govern
municipal tingué una actitud favorable i també
perquè la solvència envejable de la seva eco-
nomia li permeté comptar amb el suport d’un
equip de tècnics reconeguts.

D’acord amb la literatura que hi ha sobre
aquest tema, el cas de Calvià podria fer pensar
que els municipis no turístics (que tenen menys
recursos i una majoria política conservadora) es
resistirien a implantar aquest tipus d’iniciatives.
Tanmateix, l’experiència ha confirmat que

aquesta hipòtesi no és gens ferma a l’hora de
valorar la contribució real d’aquests factors en
la implantació de l’A21L. Per contra, en termes
generals, hi ha proves suficients que demostren
que hi ha poca relació entre el color polític del
govern local o la situació econòmica del muni-
cipis amb l’èxit o el fracàs de la iniciativa. Hi ha
també evidències suficients que no existeix una
explicació única per a aquest fenomen.

Malgrat que la Llei de directrius d’ordenació te-
rritorial de les Illes Balears (DOTIB) de 1999 pre-
veia que, abans que fes un any que hagués
entrat en vigor, el Govern havia d’haver apro-
vat les mesures necessàries per afavorir el pro-
cés d’implantació d’A21L a escala municipal,
els terminis no es varen respectar. De tot d’una,
les subvencions que aprovaren tant el Govern
de les Illes Balears com el Consell de Mallorca
per donar-ne compliment serviren per ajudar
algunes propostes de manera discrecional. Fins
a mitjan dècada següent no establiren una nor-
mativa que preveiés concedir subvencions
d’una manera reglada per implantar l’A21L i
fer-ne el manteniment.15
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6 .  El suport econòmic i tècnic 

15. L’Ordre del conseller de Medi Ambient de 15 de juny de 2006 regula el sistema actual de concessió de subvencions del
Govern de les Illes Balears. Es publicà en el BOE núm. 90, de 27 de juny de 2006. Està disponible a:

<http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=CNTSP1703ZI11145&id=11145>.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Govern de les 
Illes Balears 233.367 300.000 442.384 450.000 342.774 442.384 450.000 342.774 320.935
Consell de Mallorca 59.981 0 102.030 96.162 48.000 50.400 65.000 0 0
Total 293.348 300.000 544.414 546.162 390.774 492.784 515.000 342.774 380.935

Font: Govern de les Illes Balears i Consell de Mallorca

Quadre núm. 9. Subvencions anuals del Govern de les Illes Balears 
i del Consell de Mallorca concedides a l’A21L (2001-2008)



Des d’aleshores, el Govern de les Illes Balears
ha mantingut aquesta convocatòria anual, però
n’ha canviat la dotació econòmica i el tipus
d’accions d’atenció preferent. Constatam que
hi ha hagut una pèrdua d’atenció de les sub-
vencions per engegar els treballs inicials de re-
dactar documents tècnics a favor de les
subvencions relacionades amb els plans d’acció.
Segons les dades proporcionades per la Conse-
lleria de Medi Ambient, l’aportació econòmica
del Govern de les Illes Balears ha minvat en ter-
mes absoluts els darrers anys i, a més, no tots
els recursos econòmics concedits s’han utilitzat.
El 2009 s’invertí un 29,22 % dels 29.256 €
concedits per redactar documents i el 60,91 %
dels 291.669 € concedits per atendre l’execu-
ció de projectes. Aquest desajustament s’ex-
plica perquè s’incompliren els terminis per

presentar la documentació necessària i perquè
hi mancà l’aportació econòmica en la part o en
el percentatge amb què els ajuntaments s’ha-
vien compromès a contribuir.

Al començament d’aquesta dècada, el Consell
de Mallorca també engegà la política de sub-
vencions a les A21 de Mallorca. Els primers
anys ho féu seguint un pla d’ajuts als municipis
adherits a la carta d’Aalborg i sense supeditar-
se a cap convocatòria pública. El 2004 publicà
la primera convocatòria pública de subvencions
per implantar l’A21L als municipis de Mallorca,
que s’ha reeditat fins el 2007. A partir de 2008,
reorientà la política de suport econòmic a les
A21L a través del Pla d’Obres i Serveis (POS).16

Per posar en pràctica aquesta nova estratègia,
prèviament es va modificar el Reglament de co-
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operació municipal del Consell de Mallorca,
que en l’article 6 establí que «els projectes d’o-
bra o servei que es trobin inclosos dins els plans
d’acció aprovats de les respectives agendes lo-
cals 21 tendran un increment de percentatge
de subvenció del 5 %». Malgrat el poc pes re-
latiu d’aquest percentatge, sens dubte la deci-
sió adoptada fou una aposta valenta a favor de
les A21L; una passa important per integrar les
seves propostes en l’agenda municipal. 

El 2010 el Departament de Cooperació Local i
Interior ha ampliat aquesta via d’ajuts amb
una convocatòria de subvencions de 60.000 €
per fomentar les A21L.17 Les activitats subven-
cionables continuen sent: redactar documents
o revisar-los, difondre el procés, fomentar la
participació ciutadana i executar intervencions
previstes en els plans d’acció. La novetat d’a-
questa convocatòria és que solament en
poden ser beneficiàries les corporacions locals
de Mallorca que compleixen els requisits se-
güents:

•  Haver-se adherit als compromisos d’Aal-
borg.

•  Tenir actualitzada la documentació de
l’A21L: la diagnosi per als nouvinguts al club
i el Pla d’Acció per als altres.

L’acompliment d’aquests dos requisits és una
passa endavant per aconseguir un major com-
promís dels ajuntaments amb la iniciativa i
mantenir-la viva. A la pràctica, l’exclusió de la
meitat de les sol·licituds per manca d’acompli-
ment del segon requisit és un fet que constata
precisament el grau d’implicació del govern
municipal en la gestió de les agendes.  

Respecte del finançament de les A21, els ajun-
taments insisteixen que els recursos econòmics
de què disposen sempre són insuficients. És un
argument que es magnifica en temps de crisi i
de vegades serveix als responsables municipals

per justificar la manca de desenvolupament de
la iniciativa i, en els casos extrems, fins i tot l’a-
bandonament (SBEA 2008). Tanmateix,
aquests sentiments coincideixen amb una visió
dualista de la realitat i formen part d’una cul-
tura que impedeix integrar de manera efectiva
les A21 en l’escena política municipal. Si tota
l’activitat política local es desenvolupàs sota
l’estímul del desenvolupament sostenible i les
inversions municipals responguessin a aquests
principis, les propostes del Pla d’Acció de les
A21 no tindrien la categoria d’excepcionals i es
tendria en compte el valor afegit que implica
aquesta integració quant a la racionalització de
les decisions, menys burocratització del procés,
reducció de costos, més estalvi, etc.

En defensa dels ajuntaments, no pot passar
per alt que la crisi econòmica i la impossibilitat
de cobrir certes despeses, de vegades es deu
al fet que han de fer un esforç per poder ofe-
rir uns serveis que, malgrat que els assumei-
xen, corresponen a escales superiors de
l’Administració pública. En qualsevol cas,
aquest argument perd valor quan coincideix
amb una sèrie de despropòsits en la gestió
municipal: gestió dels recursos públics inefi-
cient; manca d’objectivitat a l’hora d’establir
taxes municipals i arbitris; despeses i inver-
sions innecessàries (en molts de casos, de
tipus electoralista); endeutament excessiu;
manteniment d’infraestructures i equipa-
ments municipals que generen costos supe-
riors a les possibilitats reals de les hisendes
locals; control insuficient de les activitats que
aporten recursos econòmics (la manca de
control urbanístic pot generar importants ren-
des polítiques a costa de reduir els ingressos);
aprofitament i/o rendiment deficient dels re-
cursos humans disponibles, etc.

Des de fa temps, el Govern de les Illes Balears
i el Consell de Mallorca tenen oberta una línia
de suport tècnic a les A21. Estranyament, en
la secció corresponent de la pàgina web de la
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total de municipis beneficiats 41 37 42 42 52
Total d’accions 65 64 89 94 52
Accions/municipi 1,59 1,73 2,12 2,24 1,00
Aportació global (euros) 233.367 300.000 442.384 450.000 342.774 380.385
Euros/municipi 5.692 8.108 10.533 51.786 6.592
Euros/acció 3.590 4.688 4.971 4.797

Font: Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears

<http://A21L.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=96&lang=CA&cont=1703>

Quadre núm. 10. Subvencions anuals atorgades pel Govern de les Illes Balears a l’A21L

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total de municipis beneficiats 29 35 39 37
Total d’accions 60 75 41 52
Accions/municipi 2,07 2,14 1,05 1,41
Aportació global (euros) 96.162 48.000 50.400 65.000
Euros/municipi 3.316 1.371 1.292 1.757
Euros/acció 1.603 640 1.229 1.250

Font: Consell de Mallorca

Quadre núm. 11. Subvencions anuals atorgades pel Consell de Mallorca a l’A21L

16. Vegeu: <http://www.conselldemallorca.net/?id_section=3826>. El Consell de Mallorca hi reprodueix el text del Reglament
de cooperació municipal de 2008, que actualment és vigent, i dóna una àmplia informació del POS de 2008, 2009 i 2010. 17. Aquesta convocatòria fou publicada en el BOE núm. 77, de 25 de maig de 2010.
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En bona part, l’èxit d’una iniciativa com l’A21L
és possible gràcies a la utilització i a l’efectivitat
dels recursos i mitjans diversos per difondre la.
Baldament que algunes A21L han utilitzat en-
questes per conèixer aquest assumpte, el tre-
ball duit a terme per la SBEA (2008) és l’únic
que permet treure conclusions generals sobre
el cas mallorquí. Respecte d’aquest tema, l’en-
questa va formular la doble pregunta següent: 

•  Detallau quins mitjans de difusió s’han em-
prat i en quin grau per difondre l’A21L.

•  Entre els mitjans utilitzats, detallau quins
trobau que han estat més efectius (en una
escala de l’1 al 5).

Com que els resultats de l’enquesta de la SBEA
que apareixen en la publicació solament estan
presentats en format gràfic, hem utilitzat la in-
formació disponible per elaborar un quadre (el
núm. 12), en el qual apareixen els mitjans de
difusió més valorats des del punt de vista de
l’ús i de l’efectivitat.

Conselleria de Medi Ambient no fan cap refe-
rència al suport tècnic que l’OAL21 ha donat i
dóna a aquesta iniciativa. Durant molt de
temps (de vegades amb l’ajuda de tècnics d’al-
guna A21L exitosa), els membres d’aquesta
oficina han estat els encarregats de fer una
tasca d’apostolat que no ha escatimat esfor-
ços, ni dedicació.

El que fins fa poc temps havia estat gairebé
una funció exclusiva de l’OA21L, ara es com-
parteix amb el Consell de Mallorca, com una
funció més de la Direcció Insular d’Assessora-
ment Municipal. A més, han establert un servei
nou, el d’Assessorament en A21L, les principals
línies d’actuació són (textualment): 

•  Lliurament d’informació general sobre el
procés d’Agenda Local 21.

•  Formació sobre Agenda Local 21 i altres ma-
tèries de desenvolupament local.

•  Informació sobre línies d’ajudes i subven-
cions d’Agenda Local 21 i matèries associa-
des de tipus local.

•  Assessorament sobre documentació i requi-
sits metodològics en cada fase de l’Agenda
Local 21: prediagnòstic, diagnòstic, Pla
d’Acció, Pla de Participació, Pla de Segui-
ment, Pla d’Acció Anual, Informe anual de
seguiment i altres documents.

•  Promoció de la participació ciutadana.

•  Recerca en àrees de sostenibilitat, economia
local i participació ciutadana, en col·labora-
ció amb l’Observatori de Polítiques Locals i
altres ens.

Gairebé ningú que coneix l’oferta s’atreveix a
exigir un suport tècnic que els organismes es-
mentats ja ofereixen, tot i que hi ha constància
que hi ha polítics que reclamen més presència
de representants del Consell de Mallorca i de
la Conselleria de Medi Ambient en les reunions
del fòrum ciutadà dels municipis respectius.
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7. La visibilitat de les A21L de Mallorca a través
dels mitjans convencionals de difusió utilitzats i
d’Internet. L’ús de l’A21 com a marca de qualitat  

Mitjans més valorats pel que fa Mitjans amb una valoració Mitjans amb una valoració
a la utilització i a l’efectivitat de l’ús superior al de l’efectivitat de l’efectivitat superior a la de l’ús

(nota d’ambdós superior a 2,5 sobre 5)

Presentacions públiques
Cartells
Pàgines web
Plafons interactius
Enquestes o sondeigs d’opinió
Presentació a grups d’entitats
Exposicions divulgatives
Programes en la ràdio
Programes televisius
Presentació en vídeo
Tríptics i fulletons
Telèfon
Correu ordinari
Correu electrònic
Revistes i premsa local

Font: Elaboració pròpia a partir de la SBEA (2008)

Quadre núm. 5. Conclusions principals de l’estudi de la SBEA (2008) 
sobre les A21L de Mallorca
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La metodologia de treball consistí a utilitzar el
cercador Google per accedir a la pàgina prin-
cipal, determinar-hi la presència o absència
d’informació i, en els casos en què n’hi troba-
ren, analitzar-ne alguns aspectes qualitatius,
com el grau de dificultat per poder accedir a la
informació i la qualitat dels recursos.

Malgrat que la hipòtesi de partida era que tots
els municipis mallorquins estaven en situació
de poder incloure informació de les A21L a tra-
vés de les pàgines web municipals oficials, l’a-
nàlisi rigorosa dels portals ens va permetre
descobrir que:

•  Tan sols trenta ajuntaments (el 56,6 % del
total) aportaven qualque tipus d’informació
sobre l’A21L i els vint-i-tres municipis res-
tants (43,4 %) no utilitzaven Internet per fa-
cilitar informació sobre aquesta iniciativa.

•  Tan sols cinc municipis dels trenta que ofe-
rien a la seva pàgina web qualque tipus d’in-
formació relacionada amb l’A21L (6,7 %
dels casos) ho feien d’una manera molt su-
perficial i la majoria de vegades simplement
reproduïen informació externa sobre aquest
tipus d’iniciativa.

De la mateixa manera que la premsa escrita uti-
litza la primera pàgina per anunciar amb grans
titulars les notícies principals, el fet d’aprofitar
la pàgina principal d’una web per donar infor-
mació sobre l’A21 predisposa a pensar que
tenen esment d’aquesta iniciativa o que és una
línia d’actuació prioritària. A Mallorca, l’aplica-
ció d’aquest paràmetre ens va permetre cons-
tatar que vint municipis dels trenta que
incorporaven qualque mena d’informació
sobre l’A21L (66,6 %) l’oferien a la pàgina
principal o a la portada de la web oficial.
Aquesta opció, malgrat que aparentment és
bona, presentava formats ben diferents: quinze
casos dels vint (75 %) empraven logotips per-
sonalitzats o de disseny propi i els altres cinc
recorrien a un simple text o reproduïen recur-
sos aliens. A més, respecte d’aquests quinze lo-
gotips, és important destacar que solament un

era mort (no permetia cap tipus d’interacció) i,
a partir dels altres catorze (el 93,33 %), po-
díem obtenir més dades de la iniciativa acce-
dint a informacions i a documents nous.

Localitzar a la pàgina principal de la web qual-
sevol signe d’identificació d’allò que pretenen
difondre és molt pràctic per a l’usuari i és un
bon indicador de la funcionalitat del portal i de
la coherència del seu disseny. Executar moltes
ordres o clics per arribar a la informació desit-
jada explica el cas contrari. Per fer aquesta
comprovació, la tasca de quantificar el nombre
d’ordres o de clics necessaris per trobar la pri-
mera referència a l’A21 a la pàgina web oficial
de l’Ajuntament ofereix els resultats següents:

•  Com explicàvem abans, vint ajuntaments ubi-
caven la primera informació de l’existència
d’una A21L a la pàgina principal de la web.

•  Pel que fa als deu ajuntaments restants (que
desplegaven qualque tipus d’informació a
la pàgina web), en sis casos la primera in-
formació sobre les A21L obligava a executar
tres clics i la mitjana aritmètica del conjunt
era de dos i mig.

Si en lloc de determinar el recorregut que hem
de fer per arribar al primer senyal identificador
de l’A21 a la pàgina web oficial, volem saber
el nombre de clics que necessàriament hem de
fer en el teclat de l’ordinador per poder obrir
els documents propis (diagnòstic, Pla d’Acció,
etc.) dels vint municipis que identifiquen la ini-
ciativa a la pàgina principal, la distància aug-
menta notablement. Amb la informació que
hem recollit al quadre núm. 15, podem treure
les conclusions següents:

•  Solament en un cas podem accedir a
aquesta informació des d’una icona viva de
la pàgina principal amb un sol clic.

•  En tres casos el nombre màxim és de sis clics.

•  Les freqüències més grans les localitzam en
els trams intermedis, entre dos clics i quatre.

La mostra és representativa i la interpretació
del quadre no ofereix dubtes:

•  En general, els mitjans de difusió més ben
valorats són els tríptics i els fulletons, les pre-
sentacions públiques, la premsa local, el te-
lèfon, les presentacions a entitats, les
enquestes i els cartells.

•  Constatam que, pel que fa al telèfon, les pre-
sentacions en vídeo i els programes de tele-
visió en valoren més l’efectivitat que no l’ús.

Com hem dit abans, l’estudi de la SBEA no per-
met valorar des del punt de vista quantitatiu el
paper dels diferents mitjans de comunicació en
la difusió d’informació sobre l’A21, i nosaltres
tampoc no hem intentat satisfer la nostra cu-
riositat per saber-ho. El que no resulta gens di-
fícil de comprovar és la referència gairebé nul·la
que dispensen a les A21 els corresponsals mu-
nicipals que publiquen en els rotatius de més ti-
rada de l’illa. A l’hora d’estudiar en profunditat
la visibilitat de l’A21, Internet és sens dubte la
plataforma d’informació i de comunicació més
fàcil d’utilitzar. Possiblement per això, recórrer
a les webs oficials dels ajuntaments que conte-
nen informació sobre l’A21 s’identifica com una
bona pràctica en l’informe tècnic que acom-
panya algun tipus de document que es pre-
senta a la CEIAL i és una variable que s’utilitza

també en el barem de les A21L a efectes de re-
conèixer-ne els valors (premis anuals de Soste-
nibilitat i Agendes 21 de Mallorca).

Segons els resultats de l’estudi de la SBEA
(2008) que hem presentat en el capítol ante-
rior, la valoració de les pàgines web dels ajun-
taments com a mitjà d’informació i de difusió
de les A21L de Mallorca és relativament bona
quant a l’ús (nota de 3,6 sobre 5), i és mitjana
quant a l’efectivitat (nota de 2,4 sobre 5).

A partir d’aquesta informació primària, hem
analitzat amb més profunditat i objectivitat el
tractament que feren de l’A21 les pàgines web
oficials dels ajuntaments mallorquins, en un
moment18 en què, segons les dades oficials de
l’OAL21 (vegeu el quadre núm. 14), la situació
de les A21L a Mallorca tenia un balanç espec-
tacular:

•  Solament un municipi encara no havia pas-
sat el llindar de la simple adhesió a la carta
d’Aalborg; i la resta estaven implicats en la
implantació de l’A21L.

•  Els plans d’acció de trenta-dos municipis (el
60,4 % dels cinquanta-tres que hi ha a les
Balears) ja havien estat aprovats per la
CBMA.
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18. Vàrem analitzar les pàgines web dels cinquanta-tres ajuntaments de Mallorca entre dia 14 de juliol i 3 d’agost de 2008,
període durant el qual vàrem detectar unes quantes modificacions en la presentació i en els continguts.

Fase Carta d’Aalborg Diagnòstic Pla d’Acció Total

Estat Només adhesió Iniciat Avançat Iniciat Avançat Ratificat 
per la CBMA

Municipis 1 4 11 3 2 32 53
% 1,9 28,3 9,4 60,4 100,0

Font: OAL21

Quadre núm. 13. Estat de l’A21L de Mallorca (2 de juny de 2008)
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Des del punt de vista de la teoria del màrque-
ting, una marca és un element diferenciador
d’un producte de qualitat i és verificat per les
propietats i característiques que té. Amb una
marca pretenem identificar la bondat d’un pro-
ducte per fer-lo més competitiu en el mercat,
incentivar-ne el consum i generar-hi confiança. 

L’A21 no s’ha pogut aïllar d’aquest context ge-
neral i, raonadament, els poders locals han
desenvolupat tota una sèrie d’estratègies pu-
blicitàries per donar-li visibilitat. En general, no
han topat gaires inconvenients per acomplir
aquest objectiu, però no sempre han tingut en
compte que l’A21 és una iniciativa no conven-
cional, que té unes característiques diferents
de la resta de «productes» que solament la fan
promocionable des del punt de vista mediam-
biental (eix ambiental, social i econòmic), la
qual cosa és un repte important.

La decisió d’utilitzar un distintiu per identificar
la qualitat d’una A21 no hauria de ser un sim-
ple acte simbòlic que conferís un valor afegit a
una iniciativa, ni tampoc un reclam turístic.
Donar categoria de marca a l’A21 ha de con-
sistir a fer visible i destacar la vinculació d’una
ciutat o d’un municipi concret amb un model
de desenvolupament que els ciutadans han de-
cidit i que els poders públics executen respec-
tant els principis de la sostenibilitat. 

La selecció que suposa aplicar aquesta fórmula,
quant al paper dels ciutadans (que decideixen)
i dels polítics (que executen), obliga que una
bona pràctica aparent, com ara instal·lar una
tanca publicitària A21 a l’entrada d’una ciutat
o d’un municipi, solament pugui servir per
identificar millores tangibles i no únicament
bones intencions. Per això, la millor manera de
donar credibilitat a una A21 és que l’espai i els

En realitat, una part de les conclusions que hem
presentat poden ser enganyoses, si tenim en
compte que, tant en un cas com en l’altre, hem
obtingut la informació a partir d’un exercici de
proves i d’errors. És un sistema de llarg recorre-
gut que, quan no hi ha cap identificació explí-
cita de les A21L mitjançant un text, un signe o
qualsevol altre element, hem de recórrer a la lò-
gica de navegar gairebé sense rumb a través de
la pàgina, obrir i tancar documents d’una ma-
nera erràtica per acabar trobant la informació
desitjada en camps inversemblants. Solament a
través d’aquest procediment podem saber el
nom de les finestres darrere les quals s’ama-
guen els documents interns relacionats amb les
AL21. Les dades recollides en el quadre núm.
15 (referides a deu municipis que no aportaven
informació sobre la iniciativa a la pàgina princi-
pal de la web, però sí en altres camps) consta-

ten que hi ha poca coincidència de criteris a l’-
hora d’ubicar racionalment la informació.

La discordança exagerada de situacions detec-
tades és el reflex del desordre que afecta al-
guns àmbits de l’organització administrativa
municipal. Com que manca una estructura lò-
gica que faciliti la localització de la informació
de l’A21L a les pàgines web municipals, inten-
tàrem trobar-hi una solució investigant si la 
denominació oficial de qualque regidoria in-
cloïa el terme A21. El resultat fou que única-
ment a dos municipis mallorquins el terme
A21L s’anunciava d’una manera explícita com
a competència de qualque regidoria: Esports,
Festes i A21L (Sencelles), i Joventut, Educació,
Turisme, Agenda Local 21 i Fires i Mercats
(Sineu). En ambdós casos vàrem haver de fer
tres clics per arribar-hi.
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Pàgina principal Nombre de clics necessaris

1 2 3 4 5
Aparició del concepte A21L 20 3 2 3 2
Accés a la documentació pròpia 0 1 7 6 8 3

Quadre núm. 14. Accessibilitat al concepte i als documents interns de les A21L 
de Mallorca a través d’Internet

Finestra d’accés Casos Finestra d’accés Casos

• serveis municipals 1 • descàrregues 1
• tràmits i documents 5 • àrea de medi ambient 1
• organització municipal 1 • més documents 1
• organització política 1 • departaments 1

Quadre núm. 15. Finestres per accedir a l’A21L a través d’Internet

Municipi Població 1 2 3

Sencelles 2.743 Departaments Organització política Esports, Festes i A21L
Sineu 3.133 Organigrama polític Política Joventut, Educació, Turisme, 

Agenda Local 21 
i Fires i Mercats

Quadre núm. 16. Municipis amb regidories que contenen el terme A21L a la denomina-
ció. Localització a la pàgina web oficial i nombre de clics necessaris per arribar-hi

Figura núm. 5. Logotips d’A21L d’alguns municipis de Mallorca
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Una de les característiques de l’A21L que la di-
ferencia d’altres modalitats de planificació i in-
tervenció és la gran heterogeneïtat de persones
i grups que hi participen, i que l’acompanya-
ment es fa des del principi i durant tot el procés.
Aquesta situació dibuixa un gran arc, en un ex-
trem del qual se situen els ciutadans que hi par-
ticipen a títol individual, els quals generalment
plantegen qüestions molt domèstiques que
tenen una càrrega forta de subjectivisme i, a
l’altre, els experts. Entre ambdós, hi ha tots els
altres ciutadans. 

Com que és una iniciativa que ha de donar au-
diència a tots els ciutadans i solucionar els pro-
blemes plantejats des de la perspectiva del
desenvolupament sostenible, la conducció de
l’A21L ha d’evitar ser discrecional quant al ma-
neig dels recursos humans.

La pluja o tempesta d’idees (en el món anglo-
saxó coneixen aquest terme amb la denomina-
ció brainstorming) és una tècnica de treball
grupal que facilita l’aparició d’idees sobre un
tema o conflicte plantejat, en un ambient
obert, creatiu i relaxat.19

Una regla important perquè funcioni és que el
grup que experimenta aquest mètode ha de
ser molt receptiu a qualsevol idea i, en principi,
no ha d’excloure cap raonament (per molt tri-
vial que sembli) per donar el màxim de con-
fiança als participants. Els especialistes coinci-
deixen que, al manco a l’etapa inicial, aquesta
tècnica ha de servir per cercar més la quantitat
i l’originalitat que no la qualitat. En una etapa

posterior, serà necessari seleccionar d’una ma-
nera qualitativa les idees aportades per donar-
los validesa.

La preparació, la disciplina i les bones maneres
dels responsables a l’hora de dirigir les reu-
nions, ja sigui un coordinador o un equip es-
pecialitzat, és un factor que afavorirà l’èxit del
procés. En qualsevol cas, seran els responsables
de dinamitzar el grup i modular el desenvolu-
pament de les reunions, d’aplicar la metodolo-
gia de treball més adient a les circumstàncies i
d’elegir els procediments més rendibles (el tèc-
nics parlen de flux lliure, en cercle o silenciós),
segons les característiques dels participants i
els temes plantejats.

Aplicat als tallers i a altres fórmules de partici-
pació ciutadana, aquesta tècnica permet invo-
lucrar el màxim nombre possible de persones i
col·lectius per generar també el màxim nombre
d’idees, plantejar tants problemes com sigui
possible, determinar-ne les causes possibles i
posar en comú solucions diverses.

El fet que els tallers o fòrums ciutadans mun-
tats entorn de l’A21L siguin de tipus obert po-
dria crear qualque conflicte i un cert impàs en
el procés. Com es desprèn de l’estudi de la
SBEA (2008), per exemple, aquesta situació es
produeix quan una fracció de ciutadans mono-
politza les reunions, planteja problemes des
d’una perspectiva massa individual, identifica
causes i solucions des d’una òptica massa es-
corada o, en el pitjor dels casos, poc o gens re-
lacionada amb l’objectiu de la iniciativa. 

escenaris en què s’apliqui almanco adoptin uns
valors positius que siguin bons de reconèixer.
A partir d’aquest raonament, seria lògic pensar
que, per exemple, una ciutat promotora de la
iniciativa presentàs un desenvolupament urba-
nístic compacte i afavoridor de les relacions de
proximitat, que tingués espai suficient per as-
segurar la mobilitat en sistemes no motoritzats
(voravies, àrees restrictives per a la circulació de
vehicles, etc.), i que estigués adaptat a la po-
blació amb mobilitat restringida, que tingués
aparcaments perifèrics de dissuasió, equipa-
ments centrals i accessibles, arbratge amb es-

pècies autòctones, un control estricte de la
despesa municipal (aigua, electricitat, etc.), ne-
tedat, etc. 

Com passa en la majoria dels casos, quan una
ciutat o un municipi acull intervencions contra-
dictòries des del punt de vista de la sostenibili-
tat, no estaria de més que s’instal·lassen
tanques publicitàries que permetessen identi-
ficar les que s’han desenvolupat respectant el
Pla d’Acció de l’A21 i les entitats que han con-
tribuït a finançar-les i executar-les, com fan
amb les obres públiques en general.
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8 .  De la pluja d’ idees a la interven ció 
dels experts

19. Hi ha una àmplia bibliografia sobre aquesta tècnica. Possiblement, el que és més fàcil és recórrer a qualque pàgina d’In-
ternet: <http://es.wikipedia.org/wiki/Brainstorming> o <http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/46/brains-
torming.htm>.
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La publicació de la Conselleria de Medi Am-
bient (2003) sobre metodologia per aplicar
l’A21L en els municipis balears recull prou in-
formació sobre els continguts mínims i els pro-
cediments per redactar dos documents que
s’han de vincular correctament i han de servir
per interpretar correctament la realitat local: el
prediagnòstic i el diagnòstic final.

El prediagnòstic és un document que recopila
la informació existent de la ciutat i de l’entorn
(municipi) des del punt de vista ambiental, so-
cial i econòmic; ha de contenir dades, autenti-
cades i actualitzades, i procedents de fonts
diverses, que sempre s’han de citar correcta-
ment. Els recursos obtinguts han de permetre
passar de l’etapa descriptiva que hem comentat
més amunt a una altra de més selectiva (diag-
nòstic), l’objectiu final és disposar d’informació
suficient per valorar correctament la situació
dels problemes detectats i l’abast. 

Malgrat que la diferenciació entre ambdós do-
cuments (el prediagnòstic i el diagnòstic) pugui
semblar una qüestió excessivament acadèmica,
l’experiència demostra que no és de més fer-
ho per evitar (com en realitat ocorre) que siguin
identificats com a diagnòstics mediambientals
els que són simples monografies locals. Quan
els recursos són escassos, sembla que és total-
ment desaconsellable dedicar esforços a reco-
pilar informació d’una manera indiscriminada,
en comptes d’invertir el temps a treballar les
dades que permeten identificar d’una manera
més efectiva el grau de sostenibilitat del terri-
tori analitzat.

Per això, elaborar el diagnòstic mediambiental
és una fase que té una importància vital en la

consecució dels objectius pretesos, fins al punt
que incomplir certs requisits pot condicionar el
resultat final de l’experiència i l’èxit. Interessa
destacar que una qüestió que sovint passa des-
apercebuda és que el Decret 123/2002 esta-
bleix que convé no solament definir la situació
actual, sinó també la tendenciosa i la desitja-
ble, cosa que està relacionada amb el que hem
plantejat en el capítol anterior.

L’afirmació que l’elaboració dels diagnòstics de
les A21L és una tasca dels tècnics sembla que
és incontestable, si no coneguéssim qualque
cas que confirma tot el contrari (han densat
aquesta activitat en mans de qualque voluntari
carregat de bones intencions, però que és cla-
rament insolvent).

El caràcter participatiu que defineix aquest
tipus d’iniciativa recomana que la intervenció
ciutadana es potenciï des del principi, seguint
un reglament o pla de participació que prèvia-
ment s’ha d’haver consensuat. En aquesta fase
del procés, pot ser extraordinàriament valuós
fer enquestes a la població per poder detectar,
entre altres coses:

•  El grau de coneixement de la iniciativa i, si
és el cas, la valoració que en fan.

•  La percepció dels problemes principals del
municipi.

Segons les dades que aporta l’estudi de la
SBEA (2008), el 76 % de les A21L de Mallorca
analitzades feren enquestes de percepció am-
biental, però no podem determinar en quina
fase del procés les feren.

De vegades el problema sorgeix quan arriben
a un punt mort que no permet avançar per
motius diversos:

•  Perquè hi ha discrepàncies fortes entre els ac-
tors (ciutadans) que intervenen en el procés.

•  Quan els tècnics responsables de conduir el
procés (coordinador o equip especialitzat)
tenen una formació deficient o no disposen
de capacitat ni de recursos suficients per va-
lorar correctament una situació o una pro-
posta des del punt de vista de la sostenibilitat.

•  Davant la inexistència de mecanismes (plans
de participació) que permetin desblocar la
situació.

Altres vegades el problema és més complex i
per resoldre uns conflictes determinats és ne-
cessari comptar amb el suport tècnic o amb la
intervenció directa d’experts en matèries com
la dinamització ciutadana o la prospectiva (per
exemple, a l’hora de preveure la tendència que
experimentaran certes variables en un període
de temps concret). 

Possiblement, caldria tenir una percepció més
empresarial de l’assumpte i compartir l’objectiu

principal de les organitzacions empresarials,
que és obtenir el màxim de benefici (en aquest
cas, mediambiental) durant el màxim de temps
possible. 

D’acord amb els objectius que pretén acomplir,
l’A21L està obligada a conèixer l’evolució dels
indicadors de sostenibilitat, un baròmetre can-
viant que s’ha de construir a partir de les dades
històriques disponibles i s’ha d’aplicar una me-
todologia que permeti intuir escenaris futurs.

Un mètode general de prospectiva molt cone-
gut en alguns ambients empresarials a l’hora
d’implantar el seus plans estratègics és la con-
sulta d’experts, conegut també com a mètode
Delphi.20 Davant l’existència insuficient de
dades històriques que permetin simular un es-
cenari futur, amb aquest mètode utilitzen la in-
formació contrastada d’un grup d’especialistes
(des de la seva àrea de coneixement); els quals,
a més d’ajudar a interpretar correctament l’en-
torn i a conèixer els punts forts i dèbils, identi-
fiquen les línies productives (de gestió
mediambiental, pel que fa a les A21) que s’han
de mantenir i potenciar, les que s’han d’im-
plantar i les que s’han d’evitar per ser compe-
titius (en el cas de les A21, en termes de
sostenibilitat).
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20. Entre el gran nombre de recursos informatius sobre el mètode Delphi que hi ha disponibles a la xarxa, destacam l’adreça
següent: <http://www.gtic.ssr.upm.es/encuestas/delphi.htm>.

9.  Les auditories mediambi entals:  
el prediagnòstic i el diagnòstic final
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estan. No hi ha dubte que el fet que hi hagi
catàlegs del patrimoni municipal, aprovats i
vius (oberts a la incorporació d’elements),
és una iniciativa que defineix el grau de
complicitat dels polítics en la protecció dels
béns públics i la salvaguarda. 

•  L’existència de catàlegs de camins públics i
l’estat de tramitació en què estan.21 La re-
dacció documentada d’aquest tipus d’in-
ventari és una decisió política que afavoreix
la resolució de conflictes relacionats amb la
propietat i l’ús dels camins. Com en el cas

anterior, a més de servir d’indicador del grau
de complicitat dels governs locals en la de-
fensa d’allò que és públic, que hi hagi
aquest inventari crea un clima de confiança
entre la classe política i els ciutadans (vegeu
la relació de municipis de Mallorca que dis-
posen de catàleg de camins públics a la fi-
gura núm. 5).

•  L’existència d’iniciatives semblants a l’A21L
a escales diferents: A21E, EMAS, marques
de qualitat ambiental, etc.

Per aconseguir que els actors s’impliquin al
màxim en el debat, és un bona pràctica (que
encara no està suficientment generalitzada) fer
una àmplia difusió del prediagnòstic, diagnòs-
tic i d’altres recursos relacionats amb l’A21L a
través de les pàgines web oficials dels ajunta-
ments, dels centres escolars i d’altres mitjans
de comunicació.

Les bones pràctiques s’han fet efectives també
en alguns àmbits de l’Administració pública i,
en aquest sentit, hem de reconèixer els proce-
diments nous que han implantat els responsa-
bles del DCLI del Consell de Mallorca per
avaluar els prediagnòstics i els diagnòstics mu-
nicipals. Un exemple de millora ha estat el dis-
seny i l’ús que ha fet la CEIAL21 d’un model
d’informe tècnic que facilita l’avaluació del
diagnòstic.

Un dels problemes que té el CEIAL21 a l’hora
de validar aquests documents és que no dis-
posa d’informació suficient o d’indicadors que
permetin als membres calibrar adequadament
l’estat de salut del municipi. En aquest sentit,
seria bo evitar discrecionalitats i institucionalit-
zar mesures per exigir que, a l’hora de defensar
aquest documents davant el CEIAL21, els res-
ponsables municipals aportassin informació
d’aspectes diversos, com ara:

•  L’accés a la informació municipal. És bo de
fer comprovar que alguns ajuntaments no
fan difusió suficient d’informacions que els
ciutadans haurien de conèixer, com són els
acords municipals, les convocatòries, etc., ni
utilitzen els mitjans de comunicació que
tenen a l’abast (els taulons d’anuncis, Inter-
net, etc.). Possiblement, el despropòsit més
gran fa referència a una qüestió que sembla
que passi desapercebuda a la majoria de la
població: la no-publicació de la convocatò-
ria ni de l’ordre del dia d’actes que tenen
una importància cabdal per als ciutadans,
com són les sessions plenàries. Aquesta
mancança contradiu el principi bàsic de la
Llei autonòmica de règim local que obliga a
fer-ho.

•  La implantació de pressupostos participa-
tius.

•  Els conflictes i contenciosos contra l’Ajunta-
ment. Seria desitjable poder determinar el
grau de conflictivitat (especialment urbanís-
tica) del municipi i donar a conèixer la rela-
ció dels contenciosos presentats contra
l’Ajuntament, el contingut i l’estat de reso-
lució.

•  El grau d’adaptació del planejament urba-
nístic al Pla Territorial Insular (PTI).

•  L’existència de catàlegs del patrimoni histò-
ric i cultural i l’estat de tramitació en què
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Apartats Subapartats

1. Procés de l’A21L al municipi 1.1. Generalitats
1.2. Ajuntament i A21L
1.3. Cronologia de l’A21L

2. Diagnòstic de sostenibilitat 2.1. Resum del document
2.2. Observacions del document:

• pel que fa al contingut i a la metodologia
• pel que fa a la forma

3. Conclusions

Quadre núm. 17. Model d’informe tècnic del Departament de Cooperació Local 
utilitzat pel CEIAL21 de Mallorca per avaluar el prediagnòstic i el diagnòstic de les A21

21. El Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca col·labora de manera gratuïta amb els ajuntaments
per catalogar els camins de Mallorca amb l’objectiu de disposar d’un recurs útil per gestionar-los. A partir d’una investigació
arxivística, bibliogràfica i cartogràfica prèvia són definits aspectes com el traçat dels camins i altres característiques tècniques,
la titularitat, l’interès patrimonial, l’estat de conservació i la funcionalitat: 

<http://www.conselldemallorca.com/mediambient/pedra/catalogacio.php?idioma=esp&opcio=2>.

Figura núm. 1. Estat de les A21L a Mallorca

Font: <http://www.conselldemallorca.net/mediambient/pedra/catalogacio.php?opcio=6>
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El Decret 123/2002 sobre la implantació de
l’A21L als municipis insulars defineix el Pla d’Ac-
ció com: «el document que, basant-se en el
diagnòstic, defineix les propostes que s’han de
realitzar, incloent-hi l’estructura organitzativa,
les responsabilitats, les pràctiques, els procedi-
ments, les accions i els recursos per portar a
terme la millora sostenible del municipi».
Aquest Decret determina que el Pla d’Acció ha
d’incloure, com a mínim, el de Participació, el
d’Actuació i el de Seguiment, la qual cosa resol
la possible confusió conceptual que hi pot haver,
especialment entre els termes acció i actuació. 

Queda clar que el Pla d’Acció és el document
marc de referència per als altres tres, que estan
pensats per assolir uns objectius concrets. El Pla
de Participació és definit com el document que
regula la participació dels actors implicats; el
Pla d’Actuació conté les accions concretes que
s’han de dur a terme; i el Pla de Seguiment de-
termina els mecanismes de l’avaluació conti-

nuada del desenvolupament del Pla d’Acció i
dels resultats obtinguts.

Tanmateix, si des del punt de vista teòric el pre-
diagnòstic, el diagnòstic i el Pla d’Acció són
presentats com una seqüència temporal lògica,
la pràctica demostra que és convenient que el
Pla de Participació sigui dissenyat al principi per
assegurar, així, la integració plena dels ciuta-
dans en el procés.

D’acord amb la normativa de referència, hem
de reconèixer l’esforç que fan el Govern de les
Illes Balears i el Consell de Mallorca per desen-
volupar un seguit d’iniciatives orientades a ho-
mologar formats i millorar procediments, i
també per assegurar-ne la divulgació.25 Des
d’una perspectiva formal, un dels avanços prin-
cipals es concreta en el disseny estandarditzat
d’unes fixes o d’uns formularis (vegeu el qua-
dre núm. 18 i els annexos A i B).

És evident que hi ha un llarg etcètera de varia-
bles que hem de tenir en compte i afegir a
aquesta relació per poder comprendre més bé
l’escenari en què està inscrita una A21. Des
d’alguns àmbits de l’Administració, hi ha veus
que han proposat incorporar informació sobre
l’adhesió municipal a xarxes o programes com
l’Assemblea de Batlles i Batllesses de Ma-
llorca,22 la Xarxa Balear de Pobles pel Clima23 o
la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans
de Mallorca,24 i a altres iniciatives de la mateixa
categoria. Tot i que podríem considerar-la una
proposta perfectament assumible, el fet de
tenir-la en compte no deixa de generar una
certa incertesa, ja que l’acte d’adhesió institu-

cional (com ha passat amb Aalborg) solament
és un punt de partida, una simple declaració
de bones intencions. És evident que l’adhesió
municipal a una xarxa crea un valor afegit, ja
que representa un reforç del compromís de la
institució signant per acomplir uns objectius
concrets. És important evitar el perill d’escorar
que pot generar qualsevol adhesió per a una
iniciativa que té uns objectius tan amplis com
l’A21L, a causa de la prevalença o el domini ex-
cessiu d’un eix sobre la resta (per exemple, de
l’ambiental sobre l’econòmic i el social), amb
la pèrdua de l’equilibri i l’horitzontalitat conse-
qüent (transversalitat).
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22. <http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1374>.

23. <http://www.xarxabaleardepoblespelclima.net/>.

24. <http://www.conselldemallorca.net/?id_section=4465>.

10.  Els plans d’acció.  Els plans de participació,
actuació  i  seguim ent

25. Vegeu la informació dels apartats de metodologia i formació (Jornada sobre Metodologia de l’AL21, maig de 2009) de la
pàgina web del Consell de Mallorca: <http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=491&id_section=1920>.

Apartats Subapartats

1. Procés de l’A21L al municipi 1.1. Generalitats
1.2. Ajuntament i A21L
1.3. Cronologia de l’A21L

2. Pla d’Acció 2.1. Resum del Pla d’Acció
2.1.1. Resum del Pla de Participació
2.1.2. Resum del Pla d’Actuació
2.1.3. Resum del Pla de Seguiment

2.2. Observacions del Pla d’Acció
2.2.1. Observacions del Pla de Participació
2.2.2. Observacions del Pla d’Actuació
2.2.3. Observacions del Pla de Seguiment

3. Conclusions

Quadre núm. 18. Model d’informe tècnic del Departament de Cooperació Local 
utilitzat pel CEIAL21 de Mallorca per avaluar els plans d’acció de les A21
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El Pla de Seguiment és el document del Pla
d’Acció que, d’acord amb el Decret 123/2002,
ha de ser «un sistema d’avaluació contínua i
periòdica del desenvolupament i dels resultats
obtinguts per implantar el Pla d’Acció». 

Arribats a aquest punt, possiblement és el mi-
llor moment per relacionar el que hem dit en
el capítol 8 sobre prospectiva amb:

•  La determinació que fa el Decret 123/2002
sobre el fet que els diagnòstics o les audito-
ries han de servir per definir la situació ac-
tual de la ciutat o del municipi afectat, però
també la tendenciosa i la desitjable.

•  La conveniència que les actuacions previstes
pels plans d’acció no solament prevegin re-
soldre els problemes de desviacions o els im-
pactes negatius.

Aquest esforç addicional pot servir per posar en
dubte la sostenibilitat d’un projecte a mitjan
termini i a llarg termini, si queda constatat que
els beneficis derivats d’una decisió aparentment
bona no solament no són perdurables, sinó que
poden degenerar en unes situacions no volgu-
des i abans mai no percebudes com a possibles.

Un exemple pot recrear la necessitat de pre-
veure els impactes negatius derivats d’una bona
proposta. No hi ha dubte que per facilitar l’ac-
cés en cotxe a una àrea recreativa de muntanya
i poder gaudir així de la natura (impacte posi-
tiu), la solució més fàcil seria millorar les carac-
terístiques tècniques de l’accés (asfaltar) i de
l’acolliment (crear infraestructures i serveis) de
la zona on volem accedir, per donar la màxima
cobertura possible a la demanda. Tanmateix, al-
manco des del punt de vista ambiental, els
membres d’una A21L possiblement posarien en
dubte la sostenibilitat d’aquesta proposta i, per
conservar els valors ambientals del bosc i evitar
la pressió excessiva que es generaria dels usua-
ris, podrien pensar que la millor alternativa seria
no asfaltar el camí d’accés, sinó mantenir-lo
com a pista forestal i no dotar-lo de les infraes-

tructures previstes. Malgrat que podrien confiar
en l’efecte dissuasiu d’aquestes mesures i que
hi anirien manco vehicles particulars, el fet que
no hi hagi una bona estratègia de gestió i me-
sures de control podria estimular l’aparició de
més clients, entre ells els vehicles quatre per
quatre que són uns dels mitjans de transport
depredadors per excel·lència. 

A més de confirmar les possibles desviacions
que podrien derivar d’una decisió aparentment
benèvola com la que hem plantejat, l’exemple
que hem seleccionat (que correspon al cas real
d’un municipi mallorquí) confirma que és ne-
cessari treballar en escenaris temporals diversos
i integrar totes les variables d’anàlisi que per-
metin assegurar la satisfacció de les demandes
immediates, sense posar en perill les futures.

Una tècnica que serveix per descobrir els possi-
bles desajustaments dels resultats esperats, i que
és aplicable també a altres aspectes de l’A21,
consisteix a analitzar l’actuació que preveuen
desenvolupar aplicant-hi els conceptes de debi-
litat i amenaça que incorpora el sistema DAFO,26

un mètode molt conegut en l’àmbit empresarial
que facilita la presa de decisions estratègiques.

La metodologia utilitzada a les Illes Balears per
gestionar els plans d’acció es pot considerar su-
ficient, perquè s’ajusta a una normativa d’im-
plantació concreta (el Decret 123/2002) que
obliga a elaborar tota una sèrie de procediments
de participació, d’actuació i de seguiment.

La manca de visibilitat de les A21L de Mallorca
a través dels mitjans convencionals de difusió
utilitzats i d’Internet, a la qual hem fet referència
al capítol 7, i els problemes de difusió eficient
de la iniciativa detectats a diferents fors aconse-
llen que els tres documents del Pla d’Acció es
reforcin amb un tercer, un Pla de Comunicació,
que asseguri una major publicitat de la iniciativa.
Algunes A21 mallorquines ja inclouen, aquest
objetiu en els seus plans.
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Aquest exemple i d’altres de millora dels pro-
cediments utilitzats per valorar les A21 són el
resultat de l’ampli debat intern generat en
l’àmbit de la CEIAL21 de Mallorca, del nou
consens i de l’actitud que han demostrat tenir
els membres a l’hora de valorar els projectes i
de donar una solució tècnica als problemes
plantejats. Possiblement, l’avanç més tangible
aconseguit és que els membres del CEIAL21 de
Mallorca tenen una actitud més crítica i manco
permissiva que en etapes anteriors respecte
dels projectes presentats. A més, també estan
convençuts que, sense posar en dubte l’esforç
indiscutible que han fet els redactors de les
A21 (mai suficientment agraït), els projectes
han de tenir unes característiques que no con-
tradiguin els principis de la sostenibilitat i que
els diferenciïn dels models de planificació dis-
senyats a partir d’altres paràmetres.

Com en els diagnòstics municipals, hem de va-
lorar també l’actitud crítica i constructiva dels
responsables del Departament de Cooperació
Local i Interior a l’hora de redactar els informes
tècnics, ja que han aplicat la nova cultura de
qualitat que els darrers anys ha assumit el Con-
sell de Mallorca. De totes les observacions que
recull l’informe dels plans presentats, la que
sens dubte reflecteix aquesta nova cultura és
la identificació dels projectes que tenen una
sostenibilitat dubtosa.

Quant a la presentació de les propostes, en una
primera època, els plans d’actuació redactats
recollien totes les actuacions previstes i les di-
ferenciaven segons la importància que tenien,
la prioritat d’execució, el cost previst, etc. Tan-
mateix, aquests tipus de plans eren difícils de
manejar, perquè incloïen massa projectes i eren
poc concrets. Per això, el temps ha donat la raó
als qui varen plantejar que era convenient re-
dactar un Pla d’Actuació doble:

•  El de Referència, en què apareixerien tots
els projectes.

•  Un d’específic i més compromès, que in-
clouria manco projectes (que ja recull el Pla

de Referència) i que seguiria un ordre de
prioritats i un temps d’execució a molt curt
termini (Anual o Plurianual).

Tot i que el text del Decret 123/2002 no ho re-
cull explícitament, la diferenciació entre els
plans d’actuació de referència i el anuals per-
met resoldre tota una sèrie de problemes pràc-
tics que sovint es plantegen, com ara el del
nombre d’actuacions que han d’incloure. La
gran quantitat de projectes inclosos en els
plans d’actuació de referència pot crear sensa-
cions contraposades entre els actors que hagin
participat en la redacció. Per a uns, haver de
sobrepassar el centenar de propostes és un
valor afegit i n’estan orgullosos. Per a uns al-
tres, aquesta mateixa situació els pot provocar
una certa angoixa; consideren que és una es-
pècie de caos (totum revolutum), que és incon-
cret i inassolible a la pràctica. Possiblement, la
manera més intel·ligent de donar la raó a to-
thom és reiterar que és necessari complemen-
tar el Pla d’Acció de Referència i l’Anual. 

Amb vista a la validació de la CEIAL21, com
que és necessari dissenyar un Pla d’Actuació
Anual que contengui un nombre reduït de pro-
postes executables a curt termini (això el fa
més realitzable), obliga els polítics a compro-
metre’s més en l’execució i els redactors han
de ser més escrupolosos a l’hora de definir-los.
D’aquesta manera, ja no valoram exclusiva-
ment la bondat dels projectes pel fet de tenir
una denominació simple, ja que és una estra-
tègia que moltes de vegades amaga propostes
d’una sostenibilitat dubtosa.

Finalment, la necessitat de complementar els
plans d’actuació generals o de referència amb
d’altres d’anuals està justificada per raons de
caducitat: executar les actuacions previstes en
els plans anuals ha d’implicar revisar el Pla
d’Acció de Referència i actualitzar-lo. En reali-
tat, la decisió de revisar el Pla d’Acció de Refe-
rència no hauria d’estar determinada pel fet de
si és quasi impossible executar tots els projec-
tes, sinó per motius d’oportunitat i d’adequa-
ció a les noves necessitats.

26. Vegeu-ne més informació a: <http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO>.



El Programa 21, un dels documents de com-
promís adoptats a la Cimera de Rio de 1992,
fa una referència especial a la importància de
la participació ciutadana, al dret a la informació
que tenen els ciutadans i a la necessitat que les
autoritats locals engeguin una sèrie d’iniciati-
ves per aconseguir-ho. L’article 28.3 (Iniciatives
de les autoritats locals en suport al Programa
21) diu que «Cada autoritat local ha d’iniciar
un diàleg amb els ciutadans, les organitzacions
locals i les empreses privades i aprovar un Pro-
garama 21 Local. Mitjançant les consultes i la
promoció d’un consens, les autoritats locals
han de rebre aportacions de la ciutadania i de
les organitzacions cíviques, empresarials i in-
dustrials locals i han d’obtenir la informació ne-
cessària per formular les millors estratègies?». 

D’acord amb aquesta filosofia, l’A21L aplica
una metodologia de treball que requereix dis-
posar de recursos suficients per conèixer la re-
alitat municipal, descobrir-ne els punts forts i
dèbils i actuar en conseqüència. Tanmateix,
l’experiència demostra que hi ha moltes difi-
cultats per assolir aquest objectiu, perquè man-
quen estadístiques mediambientals a escala
local i una bateria d’indicadors que compleixin
els requisits de ser rellevants, que puguin ser
actualitzats regularment i que siguin fàcils d’in-
terpretar.

D’aquesta deficiència n’és conscient l’Adminis-
tració. Una publicació del Consell Superior
d’Estadística (CSE)27 critica la metodologia del
sistema estadístic espanyol i la manca d’infor-

mació mediambiental per respondre els reque-
riments de la Unió Europea. Un apartat d’a-
quest document, titulat «El desenvolupament
sostenible com a concepte transversal», fa
al·lusió a la importància del concepte desenvo-
lupament sostenible i dels indicadors ambien-
tals. També reconeix que és difícil mesurar les
variables socials, econòmiques i ambientals, i
aconsella adaptar les operacions del Pla Esta-
dístic Nacional (PEN) a les noves demandes. A
aquest problema general se n’hi afegeixen
d’altres, com per exemple: quan no hi ha certes
estadístiques d’unitats territorials menors, (per
exemple, de les ciutats i dels municipis), o no
es presenten suficientment desagregades. 

La creació del Banc Públic d’Indicadors Am-
bientals  (BPIA) és un projecte del Ministeri de
Medi Ambient, Medi Rural i Marí, que permet
explicar la multiplicitat de mètodes i enfoca-
ments amb què es tracta la informació me-
diambiental. Inclou seixanta-vuit indicadors
ambientals (poden ser consultats en línia)28 que
estan estructurats en catorze àrees: agricultura,
aigua, aire, desastres naturals i tecnològics,
energia, habitatge, indústria, medi urbà, na-
tura i biodiversitat, pesca, residus, sòl, trans-
port i turisme.

Com hem dit més amunt, els municipis són en-
titats territorials molt importants dins el sistema
estadístic, perquè tenen el control directe de
les microdades de la població i de les activitats
econòmiques, i perquè proporcionen una part
considerable de la informació bàsica als serveis
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11 .  Les estadístiques m ediambi entals 
i  els indicadors de sostenibi litat

27. CSE (2006). Propuestas y recomendaciones, previas a la formulación del Anteproyecto del Plan Estadístico Nacional 2009-
2012, sobre las necesidades nacionales en materia estadística y la adaptación y mejora de los medios existentes.

28. <http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/indicadores_ambientales/banco_publico_ia/>.



En relació amb la llista i el contingut del sistema
d’indicadors clau que s’havia utilitzat des de
l’any 2003, el que ha estat aprovat set anys
després introdueix millores notables, especial-
ment visibles quant a l’augment del nombre de
subindicadors. D’altra banda, malgrat que la

denominació d’alguns indicadors es manté, la
metodologia que s’empra per definir-los per-
met interpretar-ne els continguts més bé. Opi-
nam que tant els conceptes incorporats com la
mètrica utilitzada representen avanços impor-
tants per detectar: 
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estadístics oficials, però després, dissortada-
ment, les publicaran com a mitjanes aritmèti-
ques: Institut Nacional d’Estadística (INE),
Institut Balear d’Estadística (IBAE o IBESTAT).29

En el trànsit que va de la disponibilitat de les
dades primàries a la publicació en un format
nou perdem una quantitat important d’informa-
ció perquè no consideram que sigui d’interès (i,
per això, no forma part de la comptabilitat es-
tadística municipal), no la manipulam conve-
nientment o no la feim pública per precaució
legal.30 Tanmateix, les microdades són fona-
mentals per als estudis locals i molt concreta-
ment per fer una gestió correcta de l’A21L, ja
que és una informació rellevant per prendre
decisions a escala local i que podria ser perfec-
tament accessible, si fos sotmesa a un procés
previ d’anonimat.

Pel que fa a iniciatives com les A21, sorgeix un
altre problema quan els recursos disponibles no
permeten construir un sistema d’indicadors
adequat de l’estat del medi ambient, mesurar,
avaluar i monitoritzar la situació de partida, de-
tectar els canvis i suggerir mesures correctores.
Des del punt de vista conceptual, és fàcil estar
d’acord amb què un indicador és un tipus d’in-
formació quantitativa i comparativa que ajuda
a copsar situacions i tendències, és a dir, sim-
plifica la realitat complexa a partir d’un seguit
de variables concretes. Per això, un dels models
d’indicadors de sostenibilitat més utilitzats en

la presa de decisions és el que permet identifi-
car les fases d’impuls - estat - resposta en es-
cenaris temporals diversos.

Malgrat que hi ha bibliografia abundant sobre
indicadors i que hi ha organismes oficials31 i al-
tres entitats que han elaborat molts de reper-
toris, encara queden molts de dubtes per
determinar la capacitat i la rellevància que té
un indicador per mesurar la sostenibilitat. 

Des que va ser publicat, l’any 2003, el docu-
ment tècnic Proposta d’indicadors per elaborar
les agendes locals 21 (vegeu el capítol 4), a les
Illes Balears s’han utilitzat una bateria de
quinze indicadors clau que s’han seleccionat a
partir de cinquanta-cinc indicadors generals,
els quals es pensaren per avaluar la sostenibili-
tat econòmica, social i mediambiental dels mu-
nicipis de les Balears. Per resoldre les dificultats
detectades a l’hora d’aplicar alguns d’aquests
indicadors, l’any 2008 es va crear el Grup de
Treball d’Indicadors Clau a iniciativa del
CEIAL21 de Mallorca i de l’OAL21 del Govern.
La proposta d’un sistema nou d’indicadors clau
de sostenibilitat per a les AL21 de les Illes Ba-
lears32 és el resultat del treball seriós que ha
duit a terme aquest grup de treball. El docu-
ment que en resultà va ser aprovat pel Subco-
mitè de Sostenibilitat Ambiental de la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del
Govern, el mes de maig de l’any 2010 (vegeu
el quadre núm. 19).
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29. A la pàgina web <http://www.caib.es/ibae/organigrama_cast.htm>, l’Institut d’Estadística de les Illes Balers (IBESTAT) pre-
senta dues agrupacions estadístiques: la sectorial (territorial i mediambiental, demogràfica, social i econòmica) i la general
(estadístiques generals: dades balears en línia, fitxes i dades municipals i cartografia). En aquest apartat, podeu trobar algunes
estadístiques desagregades per municipis relacionades amb la demografia (variables diferents a partir de l’explotació del cens
de població), la societat (resultats electorals) i l’economia (pressupostos municipals). 

30. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals:

<http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf>.

31. Trobareu algunes referències d’indicadors de sostenibilitat a:

• NACIONS UNIDES. Indicadores de desarrollo sostenible. Marco y metodología. Nova York: Publicacions de les Nacions Unides,
1998.

• GRUP DE TREBALL SOBRE ELS INDICADORS DE SOSTENIBILITAT PER APLICAR EL PROGRAMA HÀBITAT. Informe sobre los indicadores de sosteni-
bilidad. Madrid: Ministeri de Foment. Direcció General d’Habitatge. Arquitectura i Urbanisme, 2004.

32. A través de la pàgina web: <http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST96ZI77906&id=77906> podeu
accedir al document: Nou sistema d’indicadors clau de sostenibilitat de les Illes Balears (ICIB) per a les Agendes Locals 21 de
les Illes Balears.

Indicadors clau 2003 (17) Indicadors clau 2010 (34)

1 Índex de pressió humana 1 Taxa de creixement anual de la població
2 Capacitat d’allotjament 2 Ràtio de dependència
3 Índex d’estacionalitat 3 Índex de pressió humana
4 Indicador de l’estrès turístic 4 Població activa i taxa de desocupació
5 Equilibri sectorial de l’ocupació laboral 5 Immigració
6 Immigració 6 Sistemes de gestió ambiental
7 Parc de vehicles 7 Nombre de persones implicades en fòrums de participació
8 Denúncies 8 Cursos de formació municipal
9a Usos reals del sòl 9 Nombre de denúncies
9b Intensitat d’usos del sòl 10 Accés a les noves tecnologies
10 Superfície protegida 11 Despesa municipal en medi ambient
11 Proveïment d’aigua municipal 12 Índex d’estacionalitat turística
12a Volum d’aigua residual tractada 13 Indicador de l’estrès turístic
12b Usos d’aigua depurada de l’EDAR tractada 14 Capacitat d’allotjament

14 Consum total d’energia 15 Usos reals del sòl i intensitat
13 Producció de residus municipals 16 Superfície natural protegida
15 Consum d’energia elèctrica 17 Construcció d’habitatges

17.1 Llicències d’obra nova
18 Parc de vehicles
19 Desplaçament en transport públic
20 Proveïment d’aigua municipal
20.1 Qualitat de l’aigua de consum
21 Volum d’aigua no comptabilitzat i pèrdues de la xarxa 

municipal de proveïment
22 Volum d’aigua residual municipal tractada
23 Reutilització de l’aigua depurada
23.1 Usos de l’aigua depurada d’EDAR municipal
24 Qualitat de l’aigua de bany
25 Consum d’energia elèctrica
26 Implantació d’energia renovable
27 Consum d’electricitat dels ajuntaments
28 Consum d’energia dels grans consumidors
29 Consum total d’energia
30 Producció de residus
31 Contaminació per renou o contaminació acústica

Quadre núm. 19. Estructura i denominació dels indicadors clau
implantats el 2003 i revisats el 2010



El cas dels vehicles ens permet exemplificar la mi-
llora que representa deixar de percebre la realitat
com una simple mitjana aritmètica (un bosc que
no deixa veure els arbres) per desagregar la in-
formació segons tota una sèrie de paràmetres.

De tots els casos assenyalats, comentam el dels
vehicles pels motius següents:

•  A causa de l’àmplia adopció de vehicles par-
ticulars, el transport és una de les activitats
més contaminants de l’activitat humana.

•  Malgrat que l’índex mitjà de vehicles per mil
habitants és elevat, no tothom té les mateixes
condicions de motorització ni de mobilitat.

•  Detectam aptituds diverses relacionades
amb la compra i amb l’ús dels vehicles de
motor.

•  Convé treballar en un escenari en què la mo-
bilitat sigui l’indicador clau per mesurar les
grans diferències existents en una comunitat.

•  Les administracions locals tenen la informa-
ció necessària per millorar les estadístiques
municipals del sector.

D’acord amb aquests principis generals, malgrat
que el nombre de vehicles per mil habitants és
un valor que permet comparar unitats territo-
rials, és una informació insuficient per determi-
nar l’abast de la situació a escala local. És molt
més interessant saber el nombre de vehicles/ fa-
mília/membres, ja que és un indicador que ens
descobreix el nombre relativament elevat de fa-
mílies (gairebé totes les formades per gent gran)
que no disposen de cap vehicle i que, per aquest
motiu, tenen una mobilitat reduïda i són més
dependents. Aquest és l’indicador que una
A21L ha de manejar per justificar sense dema-
gògia la necessitat d’un transport col·lectiu efi-
cient i algunes propostes d’actuació per millorar
la situació de les persones que tenen més pro-
blemes de mobilitat: l’adaptació arquitectònica
de l’espai, la proximitat dels serveis, etc. Els de-
partaments municipals corresponents poden
obtenir aquesta informació creuant les dades

del padró de població i les del padró de vehicles,
i això permet engegar polítiques per intentar mi-
llorar les condicions mediambientals del sector. 

Amb l’esperança d’assolir l’objectiu general
d’atenuar les necessitats de transport, l’estra-
tègia que les A21 ha de desenvolupar la
podem concretar en la lluita contra la contami-
nació i a favor de l’equitat. Per això, han de
tenir en compte que:

•  Hi ha una relació directa entre les caracte-
rístiques tècniques dels vehicles (el pes, la
potència, l’aerodinàmica, etc.) i el consum
(la poca potència, el pes i el volum assegu-
ren uns nivells baixos de consum energètic
i d’aportació de contaminants).

•  Els vehicles particulars més grossos necessi-
ten més espai i exigeixen disposar de més
territori i d’infraestructures públiques.

•  L’ocupació habitual dels vehicles particulars
no es correspon amb el nombre de seients
disponibles.

•  Hi ha un desajustament clar entre les carac-
terístiques tècniques i funcionals d’un cert
tipus de vehicles i l’ús efectiu que se’n fa.

•  El vehicle més poc eficient per excel·lència
és el quatre per quatre.

Dissortadament, la informació de què disposen
els ajuntaments respecte dels vehicles dels re-
sidents la utilitzen amb una finalitat exclusiva-
ment fiscal, que es concreta quan es cobra
l’impost de circulació en funció d’algunes ca-
racterístiques tècniques, com per exemple la
potència. Tanmateix, és una informació d’una
sola variable tècnica que s’ha de completar
amb d’altres que també són perfectament ac-
cessibles. Respectant l’anonimat, aquesta in-
formació nova pot servir a les A21L per fer
propostes semblants a les següents:

•   Ajustar la taxa de circulació existent a un nou
model impositiu que gravi d’una manera es-
pecial els vehicles que són més poc eficients.
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•  Els avanços aconseguits en l’entorn de les
empreses i de l’Administració pública en
matèria mediambiental: implantació de sis-
temes de gestió ambiental.

•  La participació en els fòrums ciutadans.

•  Algunes iniciatives impulsades pel govern
municipal, com per exemple la convocatòria
de cursos de formació per als ciutadans.

•  La implicació de les administracions locals
en matèria mediambiental, com el coneixe-
ment de l’abast de la despesa municipal en
aquesta matèria.

•  El grau de compromís del govern municipal
per conèixer i reduir el consum generat per
algunes infraestructures que són competèn-
cia seva, com el consum d’electricitat dels
edificis públics, carrers, etc.

Per contra, pensam que algunes dades utilitza-
des (com les denúncies, IC9) són totalment irre-
llevants com a indicadors de sostenibilitat i que

altres indicadors podrien haver estat sotmesos
a una anàlisi més profunda, com el parc de ve-
hicles. Notam a faltar l’observació d’alguns fe-
nòmens de tipus urbanístic (el grau de
consolidació de sòl urbà, el creixement poten-
cial de la població que ha de preveure el plane-
jament urbanístic, etc.), d’algunes tipologies del
consum públic (aigua utilitzada per a reg públic)
o d’altres que permeten reconèixer les bones
pràctiques de l’Administració pública en aspec-
tes com la compra responsable, el comerç just,
etc. Així mateix, pensam que haurien pogut
ampliar el contingut d’alguns indicadors, com
els de sistemes de gestió ambiental (fent men-
ció a la implantació d’A21E) o d’altres iniciatives
semblants, com els centres ecoambientals.

Al quadre núm. 20 recollim uns quants exem-
ples d’algunes dades municipals accessibles
que, si fossin treballades com cal, servirien per
valorar d’una manera més correcta la sosteni-
bilitat del municipi.
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Dades accessibles Dades d’interès

Parc de vehicles Parc de vehicles / unitat familiar / membres
Parc de vehicles / 1.000 habitants Parc de vehicles segons les característiques tècniques: 

dimensions, consum, etc. 33

Consum d’aigua Consum d’aigua / habitatge / membres
Consum públic d’aigua: administració i serveis municipals

Cadastre urbà Nombre de solars i superfície total. Nombre de parcel·les 
edificades / lliures i superfície34

Consum d’electricitat Consum d’electricitat / habitatge / membres
Consum públic d’electricitat: serveis municipals

Quadre núm. 20. Reinterpretació d’algunes dades incloses 
en el sistema d’indicadors de sostenibilitat

33. A la pàgina web de l’Institut de Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), que depèn del Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme, trobam una base de dades que disposa d’informació de consum (l/1.000 km) i emissions (g CO2/km) dels vehicles
que podem comprar en el mercat espanyol. L’adreça és:

<http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1052/id.84/relmenu.86>.

34. Malgrat que aquesta dada està publicada a la base de dades de les estadístiques municipals de l’IBESTAT, a l’apartat de
«Béns mobles i construcció», fa referència a l’any 2003. L’adreça és:

<http://www.caib.es/ibae/dades/municipals/dadesm.htm>.



A l’Estat hi ha una sèrie d’entitats que, sota la
denominació d’observatoris de la sostenibilitat,
de les polítiques locals, del govern local, etc.,
integren persones procedents d’entitats i àm-
bits de coneixement diversos que treballen la
teoria i la pràctica de la sostenibilitat des de
perspectives diverses.

Els observatoris de la sostenibilitat són entitats
independents que recopilen informació sobre
aquest tema des de perspectives diferents (so-
cial, econòmica i ambiental) i l’analitzen, i
també sobre escenaris temporals (present,
perspectives i tendències) amb l’objectiu d’es-
timular polítiques de canvi a favor de la soste-
nibilitat. Els observatoris del bon govern, de
les polítiques locals o del govern local són or-
ganismes d’informació, anàlisi, reflexió i coo-
peració, d’abast autonòmic i/o local i treballen
per aconseguir que la cultura de la qualitat
orienti les tasques diàries de les administra-
cions públiques.

L’Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE)36 és el referent principal a escala estatal
del seu àmbit. Creat l’any 2005, a partir d’un
conveni subscrit pel Ministeri de Medi Am-
bient, la Fundación General de la Universidad
de Alcalá i la Fundación Biodiversidad, en el seu
portal d’Internet té oberta una línia d’informa-
ció mediambiental general i també sobre l’e-
volució anual dels indicadors de sostenibilitat.
Des que en publicaren la primera edició, l’any
2005, la implantació de les A21L és un dels in-
dicadors de governança inclosos en l’Informe
de sostenibilidad de España. El darrer informe

publicat (2009) inclou en la categoria de go-
vernança els desset indicadors següents: em-
preses amb sistemes de gestió ambiental
EMAS, inversió social responsable, ecoetiqueta,
implantació d’iniciatives de responsabilitat so-
cial de les empreses (RSE), compromisos adqui-
rits en el Pacte Mundial de Nacions Unides
(Global Pact), inversió en medi ambient de les
empreses, grau de transposició de la legislació
comunitària, disponibilitat/accés a l’Adminis-
tració a través d’Internet, grau de compliment
de la normativa ambiental, participació en els
processos electorals, educació per la sostenibi-
litat, compra política responsable i comerç just,
importacions des de països en desenvolupa-
ment, finançament de països en desenvolupa-
ment, inversió estrangera directa i tercer sector,
i desenvolupament sostenible.

Amb el temps s’han constituït diversos obser-
vatoris d’àmbit autonòmic i, com que tenen
menys abast territorial, aporten una informació
i uns indicadors que s’ajusten més a les neces-
sitats de l’A21.

Per conèixer el treball realitzat i els avanços ob-
tinguts a les Illes Balears a partir dels indicadors
de sostenibilitat a un nivell i a escala diferents
de les A21, és important que consultem dues
publicacions: la de l’àrea d’investigació i tecno-
logies turístiques (CITTIB) sobre indicadors del
turisme i l’anàlisi d’indicadors de sostenibilitat
des d’una perspectiva socioecològica duit a
terme per l’Observatori sobre Sostenibilitat i 
Territori (OST).
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•  Habilitar infraestructures de circulació i
aparcament discriminatòries per als vehicles:
protegir els vianants, fomentar l’ús del
transport no motoritzat, fer aparcaments
perifèrics de dissuasió, desprestigiar els ve-
hicles més poc eficients, etc.

Aquests exemples solament són una mostra del
que els ajuntaments poden fer en matèria de
transport i mobilitat seguint els principis de la
sostenibilitat, els quals, per cert, no es correspo-
nen amb algunes de les propostes incloses en el
Pla d’Acció d’algunes A21L mallorquines, que
són massa condescendents en la construcció de
grans infraestructures de transport, no conside-
ren que la proximitat sigui una renda, no treba-
llen a favor dels grups de mobilitat reduïda, etc.

Hi ha constància que la problemàtica per accedir
a les dades municipals en alguns casos s’ha resolt
d’una manera discrecional, ja sigui perquè hi ha
hagut una bona relació entre qui disposava de la
informació i qui la volia utilitzar o, en una altra 
escala de relacions, per l’interès personal de qual-
que polític o d’alguns membres de l’Administra-
ció municipal. Disposar en format digital de la
informació municipal que es genera hauria de ser
un procediment habitual de l’Administració local,
ja que n’assegura l’emmagatzematge i en facilita
qualsevol tipus de tractament posterior: ordenar
les dades, manipular-les, vincular arxius, confec-
cionar estadístiques i gràfics, etc. L’equipament
tècnic precari i la manca de personal qualificat a
molts ajuntaments esdevenen obstacles gairebé
insalvables per implantar una cultura de qualitat
a l’Administració pública. Si no hi posen remei, és
evident que un dels reptes que no podran assumir
la immensa majoria dels ajuntaments és acomplir
els terminis i els procediments recollits per la Llei
d’administració electrònica.35 A més, si aquesta
precarietat és, sens dubte, el problema principal
dels municipis petits i que tenen poca capacitat
inversora, un dels inconvenients principals dels
municipis que tenen més població i activitat és el
volum de dades que han de gestionar, per la qual
cosa normalment opten per externalitzar el servei

(contractar una empresa externa per fer-se’n cà-
rrec de la gestió). En termes generals, aquest sis-
tema que té alguns avantatges, com ara que
abarateix costos, millora la qualitat i que l’entitat
adjudicadora es dedica a tasques pròpies, també
té inconvenients, que podem reduir principal-
ment al fet que l’Administració perd el control di-
recte de la informació.

Per tenir més informació de la situació dels ajun-
taments mallorquins, és útil consultar els treballs
publicats dins la col·lecció «Estudis OPL» sobre
la qualitat de gestió en els municipis de Mallorca
(Bassa, 2009) o sobre la despesa no obligatòria
(Alegre, Pou, 2009a) i els ingressos municipals
(Alegre, Pou, 2009b). En el primer estudi al qual
feim referència, els autors adreçaren dos qües-
tionaris al personal qualificat i a tots els treba-
lladors dels ajuntaments. Algunes de les
conclusions que n’extragueren són que: 

•  Tot i que disposaven d’un equipament in-
formàtic actualitzat, el personal dels ajunta-
ments tenia un desconeixement relatiu de
les potencialitats i de les prestacions reals
d’aquesta tecnologia.

•  La formació del personal no està inclosa en
els plans estratègics dels ajuntaments.

•  Els programes formatius tenen un efecte
gairebé nul en la millora de l’activitat pro-
fessional.

Convé que tinguem en compte que la manca
d’informació que en general es detecta a l’hora
d’analitzar la sostenibilitat a escala local es pot
contrarestar amb els coneixements i l’experiència
de tota una sèrie de professionals que són grans
coneixedors del territori, però que per motius di-
versos normalment no estan integrats en els
equips de treball de les A21L. Ens referim al per-
sonal docent de les escoles, als policies munici-
pals o a professionals similars (guardes forestals,
etc.), al personal sociosanitari (metges, treballa-
dors socials, etc.), als funcionaris públics (secre-
taris, arquitectes, etc.), entre molts d’altres.
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35. Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics:
<http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf>.

12. Els observatoris de sostenibi litat 
i  els de les polítiques locals

36. <http://www.sostenibilidad-es.org/>.



dels agents socials i econòmics en les tasques
de govern. Recuperar i reforçar el paper dels
ciutadans en la participació i la presa de deci-
sions a escala local és una de les línies de tre-
ball principals de l’OPL i els objectius específics
principals són:

•   Conèixer la realitat ambiental, econòmica i so-
cial dels municipis mitjançant la creació d’un
sistema d’informació a escala local i insular.

•  Adoptar, l’Administració local, mesures d’in-
tervenció de qualitat.

•  Elaborar eines i procediments, dinàmics i in-
novadors, que facilitin la gestió municipal.

•  Crear sinergies de cooperació entre sectors
diversos dels ciutadans.

•  Treballar en xarxa.

Per iniciatives com l’A21, el treball duit a terme
i els resultats obtinguts per aquest tipus de ga-
binets té un valor indubtable, ja que la infor-
mació aportada pot ser invertida per millorar
la gestió de la iniciativa. Aquesta és la conclusió
que deduïm de les respostes recollides en el
treball de la SBEA (2008), que assenyala que el
83 % dels enquestats argumenten que la in-
existència d’un observatori de sostenibilitat és
una de les principals mancances a les quals han
de fer front les A21L.

D’acord amb aquesta apreciació i amb el co-
mentari que n’hem fet al final del capítol 4,
pensam que la XBS actualment és l’única enti-
tat regional amb vocació per desenvolupar les
funcions d’observatori de sostenibilitat des de
la perspectiva de les A21L.
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L’Observatori sobre Sostenibilitat i Territori
(OST)37 es va constituir amb l’objectiu d’aplicar
els indicadors de sostenibilitat següents: indi-
cador de pressió humana (IPH – unitat perso-
nes/dia), estacionalitat del turisme, qualitat
laboral, evolució dels salaris, accés a l’habi-
tatge, parc de vehicles, fluxos directes de ma-
terials importats (FDMI – unitat TM/any),
metabolisme socioeconòmic (entrades - input),
capacitat d’allotjament turístic (CAT) i capacitat
d’allotjament turístic residencial (CAR), superfí-
cie terrestre i marítima protegida, entrades hí-
driques (input) (subministrament i facturació) i
sortides hídriques (output) (tractament i pèr-
dues), sortides gasoses del metabolisme so-
cioeconòmic (output) (emissions de CO2) i
sortides sòlides del metabolisme socioeconò-
mic (output) (producció de residus sòlids ur-
bans (RSU)).

A escala insular, Menorca fou la primera que
implantà aquest tipus d’iniciativa l’any 1999.
L’Observatori Socioambiental de Menorca
(OBSAM)38 és un projecte de l’Institut Menor-
quí d’Estudis (IME) al servei de la reserva de la
biosfera de Menorca, que compleix el triple ob-
jectiu de ser un instrument de recollida d’infor-
mació a escala local i d’anàlisi, de contribuir a
observar el canvi global i de gestionar indica-
dors de sostenibilitat per a Menorca. L’OBSAM
s’ha constituït en la plataforma d’avaluació
dels canvis esdevinguts a Menorca a partir de
l’aprovació del Pla Territorial Insular de Me-
norca (PTI) l’any 2003 i del seguiment del sis-
tema d’indicadors d’aquest instrument de
planificació, que s’estructura entorn de nou
ítems: medi físic, biodiversitat, sistemes natu-
rals, territori i paisatge, patrimoni històric, edu-
cació i cultura, demografia i societat, sectors
econòmics i energia, residus, impactes i res-
posta política.

Com hem explicat al començament del capítol,
observatoris denominats de bon govern, de
polítiques locals o del govern local són algunes
altres iniciatives que hem de tenir en compte i
que, amb més o manco èxit, han aparegut els
darrers anys en àmbits regionals diversos. Un
dels més coneguts és l’Observatori de Govern
Local (OGL) i està vinculat a la Fundació Carles
Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals (Ca-
talunya); a la pàgina web39 s’identifica com
«un centre de recerca, estudi i promoció del
coneixement sobre l’àmbit del govern local i les
comunitats autònomes». Desenvolupa l’activi-
tat entorn de quatre projectes: Observatori de
Govern Local, indicadors de gestió pública, im-
migració i padró, i panell de polítiques públi-
ques locals.

L’OGL té una línia de publicació d’estudis i d’in-
formes; ofereix una sèrie de serveis (informació
electoral, Loc@l, Banc de Bones Pràctiques,
etc.) i també gestiona una base de dades pen-
sada com un sistema d’informació útil al servei
dels municipis, d’altres administracions i del
món acadèmic. Per exemple, Loc@l és un ins-
trument de comunicació entre gestors públics,
càrrecs polítics, acadèmics i professionals inte-
ressats en temes de govern i de gestió local i
autonòmica. 

A Mallorca, l’Observatori de Polítiques Locals
(OPL)40 és l’organisme d’informació, d’anàlisi,
de reflexió i d’acompanyament de les políti-
ques locals a l’illa, i està vinculat al Departa-
ment de Cooperació Local i Interior del Consell
de Mallorca. L’objectiu principal és potenciar la
qualitat de les polítiques locals amb la creació
de sinergies socials per al desenvolupament
local sostenible, per estimular el lideratge dels
poders locals i incentivar la participació activa
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37. <http://www.uib.es/ca/infsobre/recerca/grups/grup.php?grup=SOSTENTE>.

38. <http://www.obsam.cat/>.

39. <http://www.pisunyer.org/>.

40. <http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1757>.



Els bancs de les bones pràctiques són platafor-
mes que permeten recollir i difondre experièn-
cies innovadores de bona gestió dels recursos
amb la intenció de poder servir de models o
d’exemples per ser implementades. En un altre
nivell, volen acomplir aquesta funció amb la di-
vulgació de manuals de bones pràctiques. Els
objectius principals que pretenen abastar amb
la posada en funcionament d’un banc de
bones pràctiques són:

•   Confeccionar catàlegs de bones pràctiques
i elaborar-ne les característiques.

•   Posar en valor els millors exemples d’expe-
riències innovadores i imaginatives. Per això,
han de facilitar l’accés a la informació i s’ha
de poder aplicar.

•   Augmentar els canals de comunicació entre
tots els agents implicats i millorar-los pro-
movent el treball en xarxa i facilitant l’inter-
canvi d’experiències.

Les administracions públiques han estat les en-
titats que s’han implicat més en la publicació
de manuals de bones pràctiques, malgrat que
també hi ha participat la iniciativa privada, es-
pecialment les empreses interessades a implan-
tar sistemes de qualitat en la gestió dels seus
recursos.

Com a tasca desenvolupada per l’Administra-
ció central, podem esmentar que el Ministeri
de Treball i Afers Socials (MTAS) ha publicat
manuals de bones pràctiques ambientals per a
famílies professionals diverses, que han tingut
en compte experiències duites a terme a co-
munitats autònomes diverses.41

La Federació Espanyola de Municipis i Provín-
cies (FEMP)42 és un altre exemple d’una entitat
que presta serveis a l’Administració local i que
ofereix recursos diversos per millorar la gestió
pública, entre els quals hi ha algunes publica-
cions que s’han presentat dins la col·lecció de
guies de suport a la qualitat de la gestió pú-
blica local. 

Quant al recull d’experiències, com a entitat
més coneguda hem de parlar de la tasca duita
a terme pel Banc de Bones Pràctiques (BBP),43

un servei impulsat per la Fundació Carles Pi i
Sunyer i la Diputació de Barcelona i que iden-
tifica i difon experiències innovadores de go-
vern i de gestió en l’àmbit local. A través de la
pàgina web d’aquesta fundació i de la finestra
del BBP podem accedir a continguts d’interès
per a l’A21 sobre criteris per reconèixer bones
pràctiques i avaluar-les. Això a banda, des de
l’any 2005, aquesta fundació publica els resul-
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13.  Els bancs de les bones pràctiques 
m ediambi entals

41. Podeu accedir a aquesta documentació a través de l’enllaç del Ministeri de Medi Ambient:

<http://www.mma.es/portal/secciones/raa/sensibilizacion_raa/manuales_bp_raa/>.

42. La FEMP és una associació d’entitats locals que agrupa ajuntaments, diputacions, consells i cabildos insulars. Constituïda
el 1985, és la secció espanyola del Consell de Municipis i Regions d’Europa (CMRE): <http://www.femp.es/>.

43. «Entenem per bona pràctica qualsevol actuació, impulsada per una Administració local, que hagi millorat de manera sig-
nificativa una situació insatisfactòria. Les bones pràctiques poden tenir lloc en qualsevol àmbit d'activitat d’un ens local, tant
de gestió interna com de servei extern: disseny de polítiques, gestió de serveis, optimització de recursos, qualitat, participació
ciutadana, concertació publicoprivada, etc.».

<http://www.pisunyer.org/serveis_banc.php?donde=17>.



iniciatives i instruments que contribueixen a
construir ciutats més sostenibles d’acord amb
els temes tractats al Libro verde de medio am-
biente urbano. Mitjançant el motor de recerca
interior podem localitzar alguns projectes rela-
cionats amb l’A21.

A més dels exemples que hem esmentat sobre
iniciatives públiques d’àmbit estatal relaciona-
des amb la detecció i la publicació de bones
pràctiques, ens interessa destacar que han
augmentat d’una manera notable les propos-
tes d’implantació de bones pràctiques en el
sector públic,48 i que s’han desenvolupat algu-
nes iniciatives legislatives d’àmbit autonòmic
sobre aquest tema, com ara el Projecte de llei
de la bona administració i bon govern de les
Illes Balears.49

A les Illes Balears, els estatuts de les entitats pú-
bliques existents no estableixen d’una manera
explícita que un dels objectius sigui recollir i di-
fondre experiències innovadores de bones
pràctiques encara que el Decret 123/2002 es-

tableixi que una de les finalitats de la Xarxa Ba-
lear de Sostenibilitat (XBS) és «afavorir l’inter-
canvi de coneixements i d’experiències en la
realització, aplicació i seguiment de les Agen-
des Locals 21». A l’espera del que estableixi la
revisió d’aquest Decret o del que decideixin els
òrgans competents, com ja hem assenyalat en
alguns apartats d’aquest treball, sembla evi-
dent que la Conselleria de Medi Ambient a tra-
vés de la XBS hauria de ser la que engegàs
aquesta tasca, com fa al País Basc la Iraunkor-
tasunerako Udalerrien Euskal Sarean (Xarxa
Basca de Municipis cap a la Sostenibilitat)
(vegeu el capítol següent).

Possiblement, aquest sigui el lloc i el moment
més oportú per recordar que la Conselleria de
Medi Ambient, associada amb l’Observatori
Ambiental de la Petita i Mitjana Empresa
(OMPIB),50 engegà la publicació de guies de
bones pràctiques adreçades a les empreses o
relacionades amb unes activitats en concret i
altres tipus de recursos que apareixen a la pà-
gina web.
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tats de l’Enquesta panell de les polítiques pú-
bliques dels governs locals de Catalunya, d’a-
cord amb la política general de:

•   Millorar la qualitat del govern i la gestió dels
assumptes locals.

•   Assegurar el seguiment periòdic dels aspec-
tes rellevants de les polítiques públiques
d’àmbit local.

•   Proveir d’informació comparable en termes
temporals i espacials.

•   Servir d’instrument de suport per avaluar les
polítiques públiques locals.

•   Definir noves línies d’investigació en matèria
local.

A partir d’aquests criteris generals, la Fundació
en planteja d’altres de més específics, com ara:

•   Publicar informes i anàlisis periòdics sobre
els resultats de l’enquesta.

•   Complementar la informació obtinguda per
l’Observatori de Govern Local i el Banc de
Bones Pràctiques del Govern Local de la
Fundació Carles Pi i Sunyer.

•   Oferir serveis a institucions interessades a
estudiar els temes locals.

•   Detectar innovacions i propostes de bones
pràctiques en les polítiques locals.

•   Consolidar un sistema de relació amb espe-
cialistes i tècnics del món local (base de
dades, relacions, etc.).

L’abast dels problemes generats per l’eclosió
urbana ha fet que des de final del segle passat

les ciutats s’hagin convertit en un dels camps
principals d’observació de la pràctica quoti-
diana. A la Segona Conferència de les Nacions
Unides sobre Assentaments Humans (Hàbitat
II), que tingué lloc l’any 1996 a Istanbul (Tur-
quia), els assistents acordaren aplicar un pro-
grama de bones pràctiques per reunir
exemples d’iniciatives duites a terme a diversos
països. L’objectiu del programa és identificar
«polítiques i actuacions urbanes que haurien
estat eficaces (a partir d’uns criteris de sosteni-
bilitat) per millorar les condicions de vida a les
ciutats i als pobles». Per això, cada dos anys es
convoquen alguns concursos seguint uns crite-
ris específics.44 Hi ha una aplicació informàtica
de recerca avançada que permet localitzar les
bones pràctiques internacionals per àrees ge-
ogràfiques, escales d’intervenció i altres carac-
terístiques.45

Des del punt de vista de l’A21, divulgar les ex-
periències de bones pràctiques mediambientals
és molt important en qualsevol àmbit que 
s’hagin desenvolupat, sempre que el cas pre-
sentat s’ajusti als principis del desenvolupa-
ment sostenible. En aquest sentit, és
especialment efectiu el treball en xarxa i les ini-
ciatives per construir xarxes de xarxes. D’acord
amb aquest objectiu, l’any 2005 es va consti-
tuir la Red de Redes de Desarrollo Local Soste-
nible (RRDLS) a petició de les xarxes d’A21 que
funcionaven en l’àmbit autonòmic o provincial,
i el Ministeri de Medi Ambient (MMA) n’assumí
la secretaria. La Xarxa Balear de Sostenibilitat
(XBS), dependent de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, n’és un
dels membres.46 Ecourbano47 és el portal creat
a partir de la col·laboració entre el MMA i la
RRDLS, amb l’objectiu de divulgar projectes,
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44. Les pràctiques premiades o nominades des de 1996 estan recollides en catàlegs i hi podeu accedir a través de l’adreça:
<http://habitat.aq.upm.es/bpes/>.

Per conèixer els criteris de selecció, dotació econòmica i altres qüestions relacionades amb la darrera convocatòria (2008),
vegeu: <http://habitat.aq.upm.es/ch/g019.html>.

45. <http://habitat.aq.upm.es/busqueda/bestpr.html>.

46. La pàgina web permet accedir a la informació que contenen les fitxes municipals de les A21L de les Illes Balears, de les
activitats promogudes, etc.: 

<http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=96&cont=1697&lang=ca&campa=yes#>.

47. <http://www.ecourbano.es/>.

48. Alguns exemples: 

• Observatorio para la mejora de los servicios públicos. Junta d’Andalusia (<http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadminis-
tracionpublica/omsp>). 

• BATET LAMAÑA, M.; PASTOR MILAN, J.R.; CARRERAS PUIGDENGOL, J.M.; MORA PUIGVÍ, A. Propuesta de indicadores básicos de gestión
de servicios públicos locales. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer, Estudis Autonòmics i Locals (Document Pi i Sunyer 23),
2003.

49. Durant la redacció d’aquest apartat, el projecte es pot avaluar a través del Facebook: <http://www.caib.es/sacmicrofront/
contenido.do;jsessionid=02E59257262553E40B8B2D97ABF4E359?idsite=482&cont=17681&lang=ca&campa=yes>.

50. L’OMPIB va néixer l’any 2003 en el marc de les accions cofinançades pel Fons Social Europeu i la Fundación Biodiversidad,
per promoure la formació i sensibilització ambiental de les pimes. És un projecte impulsat per la Universitat de les Illes Balears
i la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears que, des de l’any 2004, compta també amb el suport de la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i la Fundació “Sa Nostra”: <http://www.ompib.org/>.



Alguns capítols (especialment aquest i l’ante-
rior) tenen l’objectiu d’aportar informació d’ex-
periències exemplars o de bones pràctiques
desenvolupades a altres comunitats autòno-
mes i, comparant-les amb les de les Illes Bale-
ars, saber en quina situació estam.

Institucionalitzar premis que, d’una manera se-
lectiva, reconeixen la qualitat d’algunes bones
pràctiques ambientals serveix per donar una
certa notorietat a la tasca feta i als actors que
hi han treballat. És una política d’acreditació
orientada a millorar la qualitat mediambiental,
estimular la competitivitat sana i fer-ne difusió
pública. 

Tot seguit recollim alguns exemples d’aquest
tipus d’iniciativa en l’àmbit estatal i regional. 

En l’àmbit estatal, el Congrés Nacional de Medi
Ambient (CONAMA) cada any convoca premis
a la sostenibilitat local a partir de la selecció dels
millors projectes presentats que estiguin rela-
cionats amb el medi ambient i el desenvolupa-
ment sostenible, a partir d’una sèrie d’àrees
temàtiques i de dues tipologies de municipis:
els petits (< 5.000 habitants) i els mitjans (5.000

- 30.000 habitants). Per seleccionar els millors
casos, valora la innovació, l’esforç, els objectius
del projecte, la metodologia, el caràcter exem-
plaritzant i transferible, la conscienciació i sen-
sibilització ambiental, els sectors poblacionals
implicats i els resultats obtinguts.51

A escala regional, Navarra ha estat una de les
primeres comunitats autònomes que ha im-
plantat aquest tipus de reconeixement, que
concedeix des de l’any 2000 de manera bia-
nual: el Premi de Bones Pràctiques en Desen-
volupament Local Sostenible.52 A l’hora de
seleccionar les iniciatives, els principals criteris
establerts en la darrera convocatòria (2009-
2010) han estat:

•   Ser iniciatives incloses en la convocatòria o
que ja s’han posat en marxa. S’han valorat
segons l’impacte positiu i tangible que
tenen sobre les condicions de vida de les
persones.

•   Destacar o representar un diferencial sobre
les pràctiques habituals en un sector deter-
minat (cicle de l’aigua, participació ciuta-
dana, biodiversitat, etc.).

•   Ser de caràcter voluntari.
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14. El reconeixement de les bones pràctiques me-
diambientals. Els premis a les bones pràctiques

51. <http://www.premioconama.org/premios09/index.php?lang=es&menu=1>.

A la convocatòria de 2009, tres municipis balears hi presentaren les propostes: 

• Ajuntament de Felanitx: + poble – plàstic.

• Ajuntament de Ciutadella: Implantació d’una xarxa de carril bici a Ciutadella.

• Consell de Formentera: Formentera sense plàstic, naturalment.

• Ajuntament d’Esporles: Reciclar o pagar; 1 bossa, 1 euro. 

52. Per saber més informació del cas de Navarra, podeu consultar la pàgina web següent:

<http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Am-
biente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Acciones/Medio+Ambiente+Urbano/Premio+de+Buenas+Practi-
cas.htm>.



Amb aquests precedents, fins el 2009 no es va
implantar a les Balears cap mecanisme o pla per
premiar les bones pràctiques en matèria d’A21L
i d’A21E i donar-los visibilitat. El Consell de Ma-
llorca, a través del Departament de Cooperació
Local i Interior, ha estat l’entitat compromesa
amb aquests objectius i els ha fet efectius mit-
jançant la institucionalització dels premis anuals
de Sostenibilitat i Agendes 21. La fórmula per
fer públic el reconeixement dels centres escolars
i dels municipis per la tasca feta en matèria
d’A21 va ser lliurar els premis en la I Festa de la
Sostenibilitat i les Agendes 21 de Mallorca, que
tingué lloc al parc de les Estacions de Palma
l’octubre del 2009, convocatòria que es repetí
l’any 2010.

Pel que fa a les A21L, a la convocatòria d’a-
quests premis de l’any 2009, la concessió dels
premis a les millors A21L es concediren d’acord
amb els criteris següents:

•   La gestió de l’A21L.

•   L’antiguitat i la continuïtat de la iniciativa.

•   Les accions executades des del punt de vista
de la gestió sostenible de la mobilitat, el
consum energètic, la gestió de l’aigua, la
gestió i/o l’ordenació del territori i la plani-
ficació urbanística.

•   La participació ciutadana: nombre de per-
sones i teixit associatiu implicats, altres fór-
mules de participació, impacte real dels
participants en la presa de decisions, regla-
ment de participació ciutadana, actuacions
duites a terme a partir de l’aprovació del Pla
de Participació.

A la convocatòria de l’any 2010, els criteris  uti-
litzats per premiar les millors A21L han estat:

•   L’actualització del diagnòstic i del Pla d’Acció.

•   L’adhesió als compromisos d’Aalborg.
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•   Ser experiències innovadores, transferibles i
imitables.

•   Assumir un alt nivell d’integració d’entitats
i col·lectius (partenariat - partnership): ciu-
tats, autoritats locals, associacions civils,
ONG, sector privat, etc.

•   Ser sostenibles i perdurables.

•   Que responguin a una acció de lideratge,
inspiradora de canvis positius en àmbits di-
ferents i que afavoreixin l’enfortiment de la
comunitat.

•   Que acceptin la diversitat i la integració i hi
responguin, que promoguin la igualtat i l’e-
quitat socials.

El País Basc és un altre territori històric que ha
implantat aquest tipus de premis. La Iraunkor-
tasunerako Udalerrien Euskal Sarean (Xarxa
Basca de Municipis cap a la Sostenibilitat; Udal-
sarea21)53 (constituïda l’any 2002) anualment
convoca premis de sostenibilitat local a través
de la secretaria tècnica IHOBE.54 D’acord amb
les bases de la convocatòria de 2008,55 la fina-
litat és reconèixer el treball dels municipis inte-
grants que duen a terme actuacions exemplars
a favor del desenvolupament sostenible local i
guardonar-los. Amb aquesta iniciativa també
pretenen impulsar-ne de noves i convertir-se en
un referent internacional de bones pràctiques.
En la segona edició dels premis, es valoren les

actuacions (vigents i recollides en els plans
d’acció de les A21L) duites a terme per les en-
titats locals d’Udalsarea21 en les categories de
canvi climàtic, biodiversitat, educació per la
sostenibilitat, accions dels ajuntaments que
donen exemple i innovació. Aquest premi té
una dotació econòmica de 3.000 € per a cada
categoria i dos accèssits honorífics. 

La valoració de les iniciatives respon als criteris
següents:

•   Contribució al desenvolupament sostenible.

•   Concordança amb la Garapen Jasangarria-
ren Euskal Ingurumen-Estrategia (2002-
2020) (Estratègia ambiental basca de
desenvolupament sostenible, 2002-2020).

•   Adaptació als compromisos d’Aalborg.

•   Creativitat i innovació.

•   Transversalitat.

•   Participació ciutadana.

L’A21L de Calvià encara avui és l’exemple més
recurrent i l’única experiència insular que ha
estat reconeguda internacionalment.56 Consi-
deram que aquesta situació és injusta, ja que
la iniciativa ha esta paralitzada durant uns
quants anys i, més recentment, altres A21 han
progressat.
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53. «Udalsarea 21 —Xarxa Basca de Municipis cap a la Sostenibilitat— es el foro de coordinación y cooperación que dinamiza
las Agendas Locales 21 de los municipios vascos e impulsa la ejecución de los Planes de Acción. Udalsarea 21 está integrada
por 197 municipios vascos, principales protagonistas de la red, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
del Gobierno Vasco, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa,
y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL). Este entramado institucional que aglutina todos los niveles administrativos de
Euskadi es el elemento clave que tracciona la red y aúna todos los esfuerzos en una misma dirección, lograr un desarrollo sos-
tenible efectivo en los municipios vascos». Vegeu: <http://www.udalsarea21.net/pags/AP/Ap_Inicio/Index.asp?cod=19849248-
2EF6-488F-A7F3-4C9F67DCCBCE>.

54. IHOBE és una societat pública relacionada amb la gestió i protecció del medi ambient, i que depèn del Departament de
Medi Ambient i d’Ordenació del Territori del País Basc.

55. Vegeu les bases de la convocatòria de 2008 a:

<http://www.udalsarea21premios2008.net/Bases%20Concurso%20Udalsarea%2021.pdf>.

56. A l’adreça electrònica <http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu02/bp387.html>

podeu llegir: «Entre los premios recibidos por Calvià Agenda 21 Local destacan: Ciudad Europea Sostenible '97, Buenas prác-
ticas para la mejora de la calidad de vida urbana, Premio Green Globe, Premio a la mejor Iniciativa, Labor y Esfuerzo Municipal
en apoyo al Medio Ambiente, Proyecto del Mundi, EXPO 2000 Hannover». 

Figura núm. 7. Cartell de la I Festa de la Sostenibilitat i les Agendes 21 de Mallorca (2009)



La categoria de Pla Estratègic en què es classi-
fica l’A21L està justifica per:

•   La necessitat d’abordar la situació de les ciu-
tats i dels municipis des d’una perspectiva
mediambiental, econòmica i social.

•   La necessitat de tractar aquests tres eixos
d’una manera integrada i transversal.

Tanmateix, l’experiència demostra que hi ha
moltes dificultats per donar sentit a aquests
postulats dins l’organigrama municipal; en uns
casos, perquè a les entitats locals els manca ca-
pacitat operativa o entusiasme per assumir
aquests reptes; en d’altres, perquè no tenen la
formació adequada, i, en general, per la ines-
tabilitat política permanent i perquè les perso-
nes i els programes no tenen continuïtat.

La situació es complica encara més si assumim
que la cooperació i l’assumpció de responsabi-
litats compartides han de ser els compromisos
que sempre han d’orientar l’agenda de l’Admi-
nistració municipal, de manera que es veu obli-
gada a funcionar com una espècie de família
d’acollida de polítics, tècnics i ciutadans en ge-
neral, una família nombrosa i difícil de satisfer.

Podríem dir que no hi ha una fórmula universal
que permeti assegurar l’articulació òptima d’a-
questes tres forces i, a la pràctica, la solució millor
és la que permet desenvolupar accions positives
que reforcin les capacitats dels pobles i de les
persones que hi viuen, ja que són ells els qui han
de determinar els processos necessaris per gene-
rar el model propi de desenvolupament.

Pel que fa al lideratge de la classe política en el
procés d’implantació de l’A21 a Mallorca, l’es-

cenari dibuixat per l’estudi de la SBEA (2008)
no és precisament alentidor, ja que la major
part dels comentaris sobre el quefer dels polítics
i dels tècnics municipals critiquen la desvinculació
de l’A21L respecte de la planificació general, la
manca de cooperació entre els regidors, la impli-
cació insuficient dels tècnics municipals, la
manca d’experts en participació, la formació tèc-
nica deficient dels agents implicats (38 %), el su-
port intern insuficient (41 %) i extern (40 %) i la
manca de continuïtat dels tècnics i de les em-
preses vinculades a l’A21. De cap manera, la si-
tuació descrita no es correspon amb els
objectius del Programa 21 i els compromisos
d’Aalborg. A més, els despropòsits assenyalats
impossibiliten que el govern local dels municipis
on s’han detectat puguin desenvolupar amb
garanties d’èxit el tipus de lideratge compromès
amb la implantació de l’A21.

En general, els qui assumeixen formalment el
lideratge institucional de la iniciativa són els
batlles o els regidors de medi ambient. A Ma-
llorca, aquesta circumstància queda reflectida
perfectament amb les dades que aporta la
SBEA (2008): en el 93,94 % dels casos (trenta-
un municipis dels trenta-tres enquestats),
l’A21L estava vinculada a la batllia i a medi am-
bient (dissortadament en la publicació aquest
dos conceptes apareixen agregats) i solament
a dos municipis (el 6,06 % restant) depenia di-
rectament de regidories relacionades amb la
participació ciutadana.

No podem oblidar el perfil presidencialista que
tenen els batlles en l’organigrama municipal i
la capacitat legal per delegar competències als
regidors. Per això, el reglament intern de la
CEIAL21 de Mallorca obliga els batlles a res-
ponsabilitzar-se de presentar els documents
tècnics de l’A21L davant aquest òrgan i defen-
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•   La informació sobre A21L desplegada a la
web oficial.

•   Altres variables identificades com a punts
forts, no contemplades anteriorment: col·la-
boració amb el CEIAL21, lideratge, regla-
ments, participació ciutadana...

Quant als centres educatius que gestionen
A21E, a la convocatòria de premis de l’any
2009, els criteris de selecció foren:

•   La trajectòria del centre.

•   La relació amb els ajuntaments, les famílies,
les associacions i l’alumnat.

•   La qualitat del treball socioambiental desen-
volupat.

•   L’interès del centre pel programa (disposició
per fer activitats).

•   L’originalitat de les iniciatives.

A la convocatòria de l’any 2010, aquests crite-
ris foren substituïts de forma ponderada pels
següents:

•   La resposta al qüestionari en línia d’avalua-
ció dels centres escolars.

•   L’assistència a la V Trobada Agenda 21 Es-
colar a Sineu. 

•   La  participació del centre escolar a l’A-
genda 21 Local del municipi. 

•   La participació a les jornades vinculades al
medi ambient.

•   La  publicació de documentació vinculada al
medi ambient. 

•   La fase de l’agenda escolar quant a l’elecció
del tema, la sensibilització, el diagnòstic i el
Pla d’Acció. 

•   La valoració de tot el procés.

Amb les activitats organitzades entorn de la
concessió dels premis anuals de Sostenibilitat i
Agendes 21 de Mallorca ha quedat institucio-
nalitzat un reconeixement públic merescut a la
tasca feta. Possiblement sigui ara el moment
d’engegar una política que doni més rellevàn-
cia a la iniciativa i més visibilitat. Per aconse-
guir-ho, una estratègia que han seguit a altres
comunitats autònomes consisteix a fer que la
dotació econòmica serveixi per cobrir les des-
peses de la publicació individual de les expe-
riències premiades o promoure la publicació
d’un catàleg de bones pràctiques que les inte-
gri totes, com fan a Navarra.57 En el nostre cas,
podrien decidir també que la col·lecció «Estu-
dis OPL» es convertís en el difusor principal de
les millors experiències A21 de Mallorca.
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57. En la convocatòria del VI Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible. Navarra 2009-2010, la inversió prevista
ha estat de 36.000 €, que s’han de repartir de la manera següent: 

• Tres premis de 6.000 €.

• 7.200 € per a mencions especials.

• 10.800 € per publicar el catàleg i difondre’l.

15. El poder, el l ideratge local i la planificació.
Les A21L en l’organigrama m unicipal



Governança

Des de la darrera dècada del segle XX, especial-
ment a Europa s’ha anat reforçant la idea que
la cooperació entre els diferents nivells de go-
vern, les organitzacions empresarials i la societat
civil genera uns avantatges que es tradueixen en
més eficiència de la gestió pública. Aquesta ma-
nera nova de governar, coneguda com a gover-
nança,58 es caracteritza per incorporar actors
nous i implicar-los, idear mecanismes de con-
sens nous, canviar les estructures organitzatives,
i oferir més transparència i comunicació.

Conceptualment, l’A21 és un dels exemples
més interessants de governança i, a la pràctica,
que sigui viable depèn del compromís dels po-
ders locals de fer una gestió més eficient, pro-
pera i compartida, i de la capacitat per
alliberar-se del complex de poder únic que
sembla que confereixen les eleccions.

En la literatura especialitzada sobre l’A21 a Eu-
ropa trobam una àmplia coincidència a l’hora
de determinar els motius principals que han fet
que les autoritats locals decidissin implantar
l’A21 i que, per tant, assumissin els principis de
la governança, aquests motius són:

•   La naturalesa voluntària de l’A21, per la
qual cosa pot entrar en competència directa
amb les actuacions imposades per la llei.

•   La percepció de cada autoritat local dels
possibles resultats obtinguts.

•   La implicació de les autoritats supramunici-
pals, estatals i regionals.

•   L’existència d’una estructura en xarxa.

Participació ciutadana

La declaració de principis de la Cimera de Rio
(1992) fa referències explícites al dret dels ciu-
tadans a la informació. Al principi 10 podem lle-
gir (textualment en castellà): «El mejor modo de
tratar las cuestiones ambientales es con la par-
ticipación de todos los ciudadanos interesados,
en el nivel que corresponda. En el plano nacio-
nal, toda persona deberá tener acceso ade-
cuado a la información sobre el medio ambiente
de que dispongan las autoridades públicas, in-
cluida la información sobre los materiales y las
actividades que encierran peligro en sus comu-
nidades, así como la oportunidad de participar
en los procesos de adopción de decisiones. Los
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibili-
zación y la participación de la población po-
niendo la información a disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los pro-
cedimientos judiciales y administrativos, entre
éstos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes». El document relatiu al Programa
21 destaca que és necessari enfortir el paper
dels grups principals i facilitar l’accés a la infor-
mació sobre medi ambient i desenvolupament.

Una A21 és un pla estratègic59 que difereix d’al-
tres de la mateixa categoria perquè s’orienta de
baix a d’alt i, d’acord amb el principi de subsidia-
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sar-los, una funció que pot delegar a un regi-
dor i que pot comptar amb el suport de tècnics
municipals i d’assessors externs.

Més enllà de respectar aquestes determinacions,
la decisió dels batlles d’assumir a títol gairebé in-
dividual la funció d’interlocutor oficial de l’Ajun-
tament amb l’A21L pot semblar que és una
decisió excessivament personalista, però de ve-
gades està perfectament justificada; per exemple,
quan la resta de membres del consistori no hi res-
ponen suficientment o quan serveix per dinamit-
zar el treball en grup i cohesionar les regidories.

Sota el paraigües de l’A21L, hi ha batlles que
tenen un interès especial a convocar reunions
amb la ciutadania per conèixer-ne les inquie-
tuds. En general, és una estratègia impulsada
per batlles que tenen carisma i, malgrat que
pugui semblar poc ortodoxa des del punt de
vista procedimental, no deixa de ser una bona
pràctica, si serveix per apropar-se als ciutadans
i permet orientar les reivindicacions seguint els
principis del desenvolupament sostenible. L’a-
proximació dels polítics al poble sota el parai-
gües de l’A21 no ha de servir únicament per
disposar de la informació necessària per rendi-
bilitzar al màxim el contingut d’un futur pro-
grama electoral que reculli les aspiracions de la
majoria dels ciutadans. Des de l’òptica de l’A21,
qualsevol aproximació a la ciutadania ha de ser-
vir per discriminar entre unes propostes de mi-
llora realitzables des del punt de vista de la
sostenibilitat, les acceptables pel Pla d’Acció de
l’A21 i les que no ho són. És una pràctica pe-
dagògica que no està a l’abast de tothom, sinó
que requereix que els qui lideren el procés
adoptin una actitud responsable i que tenguin
la capacitat suficient per demostrar als conciu-
tadans que és necessari posar en pràctica els
principis del desenvolupament sostenible, i con-
vèncer-los-en, solucionar els problemes comuns
i evitar tractar els casos particulars.

A manera de resum, des del nostre punt de
vista, el catàleg mínim de bones pràctiques
amb el qual els polítics municipals s’haurien de
comprometre pot ser, entre d’altres:

•   Conèixer la iniciativa i l’abast que té.

•   Assumir a nivell personal els principis del
desenvolupament sostenible.

•   Assumir la gestió municipal des de la perspec-
tiva única del desenvolupament sostenible.

•   Facilitar el treball en grup, la coordinació i
la cooperació dels diferents actors.

•   Implicar tots els grups polítics i les associa-
cions en la presa de decisions.

•   Afavorir el diàleg i la comunicació entre els
agents participants.

•   Compartir experiències.

•   Desenvolupar programes de formació i de
divulgació de la iniciativa entre la població.

•   Donar a conèixer a la ciutadania la iniciativa
i els compromisos adquirits. 

•   Adoptar el desenvolupament sostenible
com una marca de qualitat del municipi.

•   Facilitar la implantació d’un sistema estadís-
tic municipal que permeti obtenir indicadors
que compleixin els objectius de les A21.

•   Facilitar l’accés a la informació.

•   Estimular la implantació de l’A21 en els cen-
tres escolars i dels sistemes de gestió me-
diambiental en les empreses.

•   Organitzar l’Administració municipal, els ser-
veis i els equipaments amb criteris d’eficièn-
cia, de responsabilitat i de bones pràctiques.

•   Implantar els pressupostos participatius.

•   Habilitar la pàgina web oficial per donar vi-
sibilitat de les accions empreses relaciona-
des amb l’A21L.

•   Afavorir la gestió integral de les àrees i/o de-
partaments municipals.

•   Aprofitar l’experiència dels ADL (agents de
desenvolupament local).

•   Dotar l’Administració municipal de recursos
humans, tècnics i econòmics suficients.

•   Assumir les propostes del Pla d’Acció i el
compromís de finançar-lo. 

•   Assumir la necessitat de donar continuïtat a
la iniciativa.
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16. La governança i la participació 
ciutadana. Els pressupostos participatius 
i el dret a la informació

58. Per tenir més informació sobre aquest tema, vegeu: Gobernanza europea. Un libro blanco (<http://eur-lex.europa.eu/Le-
xUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf>), i articles diversos publicats a:

<http://age.ieg.csic.es/boletin.htm#46>. 

59. Per tenir més informació sobre planificació estratègica, consultau: <http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_es-
trat%C3%A9gica>. 



real amb altres interlocutors; per tant, es con-
verteixen en pressupostos participatius. 

Els pressupostos participatius són un instrument
de gestió compartida que permet que la ciuta-
dania decideixi, d’una manera organitzada, el
destí d’una part del pressupost municipal i fer-
ne el seguiment, tant de les despeses com dels
ingressos. És una iniciativa oberta i transparent,
que incentiva el diàleg i la reflexió entre les parts
implicades, crea proximitat i convida a implicar-
se més en la vida local. Les primeres iniciatives
de pressupostos participatius s’aplicaren l’any
1989 a la ciutat brasilera de Porto Alegre, i des
de llavors no s’ha aturat d’augmentar el nombre
de municipis que ha aplicat aquesta fórmula, es-
pecialment a l’Amèrica Llatina63 i a Europa. 

A través d’Internet, podem accedir a alguns por-
tals que recullen experiències d’implementació
de pressupostos participatius interessants, que
publiquen guies metodològiques64 i ofereixen in-
formació sobre les modalitats d’intervenció ciu-
tadana en la gestió dels pressupostos municipals,
les normes o reglaments que les regulen,65 etc.

Hi ha moltes tipologies de pressupostos participa-
tius. En uns casos, estableixen una quantitat fixa
o el percentatge del pressupost municipal que
s’ha de dedicar a finançar les actuacions que han
proposat els ciutadans. En altres casos, solament
es permet que els ciutadans decideixin quan la co-
gestió dels pressupostos municipals afecta unes
àrees, serveis o àmbits determinats. Com ha pas-
sat sempre, no cal dir que cultura és una de les
àrees on es permet més intromissió de la ciutada-
nia, però no passa el mateix en la d’urbanisme per
qüestions tan òbvies com inconfessables.

L’experiència demostra que la classe política és
molt rebeca a l’hora de donar poder als ciuta-

dans en uns àmbits concrets de la vida local. Per
això, de vegades aprofiten el perfil assembleari
creat a l’entorn de les A21 perquè els ciutadans
puguin decidir sobre aquelles qüestions que,
com que són conflictives, els polítics prefereixen
evitar. Bona part dels qui sota el paraigües de
l’A21 han posat en pràctica aquesta imaginativa
experiència de proximitat, i que ha tingut resul-
tats positius, la consideren també una operació
políticament rendible: el clima de confiança que
generen permet que els polítics puguin conèixer
les inquietuds dels ciutadans en temps real i sa-
tisfer-les a curt termini, a l’hora que ajuden a
confeccionar el programa electoral de les pròxi-
mes eleccions municipals. 

Malgrat el to aparentment crític utilitzat per des-
criure la conjuntura anterior, som conscients que
és una pràctica acceptable des del punt de vista
de l’A21, si la persona que lidera el projecte
pensa en clau de desenvolupament sostenible i
respecta mínimament les pautes marcades pel
Decret 123/2002 de la metodologia que s’ha de
seguir en la gestió del diagnòstic, el pla d’acció
i altres documents de l’entorn.

Quant a l’abast territorial i a l’interès dels pres-
supostos participatius a Mallorca, tenim cons-
tància que hi ha municipis i nuclis de població
de Mallorca (Artà, Felanitx, Inca...) que han
posat en marxa algunes iniciatives, però la
manca d’informació no ens permet fer una va-
loració objectiva de l’impacte que han tingut.
Sens dubte, l’experiència amb pressupostos
participatius que ha tingut més ressò a Ma-
llorca ha estat la que s’ha implantat a Puigpu-
nyent, on han seguit el procés següent:66

•   Han introduït el concepte de despesa parti-
cipativa en el fòrum (2006). 

•   Han discriminat entre les despeses munici-
pals amb un marge de maniobra limitat i
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rietat, permet als diferents actors participar-hi i
aportar-hi idees que després s’han de convertir
en propostes i que les autoritats locals han d’as-
sumir. Per això, un dels elements principals que
diferencien les A21 d’altres fórmules de planeja-
ment i d’intervenció és el paper que atorguen a
la ciutadania en el procés. En termes estrictes,
això vol dir que l’èxit d’aquesta iniciativa no s’ha
de mesurar simplement pels resultats obtinguts,
sinó també per la metodologia de treball em-
prada i pel grau d’implicació dels ciutadans. 

L’estudi de la SBEA (2008) ens permet deduir els
principals problemes detectats en la pràctica de
l’A21L en termes de participació ciutadana i que,
a grans trets, es concreten en la relativa baixa 
assistència, la manca de pluralitat i la representa-
tivitat reduïda dels assistents. Les causes principals
que els enquestats addueixen per explicar aquesta
situació són la minsa cultura participativa, la
manca de voluntat i d’implicació del govern mu-
nicipal per assegurar el procés i la degradació, a
causa de les interferències polítiques.

Des d’una perspectiva simplement qualitativa,
en realitat, el problema de l’A21L no solament
s’explica per la poca assistència d’efectius a les
reunions, sinó perquè pateix un abandona-
ment sistemàtic, que és induït per la pèrdua
d’interès, el cansament o l’absència de resul-
tats tangibles. Davant d’aquest problema, una
de les línies estratègiques d’actuació promogu-
des pel Departament de Cooperació Local i In-
terior (DCLI) del Consell de Mallorca ha estat
engegar procediments diversos per impulsar la
participació ciutadana. El compromís s’ha ma-
terialitzat en algunes accions que hem descrit
en els capítols anteriors, en la publicació del Lli-
bre blanc sobre A21L i participació i en l’ela-
boració d’un pla estratègic.

El Llibre blanc sobre A21L i participació (Chávez,
Truyol 2009)60 defineix les línies estratègiques mar-

cades pel DCLI sobre pràctiques participatives. 
L’anàlisi del procés d’implantació de l’A21L a Ma-
llorca serveix per detallar-ne les fortaleses i les de-
bilitats i, a partir de la valoració que se’n faci, per
redactar els dos capítols centrals de la publicació: 

•   El que estableix els eixos d’una estratègia de
vinculació entre l’A21 i la participació en
l’àmbit local, amb especial atenció a la in-
novació institucional i a la creació d’un grup
ciutadà d’impuls de l’A21L.

•   El que recull les propostes que ha de seguir
un pla d’acció.

El treball desenvolupat fins ara pel DCLI per im-
pulsar la participació ciutadana i la publicació
del Llibre blanc d’A21L i participació ha obert
un període de debat i de reflexió que és fona-
mental per preparar un pla estratègic, que és
un instrument pensat perquè sigui «el full de
ruta del Departament de Cooperació Local i In-
terior per treballar en matèria d’Agenda 21 en
els propers cinc anys».61

La creació del Fòrum d’Entitats Socials de Ma-
llorca d’Agenda 21 Local,62 adscrit al DCLI, res-
pon a la necessitat de disposar d’un òrgan
consultiu i d’aprofitar una estructura organitza-
tiva ja existent per estimular la participació i la im-
plicació de les entitats socials en els processos de
l’A21 de Mallorca. Mitjançant aquesta fórmula
es pretén aglutinar associacions i entitats mallor-
quines que treballen a favor del desenvolupa-
ment local i  de la sostenibilitat mediambiental.

Pressupostos participatius 

Quant a la presa de decisions en la gestió dels
comptes públics, el fet que el govern municipal
es decanti per aquest model l’obliga a perdre
part del control dels pressupostos municipals
o, dit d’una altra manera, a assumir les conse-
qüències d’haver-los de consensuar en temps
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60. <http://www.conselldemallorca.es/?&id_parent=492&id_section=1757&id_son=1759&id_grandson=4449>.

61. Podeu accedir a la informació publicada sobre el Pla Estratègic d’Agenda 21 de Mallorca a través de: <http://www.con-
selldemallorca.es/?&id_parent=491&id_section=1920&id_son=1967&id_grandson=6187>.

62. Podeu completar la informació sobre aquest òrgan a: <http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=4414&id_sec-
tion=6142>.

63. El cas interessant de Montevideo: <http://www.montevideo.gub.uy/descentra/pp.htm>.

64. Per a més informació, consulteu l’adreça: <http://www.presupuestosparticipativos.com>. 

65. Un exemple de reglament és el d’Elx. Vegeu-lo a: <http://pressupostparticipatiuelx.wordpress.com/2008/07/20/autorre-
glamento-del-presupuesto-participativo-de-elche-2008/>. 

66. <http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST96ZI67064&id=67064A>.



Al llarg del text, especialment en el capítol que
hem dedicat a A21 i educació, ens hem fet
ressò d’allò que detecten les enquestes i que
es confirma a la pràctica: un sector ampli de la
població desconeix aquesta iniciativa. Darrere
aquesta circumstància s’amaga una manca
d’informació adient, però això s’ha de poder
corregir, ja que en realitat és un dèficit amb el
qual sempre hem de comptar i que qualsevol
A21 ha de poder resoldre, precisament pel ca-
ràcter formatiu que ha de tenir la iniciativa.
Perquè això sigui possible, però, han de con-
fluir dues circumstàncies: que els ciutadans que
hi participen demostrin una actitud oberta a
aprendre i que els responsables de conduir el
procés estiguin suficientment capacitats i de-
mostrin que coneixen els recursos necessaris
per assumir-lo.

La manca de formació sobre els temes abor-
dats per l’A21 és un agreujant per als tècnics i
polítics que pretenen liderar el procés, i un exi-
ment per a la ciutadania, al principi moguda
possiblement per la simple curiositat o per les
ganes de saber més, però que decideix partici-
par en el projecte. 

No hi ha dubte que el trànsit entre la curiositat
i el convenciment de la bondat de l’A21 aporta
moltes coses positives tant a nivell personal
com col·lectiu. L’àmplia difusió de temes en els
mitjans de comunicació i el debat permanent
sobre el canvi climàtic, la pobresa o el desen-

volupament, el turisme o el creixement urbà,
tractats amb objectivitat i sense demagògia,
poden ajudar a assolir aquests objectius i iden-
tificar els llindars incerts de la sostenibilitat.71

Segons la nostra experiència, hi ha casos en
què s’han comès equivocacions notables a l’-
hora d’elegir el responsable de coordinar i di-
namitzar el procés d’implantació i de gestió de
l’A21 en un municipi. Això ha passat especial-
ment quan alguns batlles o batllesses, que han
pres la decisió, però que desconeixien la inicia-
tiva totalment, han valorat els candidats apli-
cant criteris de paritat (millor dones que
homes) o de proximitat política (del propi par-
tit), o han utilitzat criteris mals de justificar (un
gran viatger o un pilot d’aviació comercial, per-
què suposadament han corregut molt de
món), entre d’altres.

Sortosament, la majoria dels ajuntaments ma-
llorquins han estat més racionals a l’hora de
decidir-ho i han seguit el procediment habitual
que han aplicat altres comunitats autònomes:
traslladar la responsabilitat de dinamitzar l’A21
a una consultora especialitzada, confiar la
tasca a un professional dedicat a fomentar el
desenvolupament local, o combinar ambdues
alternatives.

Sens dubte, el que té de bo la intervenció d’una
consultora mediambiental en el procés d’im-
plantació d’una A21L és que permet comptar
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aquelles altres en què hi poden intervenir
(bàsicament, el capítol 4 dels pressupostos).

•   Els membres del fòrum han determinat
quins conceptes de la despesa han d’aug-
mentar o disminuir.

•   La participació de la ciutadania ha augmen-
tat en l’apartat dels ingressos a partir de
l’any 2008 i decideix quines taxes han de ser
deficitàries i quines excedentàries.

Des de 2007, l’Ajuntament de Palma treballa en
la implantació dels pressupostos participatius,
que considera que són una eina de cogestió dels
recursos municipals en la qual els membres del
teixit associatiu tenen un protagonisme especial.
El protocol d’implementació dels pressupostos
participatius de Palma67 defineix tres àmbits de
participació: un de tipus territorial (consells de
districte i consells de barri), un de sectorial (àrees
i grups de treball) i un de general (Consell Social
de la Ciutat i audiències públiques previstes al
Reglament de participació ciutadana). Els ciuta-
dans prenen decisions pressupostàries sobretot
en les partides de projectes i d’inversions.

En una altra escala d’intervenció, un altre
exemple de pressupost participatiu a Mallorca
és el que engegà, l’any 2008, a través d’Inter-
net,68 el Departament d’Hisenda i Innovació del
Consell de Mallorca.

No hi ha dubte que la implantació de pressu-
postos participatius a escala local és una acti-

tud política positiva i permet donar credibilitat
al principi de subsidiarietat (donar poder a la
ciutadania) que acompanya el discurs dels po-
lítics, un dels trets identificadors de l’A21.

Dret a la informació

Entre els múltiples requisits per assegurar que
la participació en la tasca pública es dugui a
terme en les millors condicions, és fonamental
satisfer el dret dels ciutadans a poder accedir a
la informació. En realitat, la informació de la
qual han de disposar no s’ha de considerar una
deferència de la classe política, sinó un dret re-
collit de manera explícita per la Llei autonòmica
de règim local.69 Precisament, l’article 116 del
capítol VII (informació i participació ciutadanes)
estableix que les corporacions locals han de fa-
cilitar tanta informació com sigui possible sobre
la seva activitat i han de promoure la participa-
ció de tots els ciutadans en la vida local seguint
els mecanismes establerts.

En relació amb la temàtica mediambiental, és
important tenir present el dret públic d’accés a
la informació, a la participació pública en la
presa de decisions i a l’accés a la justícia reco-
negut en el Conveni d’Aarhus,70 un acord in-
ternacional adoptat en el marc de la Comissió
Econòmica per a Europa de les Nacions Unides
(CEPE o UNECE), signat l’any 1998. Aquest
Conveni fou ratificat pel Govern espanyol el 29
de desembre de 2004 i entrà en vigor el 31 de
març de 2005.
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67. <http://www.participaciopalma.com/documents.html?task=finish&cid=5&catid=1>.

68. Aquesta iniciativa es presenta d’aquesta manera a la pàgina web del Consell de Mallorca (<http://www.conselldema-
llorca.cat/?id_section=1669&id_son=1671&id_parent=478>):
«És una votació popular per ajudar a definir el pressupost 2009 del Consell de Mallorca. 
La ciutadania  pot votar fins a cinc programes diferents que consideri que el Consell de Mallorca ha de potenciar. D'aquesta
manera, la ciutadania es converteix en consellers i conselleres "virtuals" de la institució, ja que, en l'elaboració del pressupost
per al 2009, es tindran en compte les votacions a l'hora de definir les polítiques per l'illa de Mallorca. Una vegada obtinguts
els resultats finals, hi haurà una sessió del Consell Executiu, integrada pels dotze consellers i per la presidenta de la institució,
Francina Armengol. En aquesta sessió, s’analitzaran les propostes de la ciutadania per al pressupost del 2009 amb l'objectiu
d'orientar el pressupost a les polítiques que la ciutadania més voti. 
L'any 2009 es farà la prova pilot per destinar fins a un 1 % del pressupost del Consell a reforçar les polítiques que venguin
marcades per la ciutadania de Mallorca». 

69. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears:

70. <http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/30/pdfs/A04173-04207.pdf>.

71 <http://www.mediterranea.org/cae/aarhus_convenio.htm>.

17.  La formació i  la interven ció.  
Les consultores m ediambi entals,  els agents de
desenvolupament local (ADL) i les A21L

71. Per identificar tota una sèrie de mesures pràctiques a favor del desenvolupament sostenibles, podeu consultar, entre altres
recursos: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN / GREENPEACE / SEO-BIRDLIFE / WWWF ADENA. 225 Medidas para el Desarrollo Sostenible, 2002.
S’hi pot accedir a través d’Internet: <http://www.oei.es/decada/portadas/225_medidas.pdf>.



dits assignats per cobrir les despeses previstes
en les convocatòries públiques de contractació
d’AODL. Així, mentre que per a la convocatòria
de l’any 2005, la Conselleria de Treball i Forma-
ció disposà de 27.045,54 € per cobrir els costos
laborals dels contractes previstos, en la de l’any
2010, la xifra s’ha multiplicat per quatre i és de
108.182 €. En termes reals, aquesta dotació
econòmica més abundant ha permès passar
dels cinquanta-quatre AODL (agents d’ocupa-
ció i desenvolupament local) contractats l’any
2005 als vuitanta de 2010, any en què s’ha pu-
blicat una altra convocatòria per contractar-ne
quatre més. El Govern i els ajuntaments inte-
ressats assumeixen, respectivament, el 80 % i
20 % del sou que cobrarà l’AODL contractat. 

Malgrat que dediquin d’una manera prescrip-
tiva gran part del quefer diari a desenvolupar
polítiques actives d’ocupació (la qual cosa jus-
tifica la denominació restrictiva d’AODL), la na-
turalesa intermediadora de l’activitat dels
agents els converteix en els millors candidats
per ampliar el radi d’acció: integrar la variable
ocupacional en l’estructura operativa de l’A21
i assumir, per tant, la transversalitat de la inicia-
tiva d’una manera efectiva. Aquesta nova for-
mulació exigeix adoptar els principis del
desenvolupament local sostenible, una forma-
ció més àmplia i multidisciplinària que capaciti
els nous professionals per tractar de manera
transversal els problemes plantejats i solucionar-
los. Aquest nou perfil competencial ens permet
invocar la figura de l’ADL (agent de desenvolu-
pament local) i, per això, cal revisar les funcions
que apareixen a les convocatòries de subven-
cions públiques per contractar els ADL o AODL,
que fins ara desenvolupen les tasques següents:

1. Fer una prospecció dels recursos ociosos o in-
frautilitzats, de projectes empresarials de pro-
moció econòmica local i d’iniciatives
innovadores per generar ocupació en l’àmbit
local; identificar les noves activitats econòmi-

ques i les possibles persones emprenedores.

2. Difondre i estimular oportunitats potencials
de creació d’activitat entre les persones des-
ocupades, promotores i emprenedores, com
també entre les institucions col·laboradores.

3. Oferir acompanyament tècnic als negocis
que generin ocupacions noves a l’hora
d’emprendre projectes empresarials. Els ADL
o AODL han d’oferir assessorament i infor-
mació sobre la viabilitat tècnica, econòmica
i financera i, en general, sobre els plans de
llançament de les empreses.

4. Donar suport a les persones promotores de
les empreses i, una vegada que les han
constituïdes, acompanyar-les tècnicament
en les primeres etapes de funcionament:
aplicar-hi tècniques de consultoria en gestió
empresarial i d’assistència en els processos
formatius adequats per assegurar-se que les
empreses creades funcionen correctament. 

5. Dur a terme qualsevol altra tasca que con-
tribueixi a garantir la missió principal que es-
tigui enunciada en l’apartat de descripció.

Actualment, el requisit mínim que s’exigeix al
candidat és que ha de ser diplomat. El perfil
professional de la plaça el decideix, amb la su-
pervisió del SOIB, el govern municipal convo-
cant. En l’aspecte formatiu, malgrat que hagin
emprès algunes experiències positives, a les Ba-
lears manca una acció política decidida a des-
envolupar uns estudis especialitzats per
assumir els reptes plantejats. Aquesta decisió
es pot concretar en la creació d’uns estudis 
repartits en mòduls específics de formació pro-
fessional o títols universitaris (expert universi-
tari, màster, etc.). Manca definir una política
formativa que plantegi uns estudis reglats i co-
herents per poder accedir a un mercat clara-
ment expansiu, i també comptar amb el suport
institucional decidit per a una activitat que, bal-
dament estigui homologada pel Ministeri de
Treball, no té prou reconeixement legal.73
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amb un col·lectiu d’experts que, com que han
rebut una formació diferent i treballen en grup,
poden assegurar una gestió més bona de la ini-
ciativa. També tenen a favor (o en contra) que
són una oferta en un mercat competitiu que
permet conèixer el treball que s’ha fet, les capa-
citats i les habilitats, la metodologia emprada,
els costos econòmics associats, la implicació, etc.

En altres casos, la intervenció en matèria de
desenvolupament local es deixa en mans d’uns
professionals que desenvolupen l’activitat sota
etiquetes professionals diverses, com agents de
desenvolupament local (ADL) o agents d’ocu-
pació i desenvolupament local (AODL). Aquests
acrònims en llengua espanyola es converteixen
en AEDL (agentes de empleo y desarrollo local)
i en la literatura poden aparèixer esmentats
com a agents de foment, etc.

A l’hora d’analitzar les característiques profes-
sionals d’aquests agents de desenvolupament
local, la bibliografia especialitzada centra l’a-
tenció en dos aspectes principals:

•   Les grans dificultats que tenen a l’hora d’e-
xercir la professió per la manca d’estabilitat
laboral.

•   El paper rellevant desenvolupat en la pro-
moció econòmica i ocupacional del territori.

La situació de precarietat laboral que en gene-
ral han patit aquests tècnics respon al tipus de
contracte i a la durada limitada de l’activitat, la
qual cosa ha provocat una rotació excessiva del
personal i impossibilita consolidar grups de tre-
ball. Des de fa temps, la tasca que han de dur
a terme els agents de desenvolupament local
es pot prorrogar anualment de manera indefi-
nida, d’acord amb l’interès de l’entitat local a
mantenir el projecte engegat.

Els departaments de Treball, Ocupació i Forma-
ció dels governs autonòmics solen ser els que
convoquen subvencions públiques per contrac-
tar-los, malgrat que hi ha ajuntaments que
també n’assumeixen el cost íntegrament. 

Amb la contractació d’aquests professionals, els
polítics disposen de tècnics de gestió i de dina-
mitzadors locals que es relacionen amb els
agents socials i econòmics del territori on tre-
ballen, i els seus clients principals són persones
empresàries, emprenedores, desocupades, etc. 

Des de l’any 2001, en què les competències en
matèria de gestió del treball, ocupació i formació
de l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM) foren
assumides per la Conselleria de Turisme i Treball,
el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) és
l’òrgan encarregat de gestionar i controlar les
subvencions per contractar agents d’ocupació i
de desenvolupament local a la nostra comunitat.
Aquell mateix any, es va crear la Xarxa d’Agents
d’Ocupació i Desenvolupament Local amb la in-
tenció de ser un espai de comunicació i diàleg
dels AODL de les Illes Balears. L’any 2005 és una
fita important, perquè des de llavors disposam
d’una normativa pròpia i específica sobre ADL
(agents de desenvolupament local).

Les informacions recollides sobre aquests pro-
fessionals fan pensar que, contràriament al que
ha passat en altres comunitats autònomes, a les
Balears el reconeixement de l’activitat duita a
terme pels agents de desenvolupament local ha
estat tardana i condicionada pels resultats ob-
tinguts en matèria ocupacional. Per sort, s’insi-
nua un canvi de tendència necessari, que és
forçat per la conjuntura econòmica precària, les
noves estratègies ocupacionals i el suport d’al-
gunes administracions.72 Confirma aquest canvi
l’augment de la dotació econòmica o dels crè-
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72. La Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears va presentar un model de treball per a 2009 basat en
un projecte de coordinació entre els agents territorials (orientadors i agents d’ocupació i desenvolupament local). Aquesta
proposta té sis línies d’actuació: 1. foment de les polítiques de desenvolupament local; 2. consolidació de la xarxa de desen-
volupament local; 3. professionalització dels AODL; 4. coordinació dels agents territorials; 5. suport tècnic del SOIS/SOIB; i 6.
coordinació amb l’Observatori. Vegeu-ne més informació a la pàgina web: 
<http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=285513>.

73. A les Illes Balears podeu accedir al programa formatiu dels ADL a través del portal oficial de la Conselleria de Treball i For-
mació del Govern de les Illes Balears (<http://www.caib.es>). Per arribar-hi heu de seguir les passes següents: Conselleria de
Treball i Formació - Direcció General d’Ocupació i Formació - Programes normalitzats per famílies professionals - Serveis so-
cioculturals i a la comunitat - Agent de Desenvolupament Local (SSCC31).



Una de les conclusions de les enquestes que
han duit a terme algunes A21 (i que la majoria
dels casos són incorporades al diagnòstic) és
que molts de ciutadans desconeixen aquesta
iniciativa. Més enllà de la sorpresa que això pot
generar als qui treballam en el tema, possible-
ment convé valorar:

•   L’eficàcia del sistema educatiu formal a 
l’hora de transmetre als estudiants els valors
del Programa 21.

•   El paper alternatiu que pot tenir l’educació
no formal en el desenvolupament d’aquesta
tasca.

L’educació és la funció específica que permet
assegurar l’anàlisi i la comprensió de la realitat
complexa del món en què vivim i que heretaran
els nostres fills. Els ciutadans que tenen una si-
tuació més bona per assumir els principis teòrics
del desenvolupament sostenible i la metodolo-
gia de l’A21 són els qui han tingut l’oportunitat
de descobrir-los i madurar-los al llarg dels cicles
de formació o d’educació formal reglada.74

L’educació primària i secundària són molt im-
portants en el procés d’ensenyament i d’apre-
nentatge de la temàtica mediambiental, perquè
coincideixen en una etapa clau quant a l’adop-
ció del sistema de valors, hàbits i models de
comportament. Per això, el paper del professo-
rat en aquesta etapa no solament és transmetre
d’una manera adequada coneixements a l’a-
lumnat, sinó que ha d’assumir-los a la pràctica
perquè els ha d’identificar com el millor exem-
ple de bones pràctiques mediambientals.

Hi ha una sèrie d’iniciatives d’educació que
acompleixen l’objectiu d’estimular l’adopció de
bones pràctiques mediambientals entre la co-
munitat escolar. Es presenten en formats diver-
sos, tant per la manera d’identificar la iniciativa
(Agenda 21 Escolar, ecoauditories escolars, etc.)
com pels centres que l’adopten (centres ecoam-
bientals, ecocentres, ecoescoles, centres educa-
tius sostenibles, escoles verdes, entre d’altres).

A les Illes Balears, els primers intents perquè el
professorat i els centres s’implicassen en la po-
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18. L’educació mediambiental a les escoles. Les
A21 escolars (A21E) i els centres ecoambientals

74. Entenem l’educació formal com l’activitat educativa professionalitzada, jerarquitzada, regulada, planificada i avaluada que
va des dels primers anys de l’escola primària fins als darrers universitaris. 

Figura núm. 8. Marques identificadores dels centres ecoambientals de les Illes Balears 
i de les A21E de Mallorca



L’Agenda 21 Escolar (A21E) és una iniciativa de
la comunitat escolar que té molta difusió al
nostre país78 i de la qual disposam de molta in-
formació.79 Podríem definir l’A21E com un
compromís i un pla d’acció de la comunitat
educativa per treballar a favor de la sostenibi-
litat, tant del centre educatiu com del seu en-
torn. Aquesta vinculació de l’A21E amb
l’entorn ha de facilitar que, d’acord amb la lò-
gica de la continuïtat mediambiental, les com-
petències apreses s’inverteixin en altres àmbits
de relació i que l’A21L sigui un instrument va-
luós per donar-li continuïtat. Aquesta vincula-
ció entre etapes i àmbits contribuirà al fet que
el centre escolar sigui un model peculiar de ciu-
tat, integrat per membres de la comunitat edu-
cativa que estiguin preparats per engegar
processos, assumir responsabilitats i consen-
suar solucions a escala reduïda.

A Mallorca, el Programa A21E es va implantar
com a experiència pilot el curs 2004-2005. A

través d’aquest Programa, el Gabinet d’Educa-
ció Ambiental de la Fundació Deixalles ofereix
als centres escolars tota una sèrie de mòduls
formatius (residus, canvi climàtic i energia, par-
ticipació, consum, agricultura ecològica i eco-
auditories), així com diversos recursos didàctics.
La Guia A21E de Mallorca n’és un exemple; l’e-
laborà la Societat Balear d’Educació Ambiental
(SBEA) amb l’objectiu de facilitar-ne el procés
d’implantació.

A través de la pàgina web del Consell de Ma-
llorca, podem accedir a informació diversa sobre
les A21E de Mallorca, així com a les memòries
anuals del Programa A21E. Recullen dades
sobre les activitats duites a terme i els centres
escolars que s’hi han implicat. Segons la darrera
memòria disponible en xarxa, la del curs 2007-
2008, hi hagué trenta centres escolars implicats
d’un total de vint-i-tres municipis (el 43,40 %
del total) (vegeu el quadre núm. 23).
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sada en pràctica d’una estratègia coherent de
formació mediambiental varen ser detectats al
principi del segle XXI. El professorat que ja im-
partia activitats d’ambientalització en els seus
centresva proposar la primera iniciativa per cons-
truir un espai de comunicació i debat entre els
educadors de tots els nivells escolars de Mallorca
i l’Administració i aquesta es va materialitzar el
curs 2001-2002 amb la creació del Seminari
d’ambientalització de centres escolars (SACE).
L’objectiu d’aquest seminari fou posar en comú
iniciatives, intercanviar idees, unificar esforços,
activar una estratègia comuna d’intervenció en
matèria mediambiental als centres i desenvolu-
par línies de treball diverses: formació ambiental,
informació i divulgació ambiental, disseny de
material didàctic, ecoauditories escolars, presèn-
cia de l’educació ambiental en el sistema educa-
tiu i investigació educativa. Segons la informació
que podem consultar a través d’Internet,75 «se
trataba de promover y aumentar la “coherencia
ambiental” de los centros educativos, entre las
enseñanzas-aprendizajes y el funcionamiento de
estos, para que hubiera una clara relación entre
la organización, la tecnología, los hábitos y unos
criterios de sostenibilidad». 

Aquesta iniciativa està en la mateixa línia que
la creació del Programa de Centres Ecoambien-
tals. Aquest projecte funciona des del curs
2004-2005 per iniciativa de la Conselleria de

Medi Ambient i de la d’Educació i Cultura del
Govern, i s’adreça als centres d’educació pri-
mària i secundària, als centres públics d’educa-
ció de persones adultes (CEPA) i als centres
d’educació especial de les Illes Balears.76

És un programa d’ambientalització que està re-
gulat per unes bases que es publiquen en una
convocatòria anual i que reconeixen amb crè-
dits la tasca dels professors implicats.77

Els objectius principals del programa són: 

•   Impulsar l’educació ambiental en els centres
escolars d’educació infantil, primària i se-
cundària de les Illes Balears.

•   Donar suport als centres escolars en l’am-
bientalització.

•   Lluitar contra el canvi climàtic.

Hi ha tres modalitats de centres pel que fa a la
situació en què estan en el procés d’implanta-
ció del programa: els centres que demostren
que tenen intenció d’elaborar projectes, els
que ja tenen projectes en funcionament i els
centres consolidats.

Entre el curs 2004-2005 i el 2009-2010 s’ha
multiplicat per quatre el nombre de centres es-
colars adherits.
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75. El gestionaren la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat i la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació
Ambiental de les conselleries respectives.
Si voleu tenir-ne més informació, podeu consultar la pàgina web:
<http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M187&lang=CA&cont=4666>.

76. És gestionat per la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat i la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació
Ambiental de les respectives conselleries.
En trobareu més informació a: 
<http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M187&lang=CA&cont=4666>. 

77. BOIB núm. 63, de 26 de maig de 2001.

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total

Consolidats 27 8 13 1 49
Funcionament 130 15 17 1 163
Intenció 15 2 4 0 21
Total 172 25 34 2 233

Font: Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat. Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

Quadre núm. 22. Centres escolars de les Illes Balears que estan vinculats 
al Programa de Centres Ecoambientals el curs 2009-2010

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

65 115 155 188 218 233

Font: Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat. Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

Quadre núm. 21. Evolució del nombre d’escoles de les Illes Balears adherides 
al Programa de Centres Ecoambientals

78. Al País Basc, per exemple, el 1998 implantaren un programa d’ecoauditories escolars amb el qual intentaren detectar els
impactes i els hàbits d’ús ambiental als centres escolars. L’objectiu era fomentar-hi accions de millora, basades en una gestió
més eficient dels recursos i en el desenvolupament d’actituds de respecte cap al medi ambient. L’Estratègia Ambiental Basca
de Desenvolupament Sostenible 2002-2020 (Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen-Estrategia 2002-2020) preveia que,
l’any 2006, l’A21E s’hagués implantat a la meitat dels centres escolars d’ensenyament obligatori i a tots els centres el 2012.

79. L’Ajuntament de Vitoria-Gasteiz publica les experiències obtingudes des del curs 2003-2004 i també material de suport
(<http://www.vitoria-gasteiz.org>). L’Ajuntament de Barcelona té un gran nombre de documents sobre aquest tema. Hi podeu
accedir a través de la pàgina web: <http://www.bcn.es/agenda21/A21E>.



El que fins ara sabem sobre l’A21 confirma que
les Illes Balears ocupa un lloc capdavanter a l’Es-
tat en la implantació d’aquesta iniciativa i que
fa uns quants anys l’Administració pública re-
gional i la local han multiplicat els esforços per
afavorir-ne el procés. Les dades també confir-
men que els avanços que han tingut lloc a les
Illes en matèria d’A21 són especialment relle-
vants, no solament a escala estatal, sinó també
(almenys en alguns aspectes) internacional. 

Emprar el nombre de municipis adherits a la
carta d’Aalborg o que estan compromesos
amb els principis d’Aalborg+10 sempre ha
estat el recurs més fàcil per demostrar els pro-
gressos aconseguits en matèria d’A21. El fet
que a les Illes Balears tots els municipis s’hagin
adherit a la carta d’Aalborg és una situació in-
duïda per una sèrie de factors, com ara el su-
port institucional, la promulgació d’una
normativa específica, l’existència d’una estruc-
tura organitzativa, etc. Malgrat que la resposta
i la implicació dels municipis ha estat molt he-
terogènia, una avantguarda de municipis com-
promesos amb el desenvolupament local
sostenible ha estat clau en la consolidació de
l’A21 a cada illa i han esdevingut vertaders
mostradors de les bones pràctiques en la im-
plantació de l’A21 i la gestió dels beneficis ob-
tinguts per la consolidació d’aliances i per la
potenciació d’un diàleg obert entre els agents
vinculats a la iniciativa.

Des d’aquesta perspectiva, tant l’abast de la
implantació a les Balears de l’A21L com de
l’A21E ens ha permés ser optimistes, especial-
ment quan s’ha observat que a aquestes inicia-
tives sen’hi han afegit d’altres, com les
desenvolupades en l’àmbit empresarial o en el
de l’Administració pública (EMAS, ISO...) o en
altres àrees d’intervenció. L’encàrrec fet per
l’actual equip rectoral de la Universitat de les

Illes Balears (UIB) a l'Oficina de Gestió Ambien-
tal i Sostenibilitat (OGAS) perquè elabori una
A21 pel campus confirma la incorporació de
nous actors en el procés; aquest encàrrec sig-
nifica un canvi d’escala en l’aplicació d’aquesta
metodologia i l’obliga a ser un referent molt
important per a les nostres illes. 

I ara, què?

Sense renunciar al que hem aconseguit fins ara,
possiblement la manera més fàcil de no equi-
vocar-nos és respondre que encara manca molt
per fer. L’elecció del títol L’Agenda 21 i el seu
entorn: actors i bones pràctiques per a aquest
treball respon a la necessitat d’observar aquesta
iniciativa amb profunditat, des d’angles i di-
mensions diversos, des d’una perspectiva més
relacional i qualitativa: una fórmula que, dissor-
tadament, ha permès descobrir certes pràcti-
ques de dubtosa eficiència i els despropòsits
que de vegades han acompanyat el procés
d’implantació i de gestió. 

Aquest treball és un intent de dir qualque cosa
més del que sol ser habitual d’una iniciativa tan
complexa i difícil d’articular com és l’A21, d’a-
nalitzar els elements que n’acompanyen la ges-
tió, els encerts i les equivocacions en la presa
de decisions. És precisament la complexitat d’a-
questa iniciativa el que ens ha predisposat a
detectar no solament les amenaces i les forta-
leses, sinó també les debilitats i les oportuni-
tats, els coneguts factors de l’anàlisi DAFO.

Som conscients que, de vegades, més que des-
cobrir bones pràctiques, hem estat especial-
ment crítics i que hem emprat maliciosament
alguns exemples reals per mostrar el que no
hauria de ser una A21L. Aquesta actitud crítica
davant els fets no s’ha d’entendre com un me-
canisme de devaluació d’un procés, en el qual,
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Una vegada que hem conegut les experiències
mediambientals desenvolupades en l’àmbit es-
colar d’una manera descriptiva, en el futur cal-
drà estudiar la rendibilitat d’aquestes iniciatives,
tant des del punt de vista formatiu (intern) com
pel que fa a la relació amb l’exterior (amb les
A21L), i valorar-les. Sens dubte, els resultats ob-
tinguts permetran:

•   Descobrir el grau d’implicació dels actors de
la comunitat escolar en el procés.

•   Deduir la capacitat del sistema educatiu for-
mal, oferir solucions a les necessitats forma-
tives de la societat actual.

•   Poder fer front amb garanties a problemes

i reptes diversos que es presentin.

Estam convençuts que les conclusions que en

traurem evidenciaran la importància que té de-

cantar-se per estratègies formatives alternati-

ves (no formals), organitzades fora del marc

institucional oficial i, respecte de l’A21, articu-

lades entorn dels fòrums ciutadans, tallers i al-

tres fórmules internes d’organització.
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Municipi Nombre de centres Municipi Nombre de centres

Alaró 1 Manacor 1
Alcúdia 1 Mancor de la Vall 1
Artà 1 Marratxí 1

Bunyola 1 Muro 1
Calvià 1 Palma 5
Campos 1 Pollença 1
Capdepera 2 Porreres 1
Consell 1 sa Pobla 1
Costitx 1 Sant Llorenç 2
Escorca 1 Santanyí 1
Felanitx 1 Sóller 1
Lloret 1 Total 30

Font: <http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1327> 

Quadre núm. 23. Nombre de centres per municipi adherits al Programa A21E 
del Consell de Mallorca (curs 2007-2008)

Conclusions
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sens dubte, s’hi han invertit molts d’esforços,
tant humans com materials; en canvi, sí que
volem que es consideri un intent per presentar
les deficiències com a oportunitats, com ho
plantegen de manera elegant Pedro Chávez i
Neus Truyol (2009) al llibre blanc sobre l’A21L
i la participació ciutadana.

Tanmateix, la necessitat d’interpretar les debili-
tats com a oportunitats no és una tasca menor,
ja que, en aquest estudi o d’altres de sem-
blants, a grans trets, l’inconvenient principal
que hem detectat per fer avançar una bona ini-
ciativa (com és, sens dubte, l’A21) és que hi ha
contradiccions aparentment insalvables entre la
teoria i la pràctica. Aquestes desavinences són
especialment paleses si comparam el contingut
de molts dels discursos, adhesions i declara-
cions de bones intencions i la pràctica quoti-
diana, que es converteix en un dels millors
exemples de la irracionalitat de l’espècie hu-
mana. Això ho retrata molt bé, i en clau d’hu-
mor, l’admirat Manuel Vicent,80 quan escriu
que: «uno de los misterios del cerebro humano
consiste en que un premio Nobel de Física
puede ser miembro al mismo tiempo de la secta
de la Lagartija Dorada», i ho intenta explicar
així: «[...] ya es un clásico preguntarse por qué
existen pobres que votan a la derecha y ricos
que votan a la izquierda. Se debe a que el ce-
rebro humano, del rico y del pobre, del amo y
del criado, está a medio cocer todavía».

Per aquests motius i d’altres –sense posar en
dubte els èxits mediambientals obtinguts a
partir de la implantació de l’A21–, som molts
els qui pensam que els resultats obtinguts no
han estat proporcionals a l’esforç invertit, ni a
la parafernàlia muntada entorn de la iniciativa.
Possiblement sigui aquest desajustament el
que, de vegades, pugui explicar les reculades
significatives o la pèrdua d’interès per l’A21 de
municipis que n’eren pioners, però que han
deixat de ser locomotores per convertir-se en

malfets vagons de cua, en els casos més es-
pectaculars, aparcats en via morta a l’espera
d’un desballestament anunciat. L’acord del Ple
de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears (CMAIB), de dia 20 de maig d’en-
guany,81 en el qual, el CEIAL de Mallorca pro-
posa, d’acord amb el Decret 123/2002, donar
de baixa de la XBS una sèrie de municipis ma-
llorquins, sembla que recreï aquesta desfeta o
un escenari en el qual els actors poden haver
canviat de paper i no haver fet cas ni al direc-
tor ni a l’apuntador.

Situar-se en punts diferents del cicle vital de
l’A21, mantenir-se dins el sistema o sortir-ne,
ha de ser una decisió política que els líders
municipals de cada vegada s’ha de qüestionar
menys, no solament per beneficiar-se de la
política d’ajuts tècnics i econòmics engegada
per les administracions –que s’ha de poten-
ciar–, sinó també per les rendes addicionals
retudes per l’assumpció de la filosofia del des-
envolupament sostenible i de la integració
dels principis de la governança en la gestió
municipal. 

A causa de l’estat del desenvolupament de les
A21 a les Balears, possiblement hem arribat a
un cert impàs que convé desencallar i, per no
morir d’èxit, hem de practicar amb el que hem
fet referència a una altra part d’aquest treball:
aturar-nos per tornar a començar. 

Això és el que han fet a Suècia, un dels primers
països europeus que implantaren l’A21L i on
ha tingut més difusió; a més, el govern ha aug-
mentat el suport financer a la iniciativa. N’hi ha
que discuteixen el potencial de desenvolupa-
ment de la iniciativa com a procés de llarga du-
rada. Malgrat l’èxit marcat per les de cada
vegada més nombroses iniciatives implemen-
tades en aquest país a favor del desenvolupa-
ment local sostenible, els darrers anys s’han

80. VICENT, M. «Creencias». El País, 12 de setembre de 2010: 
<http://www.elpais.com/articulo/ultima/Creencias/elpepiult/20100912elpepiult_1/Tes>.

81. Publicat al BOIB núm. 133, d’11 de setembre de 2010: <http://boib.caib.es/pdf/2010133/p57.pdf>.

detectat alguns indicis de fatiga i menys activi-
tat, la qual cosa ha plantejat interrogants sobre
la sostenibilitat de l’A21 i ha qüestionat el po-
tencial de desenvolupament de la iniciativa
com a procés de llarga durada.

Al nostre país, no hi ha dubte que la difícil si-
tuació política, econòmica i social per la qual
passem és una ocasió magnífica per dissenyar
escenaris nous de relació i de proximitat, res-
pectuosos i equitatius,  una clara oportunitat

de millora. Tanmateix, aquests escenaris nous
solament es poden construir si es compleixen
una sèrie de requisits previs. Si la classe política
assumeix amb totes les conseqüències (fins i
tot a costa de no perpetuar-se en el poder) les
obligacions i responsabilitats dels càrrecs que
ocupen. Si com a ciutadans, som capaços d’a-
doptar compromisos que permetin supeditar la
nostra pràctica quotidiana, la nostra agenda
particular, als postulats del desenvolupament
sostenible.  



1.   Estat de les A21L a les Illes Balears (20 d’agost de 2010) ................................................. 18 

2.   Estat dels plans d’acció de les A21L de les Illes Balears segons els compromisos 
      d’Aalborg, juliol de 2009 ................................................................................................. 19

3.   Estructura i contingut de la pàgina web del Govern de les Illes Balears en relació amb l’A21L .. 20

4.   Estructura i contingut de la pàgina web del Consell de Mallorca en relació amb l’A21L
       i amb l’A21E...................................................................................................................... 21

5.   Conclusions principals de l’estudi de la SBEA (2008) sobre les A21L de Mallorca ............. 23

6.   Estructura del Decret 123/2002 sobre la implantació de l’A21 als municipis 
      de les Illes Balears ............................................................................................................ 25

7.   Alguns comentaris al text del Decret 123/2002 ............................................................... 28

8.   Principals accions formatives, de debat i de divulgació relacionades amb l’A21, 
      convocades per iniciativa del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca  ........... 35

9.   Subvencions anuals del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca concedides 
      a l’A21L (2001-2008) ...................................................................................................... 37

10. Subvencions anuals atorgades pel Govern de les Illes Balears a l’A21L ............................. 38

11. Subvencions anuals atorgades pel Consell de Mallorca a l’A21L ...................................... 38

12. Valoració dels mitjans de difusió de les A21L quant a la utilització i a l’ús .........................41

13. Estat de l’A21L de Mallorca (2 de juny de 2008) ...............................................................42

14. Accessibilitat al concepte i als documents interns de les A21L de Mallorca 
      a través d’Internet ........................................................................................................... 44

15. Finestres d’accés a l’A21L a través d’Internet ................................................................... 44

16. Municipis amb regidories que contenen el terme A21L en la denominació. Localització 
      a la pàgina web oficial i nombre de clics necessaris per arribar-hi .................................... 44

17. Model d’informe tècnic del Departament de Cooperació Local utilitzat pel CEIAL21 
      de Mallorca per avaluar els prediagnòstics i el diagnòstic de les A21 ............................... 50

18. Model d’informe tècnic del Departament de Cooperació Local utilitzat pel CEIAL21 
      de Mallorca per avaluar els plans d’acció de les A21 ........................................................ 53

19. Estructura i denominació dels indicadors clau implantats el 2003 i revisats el 2010 .......... 59

20. Reinterpretació d’algunes dades incloses en el sistema d’indicadors de sostenibilitat ....... 60

21. Evolució del nombre d’escoles de les Illes Balears adherides al Programa Centres 
      Ecoambientals ................................................................................................................. 86

22. Centres escolars de les Illes Balears vinculats amb el Programa de Centres 
      Ecoambientals durant el curs 2009-10 ............................................................................ 87

23. Nombre de centres per municipi adherits al Programa A21E del Consell de Mallorca 
      (curs 2007-08) ................................................................................................................ 88

93

L’Agenda 21 i el seu entorn: actors i bones pràctiques

Índex de quadres



95

L’Agenda 21 i el seu entorn: actors i bones pràctiques

1.   Estat de les A21L a Mallorca ........................................................................................... 18

2.   Evolució del procés de les A21L, segons l’any d’adhesió a la carta d’Aalborg, al compromís 
      d’Aalborg i l’aprovació de la CBMA ................................................................................. 19

3.   Metodologia de treball de l’A21L .................................................................................... 27

4.   Fitxa municipal de les A21L ............................................................................................. 32

5.   Logotips de les A21L d’alguns municipis de Mallorca ...................................................... 45

6.   Municipis de Mallorca que disposen de catàleg de camins públics ................................... 51

7.   Cartell de la I Festa de la Sostenibilitat i les Agendes 21 de Mallorca (2009) .................... 73

8.   Marques identificadores del centres ecoambientals de les Illes Balears i de les A21E 
      de Mallorca ..................................................................................................................... 85

Annexos

Formulari d’avaluació de plans d’acció anuals de l’Agenda 21 Local (APAA)  .......................... 95

Formulari d’informe de seguiment anual de l’Agenda 21 (ISA) ............................................... 97

94

Índex de figures Annex

Formulari d’avaluació de plans d’acció anuals de l’Agenda 21 Local (PAA)

Identificació del document Títol
Autor (entitat)
Aprovació

Característiques formals Presentació
Extensió
Observacions

Pla d’Acció de Referència

1. Informació general

Procés participatiu Accions de difusió
Sessions plenàries 
del fòrum ciutadà
Sessions de les 
comissions temàtiques
Treball en els centres 
escolars
Altres tipus de sessions 
Altres canals 
de participació
Observacions

Estructura participativa Reglament del fòrum 
ciutadà (sí / no)
Estructura del fòrum 
ciutadà
Composició del fòrum 
ciutadà
Observacions

2. Pla de Participació
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Estructura dels continguts Propostes per nivell Línies 
estratègiques Programes Accions
x (x en el PAR) x (x en el PAR) x (x en el PAR)

Classificació dels LE 1: 
projectes per línies LE 2: 
estratègiques LE 3: 

LE 4: 
LE 5: 

Classificació dels 
projectes per tipologiai AES CIS GES INA NOR MAN SOS PER RES

Classificació dels 
projectes per prioritat Alta Mitjana Baixa

Referències dels CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA10
projectes als 
compromisos d’Aalborgii

Observacions
Definició dels projectes Fitxes de projectes Amb tots els Amb > 50 % dels Amb < 50 %  dels

camps emplenats camps emplenats camps emplenats

Observacions
Observacions Projectes de 
de determinats projectes sostenibilitat dubtosa 

Altres observacions
El Pla d’Actuació com a Punts febles sense
resposta als punts febles resposta

3. Pla d’Actuació

Calendari d’accions 
de seguiment
Indicadors Inclou els 17 ICS?
de sostenibilitat Inclou altres dels 

33 nous ICS?
Inclou altres ICS 
propis del municipi?
Observacions

Altres observacions

4. Pla de Seguiment

Formulari d’avaluació  d’informes de seguiment anual d’Agenda 21 Local (ISA)

Identificació del document Títol
Autor (entitat)
Aprovació

Característiques formals Presentació
Extensió
Observacions

Pla d’Acció de Referència

1. Informació general

Mecanismes o accions 
de coordinació de l’A21L 
en el si de l’Ajuntament
Accions de difusió 
de l’A21L 
Presència de l’A21L a 
la web municipal
Observacions: centralitat 
de l’A21L en la política 
municipal, subvencions, etc.

2. Coordinació del procés

Sessions plenàries Sessions fetes Assistents (mitjana) Entitats 
del fòrum ciutadà representades (mitjana)

Sessions de comissions  Sessions fetes Assistents (mitjana) Entitats 
temàtiques o sectorials representades (mitjana)

Altres tipus de sessions  Sessions fetes Assistents (mitjana) Entitats 
(per barris, etc.) representades (mitjana)

Altres canals de 
participació: TIC, enquestes... 
(especificau-les)

Observacions: representativitat 
de la participació (xarxa social 
del municipi), etc.

3. Participació ciutadana

i. Tipologia de projectes

AES Anàlisi / estudi
CIS Campanya informativa / sensibilització
GES Gestió
INA Creació / millora infraestructura
NOR Creació / millora aplicació de normativa
MAN Manteniment i consolidació de serveis
SOS Promoció d’alternatives sostenibles
PER Contractació de personal / servei
RES Altres

ii. Compromisos d’Aalborg

CA1 Governabilitat
CA2 Gestió local cap a la sostenibilitat
CA3 Béns naturals comuns
CA4 Consum i elecció d’estils de vida responsables
CA5 Urbanisme i disseny
CA6 Millor mobilitat, menys trànsit
CA7 Acció local per a la salut
CA8 Economia local activa i sostenible
CA9 Igualtat social i justícia
CA10 Del local al global



Observacions
Sigles

A21 Agenda 21

A21E Agenda 21 Escolar

A21L, AL21 Agenda 21 Local, Agenda Local 21

ADL, AODL Agents de desenvolupament local, agents d’ocupació i desenvolupament local

APAA Avaluació dels plans d’acció anuals

BAE Butlletí Ambiental Electrònic. Govern de les Illes Balears

BBP Banc de Bones Pràctiques

BPIA Banco Público de Indicadores Ambientales. Ministeri de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí

BPMA Bones pràctiques municipals en medi ambient

CBMA Comissió Balear de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears

CA Comunitat autònoma

CeCodet Centro de Cooperación y Desarollo Territorial. Universitat d’Oviedo

CEIAL21 Comitè Especialitzat Insular d’Agenda Local 21

CEP Centre de Professorat de Palma

CMAIB Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, abans CBMA

CSE Consell Superior d’Estadística

DCL Departament de Cooperació Local. Consell de Mallorca

DGRER Direcció General de Residus i Energies Renovables. Conselleria de Medi Ambient.
Govern de les Illes Balears

EMAS Eco-Management and Audit Scheme, Reglament comunitari d’ecogestió 
i ecoauditoria

FSE Fons Social Europeu

GIST Grup d’Investigació sobre Sostenibilitat i Territori. UIB

GOB Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa

IBAE Institut Balear d’Estadística

IBESTAT Institut d’Estadística de les Illes Balears

ICLEI Internacional Council for the Local Environmental Initiatives, 
Consell Internacional d’Iniciatives Ambientals Locals

IHOBE Societat Pública de Gestió Ambiental. Govern Basc

IME Institut Menorquí d’Estudis

INE Institut Nacional d’Estadística

INEM Institut Nacional d’Ocupació 
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Projectes executats Nombre de projectes % sobre el total de % sobre el total de
executats projectes del Pla d’Acció projectes del Pla Anual

Observacions de l’execució Projectes de 
de determinats projectes  sostenibilitat dubtosa

Altres projectes

Altres observacions

4. Execució de projectes

Indicadors clau de IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC-
sostenibilitatiii (valoració) 1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10 11 12a 12b 13 14 15

Altres indicadors Indicador Valoració
de sostenibilitat

Observacions

5. Indicadors de sostenibilitat

iii. Indicadors clau de sostenibilitat

CODI INDICADOR
IC1 Índex de pressió humana
IC2 Capacitat d’allotjament
IC3 Índex d’estacionalitat turística
IC4 Indicador d’estrès turístic
IC5 Equilibri d’ocupació laboral per sectors
IC6 Indicador d’immigració
IC7 Parc de vehicles
IC8 Denúncies
IC9a Ús real del sòl
IC9b Intensitat de l’ús del sòl
IC10 Superfície natural protegida
IC11 Abastament d’aigua municipal
IC12a Volum d’aigua residual tractada
IC12b Usos d’aigua depurada a l’EDAR municipal
IC13 Producció de residus
IC14 Consum total d’energia
IC15 Consum elèctric d’energia 

Valoració d’indicadors de sostenibilitat: la valoració és
obra de qui signa aquest formulari i no coincideix neces-
sàriament amb la de l’informe; s’ha utilitzat com a referèn-
cia el document Resultat i tendències dels ICS d’Agenda
Local 21 dels municipis de les Illes Balears (2001-2008) ela-
borat per l’Oficina AL21 de la Conselleria de Medi Am-
bient.

SÍMBOL VALORACIÓ
+ Positiva
- Negativa
? Incerta
No No s’ha aplicat
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