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Antecedents 

 

Al sí de la Comissió de Ciències i pel seu mandat els consellers Glòria Marcos i Martí, Vicente 

González Móstoles i José María Lozano van organitzar un projecte d’el.laboració d’Informe  en 

torn a les Agendes 21, document  de carácter mediambioental derivat de les conclusions de la 

Conferència de Rio do Janeiro (1992) i mantés des d’aleshores per les cimeres de l’ONU, com 

s’exposa tot seguit. 

 

Val a dir que al CVC s’han dut a terme nombrosos documents en torn al Canvi Climàtic 

Antrpogènic, l’últim dels quals girava al voltant del “Calfament Global i Ciutats“al caliu del 

Global Report on Human Settlements 2011 “Cities and climate change” per a la Cimera de 

Aguascalientes d’Octubre 2011. A partir d’ell s’en va derivar aquest sobre l’ Agenda Local 21. 

 

Introducció 

 

Un nombre important d’autors considera que els majors reptes del nostre temps són la 

probresa, la desigualdat i el canvi climàtic antropogènic. Ens enfrontem amb la perpetuació de 

les disparitats entre les nacions i dintre de les nacions, amb l'agreujament de la pobresa, la 

fam, les malalties i l'analfabetisme i amb el continu empitjorament dels ecosistemes dels quals 

depèn el nostre benestar. No obstant això, si s'integren les preocupacions relatives al medi 

ambient i al desenvolupament i si se'ls presta més atenció, es poden satisfer les necessitats 

bàsiques, elevar el nivell de vida de tots, aconseguir una millor protecció i gestió dels 

ecosistemes i assolir un futur més segur i més pròsper. (Stiglitz Feb.27, 2013.Economy 

Watch). Cap nació pot arribar a aquests objectius per si mateix, però tots junts podem fer-ho 

en una associació mundial per a un desenvolupament sostenible. 

 

Aquesta associació mundial ha de basar-se en les premisses de la resolució 44/228 de 

l'Assemblea General de 22 de desembre de 1989, que es va aprovar quan les nacions del món 

van demanar que s'organitzés la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi ambient i el 

Desenvolupament, així com en l'acceptació de la necessitat d'enfocar de forma equilibrada i 

integral les qüestions relatives al medi ambient i al desenvolupament. 

 

Concretament, el concepte de Programa 21 es va gestar en la Conferència Mundial sobre el 

Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible organitzada per Nacions Unides en Rio do Janeiro 
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(Brasil) l'any 1992, també coneguda com a Cimera de la Terra. Es tractava de recolzar 

iniciatives que construïren un model de desenvolupament sostenible per al segle XXI, d'ací el 

seu nom. 

 

L'Agenda 21 va ser subscrita per 172 països membre de Nacions Unides. Estos països es 

comprometen a aplicar polítiques ambientals, econòmiques i socials en l'àmbit local 

encaminades a aconseguir un desenvolupament sostenible. Cada regió o cada localitat, per la 

seua banda, desenvolupen la seua pròpia Agenda Local 21, en la que haurien de participar tant 

ciutadans, com empreses i organitzacions socials, amb l'objectiu de generar i consensuar un 

programa de polítiques sostenibles. 

 

Les A21 es desenvolupen a través de la Carta d’Alborg i a casa nostra per la Declaració de 

Xàtiva de l’any 2000 i per la Carta de Catí del 2005. 

 

La recent Cimera Río+20 considera d’acord amb el document preparatori GEO5 que cal 

refermar la completa implementació de les AL21 (Punt 16 de la Declaració The Future we 

want).També que la planificacio adequada dels asentament humans i les ciutat (Ibid 134-137) 

poden promoure societats econòmicament, socialment i ambientalment sustentables. 

 

Es podria definir l'Agenda 21 com una estratègia global que es porta a la pràctica de manera 

local i que implica a tots els sectors d'una comunitat: socials, culturals, econòmics i 

ambientals. És, en definitiva, un compromís cap a la millora del medi ambient i, per tant, de la 

qualitat de vida dels habitants d'una comunitat, municipi o regió. 

 

Consideracions 

 

En principi, l'Agenda 21 ha de contemplar tres aspectes: la sostenibilitat mediambiental, la 

justícia social i l'equilibri econòmic. Totes elles depenen de la participació ciutadana. No és 

possible l'Agenda 21 sense la participació de la ciutadania, encara que encoratjada de manera 

efectiva pels poders públics i les diferents associacions públiques o privades. 

 

Són molts els temes que tracta l'Agenda 21. Quant als temes més estrictament 

mediambientals són, entre altres, la protecció de l'atmosfera, la planificació i l'ordenació dels 

recursos de terres, la lluita contra la desforestació, contra la desertificació i la sequera, el 

desenvolupament sostenible de les zones de muntanya, el foment de l'agricultura i del 

desenvolupament rural sostenible, la conservació de la diversitat biològica, la protecció dels 

oceans i dels mars, així com de les zones costaneres, la qualitat i el subministrament dels 

recursos d'aigua dolça, la gestió racional dels productes químics tòxics, dels rebutjos 

perillosos, siguen o no radioactius, i dels rebutjos sòlids. 

 

Qualsevol comunitat pot posar en marxa la seua pròpia Agenda 21 Local sempre que 

s'aconseguisca la participació de les forces socials que la componen. 
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El Programa 21 aborda els problemes d'avui i també tracta de preparar al món per als 

desafiaments del pròxim segle. Reflecteix un consens mundial i un compromís polític sobre el 

desenvolupament i la cooperació en l'esfera del medi ambient.  Les estratègies, plans, 

polítiques i processos nacionals són de cabdal importància per a aconseguir això. La cooperació 

internacional ha de donar suport i complementar tals esforços nacionals. En aquest context, el 

sistema de les Nacions Unides té una funció clau a realitzar. Altres organitzacions 

internacionals, regionals i sub-regionals també han de contribuir a aquest esforç. 

 

La consecució dels objectius del Programa 21 pel que fa al desenvolupament i al medi ambient 

requereixen un corrent substancial de recursos financers nous i addicionals. 

 

En cadascun dels nivells d’execució del programa s'inclou una avaluació. Els organismes i 

organitzacions que s'encarreguen de l'execució hauran d'examinar i afinar aquesta avaluació. 

 

Cal recordar que el Programa 21 és un programa dinàmic. Els diversos agents han d'executar-

ho d'acord amb les diferents situacions, capacitats i prioritats dels països i de les regions amb 

plena observança de tots els principis que figuren en la Declaració de Rio sobre el Medi 

ambient i el Desenvolupament. Per tant, el Programa 21 podria evolucionar amb el temps en 

funció dels canvis de les necessitats i de les circumstàncies.  

 

Desenvolupaments institucionals 

 

En el CVC hem tractar d’avaluar el desenvolupament i l’eficàcia de les AL21 a casa nostra i la 

seua adequació  o no a les hipótesis de modernització ecològica i de sustentabilitat local. 

 

Amb aquesta fi la Comissió de Ciències del CVC va convidar a participar-hi exposant les seues 

idees i experiències a un conjunt de representants no només del mon polític sinò també 

universitari que pugueren aportar les seues experiències i reflexions en torn al 

desenvolupament i avaluació de les Agendes 21, en termes generals i locals en el seu cas, així 

com en torn al seu futur, és a dir sobre les seues capacitats de futur. 

 

Varen èsser convidats  els representants de l’ajuntament de L’Eliana, el professor de la 

Universitat de València Ernest Garcia, Carlos Arribas, coordinador general d’Ecologistes en 

Acció del País Valencià, Albert López Monfort, responsable del Programa d’Extensió 

Universitària de la Universitat Jaume I, i Xavier Ginés, agent de desenvolupament local de 

l’Ajuntament de Bell-lloc del Pla (Plana Alta), els resum de  les seues intervencions queden 

arreplegades en l’Annex. 

 

Desenvolupaments acadèmics 

 

L’ aplicació de la A21 a la nostra comunitat ha estat objecte també d’atenció acadèmica fet que 

han passat anys des de la seua implantació en 1992.tal conm reflecteixen les següents cites.  
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El catedràtic de Sociologia de la Universitat de València ha estat capdavanter entre nosaltres 

en l’anàlisi del canvi climàtic i les seues conseqüencies socials i al libre  “Medio ambiente y 

Sociedad”  parla de les AL21 i la sostenibilitat local...”ampliamente extendido por el 

mundo,dado luagar a experimentos constructivos e inetresantes”…”identificar…los problemas 

medioambientales  más acuciantes,desarrollar planes de actuación con la participación de los 

actores locales locales”…”contrastar la adecuación de los procesos políticos a las hipótesis de la 

modernización ecológica” caracteritzada perquè una innovació tecnológica inspirada per 

l’ecoeficiència podria incrementar la productivitat dels recursos fent posible un augment del 

valor amb recursos més reduïts i en la que inserta l’aparició de les AL21. 

 

El, doctor pel Departament de Didáctica de les Ciències Experimentals i Socials de la 

Universitat de València, Ivorra Catalá, en la seua  publicació  "Investigaciones en Educación 

Ambiental.De la conservación de la biodiversidad a la participación para la sostenibilidad” 

Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente " (2004).Malgrat el 

temps transcorregut continuasent vàlid el balanç del procés d’implantació de les AL21 entre 

nosaltres,on considera que “…Tan sólo el 24´5% de los municipios firmantes de Xàtiva 

manifiestan haber iniciado procesos de Agenda 21 Local en su municipio (44 municipios).Tan 

sólo 11 municipios han iniciado los Planes de Acción, y únicamente 3 municipios los han 

finalizado y aprobado.Entre las dificultades en la implementación de estos proceso, destacan 

los aspectos políticos y económicos por un lado, y la participación ciudadana por otro. Sin 

embargo los primeros son los que predominan. El 77´92% de los municipios encuestados 

argumentan que, la principal causa de que no se lleven a término procesos de Agenda 21 en 

sus municipios es por la falta de voluntad política.En cuanto al factor económico, el 76´6% 

argumenta que la falta de dotación económica es un obstáculo insalvable para el desarrollo del 

proceso de Agenda 21, así como la falta de dotación técnica en un 40´2% de los casos”. 

Pel seu costat la investigadora social Calabuig Tormo de la Universitat Politècnica de València 

(2008) exposa en la seua Tesi doctoral que “…transcurrido quince años desde que se creara la 

Agenda 21 Local como instrumento para la consecución del desarrollo sostenible a escala local, 

y…gran parte de los procesos Agenda 21 Local (AG21L) finalizan, se diluyen o continúan 

débilmente a los pocos años de iniciarse”. 

 

De les Compareixences que s’extracten en l’Annex i l’elaboració del autors citats es desprenen 

un conjunt de valoracions que presentem com a  

 

Conclusions 

 

Primera.  

El programa s’ha aplicat en poques localitats i parcialment. Una part  menuda dels nostres 

pobles van signar la “Carta de Xàtiva” (2000) o la “Carta  de Catí” (2005), i d’ells només uns 

pocs han aplicat el programa; la majoria solament en la fase 1, alguns han arribat a la fase 2 

de constitució d’un fòrum ciutadans-ajuntament per a diagnòstic i negociació de solucions; i 

cap no ha arribat a la fase 3, la qual implica posseir un programa d’actuació concret. 
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Segona.  

Pocs ajuntaments solen assumir realment les exigències de la sostenibilitat. Pocs d’ells han 

aprovat plans urbans de mobilitat sostenible. La gran activitat urbanitzadora de la dècada 

1997-2006 semblava incompatible amb les recomanacions de la Carta d’Aalborg. Els processos 

d’aprovació dels plans generals d’urbanisme, en general,  no han respectat, com haguera estat 

desitjable, els procediments propis de l’Agenda 21. 

 

Tercera.  

Un punt feble per a la implantació de les AL21 és la necessitat d’ajudes supralocals, que coloca 

els municipis en situació de dependència de les diputacions provincials. Un altre és la falta de 

referents: cap de les grans ciutats valencianes que podrien actuar com a tal no s’han 

compromés amb el programa. Podem constatar, doncs,   que l’aplicació de l’Agenda 21 

funciona millor en poblacions menudes, de l’àmbit més rural, on s’ha produït una implicació 

real de les administracions supramunicipals i on els objectius del programes s’han considerat 

com a objectius comuns, amb independència de quina formació política governara el municipi i 

que  ultrapassa el període de mandat propi de cada equip de govern municipal. 

 

Quarta. 

En el mon més rural, com és el cas de certes zones de Castelló,  desprès de anys d’activitat, la 

A21 es troba quasi paralitzada i ha estat reconduïda des de  la sostenibilitat ambiental a la 

cultura car en aquestes comarques l’alternativa a l’emigració s’ha de trobar en la identitat 

cultural, des de la qual s’han d’identificar els recursos existents i estimular l’esperit 

emprenedor. 

 

Quinta. 

El funcionament dels fòrum locals no  ha estat suficientment positiu: en alguns  els 

ajuntaments semblen no estar acostumats a aquest tipus de participació ciutadana; la tradició 

participativa de la societat és feble; hi ha un dèficit de formació per a la participació, que a 

més a més no es facilita; els documents generats pels fòrums no es tenen en compte en la 

gestió diària municipal.  

 

RECOMANACIÓ 

 

Malgrat les dificultats d’aplicació de l’Agenda Local  21, i ara que la crisi econòmica ha fet 

passar els problemes del medi a un segon pla perquè impliquen inversions, amb aquest o amb 

un altre nom cal intentar generar eines per evitar el col.lapse i garantir la sostenibilitat i com 

element important de dinamització de la participació ciutadana en els assumptes 

municipals.Qualsevol siga el nom d’aquesta inciativa, cal continuar amb una eina que ens 

permeta enfrontar un futur sostenible.  

 

Aquest informe es remetrá a  la Conselleria de Cultura, a la de Medi ambient, a la FVMP, a les 

Diputacions Provincials de València, Castelló i Alacant 
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ANNEX COMPAREIXENCES 

 

12 juny 2012.  

Compareixença de dos representants de l’Ajuntament de l’Eliana per a parlar sobre les 

activitats del Fòrum Agenda 21 de la localitat. 

 

Assistixen a la sessió les regidores de l’Ajuntament de l’Eliana Mercedes Berenguer Llorens, 

responsable d’urbanisme, infraestructures, patrimoni i promoció econòmica, i Marta Andrés 

Peiró, responsable de serveis urbans, sostenibilitat ambiental, cooperació i voluntariat. Fa 

dotze anys que l’Ajuntament de l’Eliana va constituir un Fòrum Agenda 21 per a donar pas a la 

participació ciutadana en la planificació d’actuacions municipals en diversos àmbits: medi, 

urbanisme, patrimoni, reciclatge de residus, etc. El fòrum compta amb uns cent membres, dels 

quals n’hi ha dos que són representants de la corporació municipal –les dos regidores 

compareixents--, dos tècnics de l’Ajuntament i la resta veïns de la localitat. A les reunions 

periòdiques del fòrum –mensuals, l’últim divendres de cada mes—assistixen una mitjana de 

quinze a vint membres. L’escassa participació ciutadana és un dels punts febles de l’aplicació 

de l’Agenda 21; el “sector econòmic”, segons l’expressió de les compareixents, compost per 

comerciants, industrials i propietaris, no ha mostrat interés pel projecte. Hi ha també un 

Consell dels xiquets, per a assumptes d’interés d’esta part de la població, el qual participa 

activament en el disseny de determinats projectes. La resta de l’exposició de les 

compareixents correspon a la informació continguda en la presentació informàtica de la qual 

deixen una còpia a la comissió 

 

Els consellers formulen diverses preguntes: 

José María Lozano: 

S’ha unit l’Eliana al moviment de les “ciutats lentes”? –n’hi ha un exemple valencià: Bigastre 

(Baix Segura). Crida l’atenció en el projecte exposat l’absència d’una auditoria de participació 

ciutadana. 

Glòria Marcos: 

Hi ha contactes i difusió comarcal del projecte? 

Vicente González Móstoles: 

Considera fonamental la vinculació del pressupost municipal al Pla d’actuació municipal. Molts 

municipis van subscriure la Declaració de Xàtiva, de 30 de maig de 2000, però després n’hi 

hagué molts que se’n retiraren, i molts dels altres que no han aplicat el compromís adquirit. Hi 

ha qui opina que en l’Agenda 21 els assumptes mediambientals tenen un pes excessiu. És 

veritat? 

Vicente Farnós: 

L’aplicació de l’Agenda 21 a Vilanova d’Alcolea, municipi del qual va ser alcalde, s’ha orientat 

principalment a les activitats culturals i socials. La participació ciutadana ha anat minvant amb 

el temps. A Castelló de la Plana hi ha una coordinació provincial a càrrec de la Universitat 

Jaume I i de la diputació provincial. N’hi ha a la província de València? 
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Martín Quirós: 

Li ha cridat l’atenció el nivell de protocolització del funcionament i les activitats del fòrum de 

l’Eliana, que considera molt positiu per a l’augment de l’eficàcia. Els plans d’actuació municipal, 

com l’exposat de l’Eliana, serien aplicables a grans ciutats? 

Consuelo Ciscar: 

Per què és tan baixa la participació ciutadana? Quants representants polítics i no polítics 

formen part del fòrum? 

Jesús Huguet: 

S’ha pensat cap sistema per a incrementar la transversalitat del fòrum? 

 

Contesta a les preguntes la regidora Mercedes Berenguer: 

Han treballat en solitari, sense coordinació amb altres municipis ni integració en cap xarxa. 

Dóna diversos exemples de projectes en els quals ha estat important la col·laboració ciutadana 

en el si del Fòrum Agenda 21: reciclatge de deixalles, en l’èxit del qual ha influït de manera 

important el treball de conscienciació dels veïns; reducció del consum domèstic d’aigua, tercer 

objectiu d’un procés (el primer va ser aconseguir més aigua per al municipi, i el segon 

millorar-ne la qualitat) que ha seguit una evolució positiva; la reconversió del barranc de 

Mandor, al seu pas pel centre del poble, en un parc lineal; participació de veïns amb 

discapacitats físiques en la vigilància de les condicions de  mobilitat en equipaments públics; 

tancament de la Plaça del Poble al trànsit rodat; horts urbans. Hi ha hagut reunions amb 

ajuntaments d’altres pobles, però no coordinació comarcal. Tampoc no hi ha coordinació amb 

altres institucions ni amb administracions de nivell superior. La vinculació entre el pressupost 

municipal i les actuacions del Pla d’actuació municipal es fan conéixer periòdicament als veïns. 

Es constata que l’aplicació de l’Agenda 21 funciona millor en poblacions menudes, però en 

teoria podria aplicar-se igualment en grans poblacions, amb les adequacions necessàries. Com 

ja s’ha dit, la participació ciutadana és escassa, però real, amb avaluacions periòdiques 

programades: auditoria anual en març, jornades per a la determinació de projectes en maig, 

avaluació en setembre; el rigor és important. Com ja s’ha dit, el fòrum té un centenar de 

membres, dels quals entre quinze i vint assistixen regularment a les reunions –a part dels que 

hi assistixen quan es tracten determinats assumptes concrets; també en formen part dos 

representants polítics de l’ajuntament i dos tècnics municipals. L’absència dels sectors 

industrial, comercial i econòmic no s’ha pogut corregir.  

 

2- 3 juliol 2012 

Compareixença del professor de la Universitat de València Ernest Garcia sobre l’aplicació de 

l’Agenda 21 

 

Assistix a la sessió el sociòleg, professor de la Universitat de València, Ernest Garcia, per a 

parlar de l’aplicació en localitats valencianes de l’Agenda 21. Exposa que el programa s’ha 

aplicat només parcialment i en poques localitats (només una part van signar la “Carta de 

Xàtiva” de l’any 2000, i d’estes només unes poques han aplicat el programa; la majoria 

solament en la fase 1, unes poques han arribat a la fase 2: constitució d’un fòrum ciutadans-

ajuntament per a diagnòstic i negociació de solucions; i cap no ha arribat a la fase 3, la qual 

implica posseir un programa d’actuació concret), que a nivell mundial el resultat reflectix una 
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certa “crisi del multilateralisme”, però considera vigents les exigències que impulsaren en el 

seu moment la iniciativa, i creu que cal donar-hi resposta, amb el nom d’Agenda 21 o amb un 

altre.  

Un punt feble és la necessitat d’ajudes supralocals, que situa els municipis en situació de 

dependència de les diputacions provincials, i també la falta de referents (cap de les grans 

ciutats valencianes que podrien actuar com a tals referents no s’ha compromés amb el 

programa; però no és qüestió de grandàries, perquè a Londres sí que s’ha adoptat i s’aplica). 

De la seua aplicació, almenys parcial, amb algun èxit, en localitats menors en tenim la 

informació facilitada a la comissió per dos regidores municipals de l’Eliana en una sessió 

anterior.  

 

3- 2 octubre 2012. Compareixença de Carlos Arribas, portaveu a Alacant i coordinador general 

d’Ecologistes en Acció del País Valencià, Albert López Monfort, responsable del Programa 

d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I, i Xavier Ginés, agent de desenvolupament 

local de l’Ajuntament de Bell-lloc del Pla (Plana Alta), sobre l’Agenda 21 

 

El professor Arribas parla de: Antecedents històrics: 

L’Agenda 21 és un pla d’acció de desenvolupament sostenible nascut de la Conferència de les 

Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament (Rio de Janeiro, 1992). Carta 

d’Aalborg (Dinamarca, 1994). Carta de Xàtiva, d’adhesió a la Carta d’Aalborg de municipis de 

la província de València (2000). Carta de Catí (promoguda per la Diputació provincial d’Alacant 

i firmada en 2005 a la finca agroforestal del Xorret de Catí, Castalla, l’Alcoià), d’adhesió a la 

Carta d’Aalborg de municipis de la província d’Alacant.  

S’han adherit a la Carta d’Aalborg 45 municipis de la província d’Alacant –un 33% del total—, 

dels quals només 28 han aprovat els corresponents plans d’acció, i només 13 han fet el pas 

següent: la realització d’auditories ambientals, amb l’ajut tècnic de la Diputació provincial o de 

la Generalitat Valenciana en el cas de municipis menuts sense prou recursos, i l’elaboració d’un 

diagnòstic ambiental. En tots els casos, l’aplicació de l’Agenda 21 ha estat únicament parcial, 

tant pel que fa als municipis adherents com als processos completats. A la ciutat d’Alacant 

l’aplicació de l’Agenda 21 es troba inactiva. 

 

Disfuncions i dificultats d’aplicació:  

El Pla d’acció local sol “estar descontextualitzat del dia a dia municipal”.  

Els ajuntaments no solen assumir realment les exigències de la “sostenibilitat”. Pocs d’ells han 

aprovat plans urbans de mobilitat sostenible. La gran activitat urbanitzadora de la dècada 

1997-2006 era incompatible amb les recomanacions de la Carta d’Aalborg. Els processos 

d’aprovació dels plans generals d’urbanisme no respecten els procediments propis de l’Agenda 

21 (no s’hi ha donat participació als “fòrums locals”). 

El funcionament dels fòrums locals ha estat decebedor: els ajuntaments no estan acostumats a 

la participació ciutadana, la tradició participativa de la societat és feble, no es facilita la 

participació (es convoquen reunions en horari de faena, per a comoditat dels regidors o dels 

tècnics municipals), els documents generats pels fòrums no es tenen en compte en la gestió 

diària municipal.De l’aplicació de l’Agenda 21 solen encarregar-se les regidories de Medi 

Ambient, a les quals es reconeix poc pes polític. S’hi haurien d’implicar altres regidories 
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treballant conjuntament. El nivell superior –alcaldia i ple—no s’hi sol implicar.En molts casos hi 

ha un dèficit de formació de regidors i tècnics.L’aplicació de l’Agenda 21 és un procés que 

ultrapassa el període de mandat propi de cada equip de govern municipal. 

El compareixent es pregunta si el mateix concepte de “desenvolupament sostenible” no conté 

una contradicció interna, i si hi ha realment acord sobre el significat de l’expressió 

“desenvolupament” –en general es tendix a considerar-la un sinònim de creixement 

quantitatiu. 

 

Torn de preguntes dels consellers: 

José María Lozano: 

Sorprés per l’escepticisme del compareixent respecte del concepte de desenvolupament 

sostenible, que el conseller considera acreditat. Costa entendre que ajuntaments que 

s’adherixen a la Carta i fan l’esforç d’elaborar els corresponents plans d’acció no creguen 

realment en l’Agenda 21. 

Glòria Marcos: 

Segons el compareixent, el 33% aproximadament dels municipis de la província d’Alacant 

s’han adherit a la Carta d’Aalborg; un total de 45. Com es distribuïxen pel que fa a les 

dimensions? D’una banda, en els municipis menuts la implementació pot ser més fàcil; de 

l’altra, els ajuntaments dels mateixos municipis menuts no solen posseir recursos suficients. La 

renuència dels ajuntaments a concedir competències als fòrums de participació popular pot ser 

una de les causes de la poca participació en els fòrums i del seu fracàs?   

Ana Noguera: 

És possible reprendre els treballs de l’Agenda 21 en l’actual context de crisi econòmica dels 

ajuntaments? 

Vicente Muñoz Puelles: 

L’Ajuntament de l’Eliana va crear un “consell infantil” paral·lel al fòrum local. S’ha fet en altres 

municipis? 

Vicente González Móstoles: 

Segons el sociòleg Ernest Garcia, manifestada en una sessió anterior, tot convida al 

pessimisme. L’augment de l’activitat urbanitzadora ha estat excessiu; un 36% de la superfície 

urbanitzada valenciana correspon als deu o quinze últims anys. Alguns estudiosos afirmen que 

l’empitjorament de les condicions del medi en els últims anys, per la seua sobreexplotació, fan 

impossible la recuperació. Això és coherent amb el fet que l’aplicació de l’Agenda 21 haja 

perdut espenta, que “es trobe en estat letàrgic”.   

Vicente Farnós: 

Les raons adduïdes del poc èxit de l’Agenda 21 han estat la falta de lideratge polític, de suport 

dels ajuntaments i de les institucions superiors, i de participació ciutadana. De tota manera, la 

seua experiència com a regidor de l’Ajuntament de Vilanova d’Alcolea li fa veure que l’Agenda 

21 pot ser un element important de dinamització de la participació ciutadana en els assumptes 

municipals.  
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Respostes de Carlos Arribas a les preguntes dels consellers: 

 

Per a molts, l’expressió “desenvolupament sostenible” és un oxímoron, sobretot si 

desenvolupament s’entén només en el sentit de creixement.Quant a l’observació del conseller 

Lozano Velasco: l’existència d’un “pla d’acció” no pressuposa la voluntat de posar-lo en 

pràctica. L’Ajuntament d’Altea ha elaborat un pla d’acció, però el pla no ha estat aprovat pel 

Ple. Sense el tràmit de l’aprovació pel Ple, el pla no té cap valor executiu, és una mera 

declaració d’intencions.A l’Ajuntament d’Alacant l’Agenda 21 adoptada no s’ha executat. El 

Departament de Medi Ambient va fer molta faena, però els regidors no assistien a les reunions, 

l’alcalde no hi va participar mai.Alguns ajuntaments de municipis menuts sí que han dut a 

terme iniciatives de millora de la mobilitat, de la gestió de l’aigua, etc., tant dins com fora de 

l’Agenda 21.Molts participants en fòrums locals n’han quedat despagats, han vist que el seu 

esforç no servia per a res, i fins i tot que en algunes ocasions se’ls ha intentat utilitzar per a 

legitimar projectes contraris a la sostenibilitat, com l’aprovació de camps de golf.Es pot 

reprendre l’Agenda 21? S’hauria de fer, i urgentment, perquè el món va cap a un col·lapse 

(exhauriment de les fonts d’energia fòssils i altres recursos naturals, urbanització excessiva, 

contaminació del medi, mala gestió de l’aigua, etc.). Però, no és previsible que es reprenga, 

ara que la crisi econòmica ha fet passar els problemes del medi a un segon pla, perquè implica 

inversions, fins i tot per a pagar tècnics o per a compensar les despeses dels ciutadans 

participants.La idea del consell infantil és interessant, perquè s’ha de fer pedagogia de la 

participació democràtica.El compareixent compartix les apreciacions del sociòleg Ernest Garcia 

citades pel conseller González Móstoles sobre les dificultats de reprendre l’Agenda 21. De tota 

manera, la “modernització ecològica” hauria de ser possible, simplement perquè no hi ha més 

remei que actuar davant de la imminència d’un col·lapse planetari. 

 

Per la seua part Albert López i Xavier Ginés van exposar el següent: 

 

Albert López informa de les activitats del Programa d’Extensió Universitària de la Universitat 

Jaume I (UJI), creat fa vint anys, del qual és responsable. La cultura és el tercer pilar de la 

missió social de les universitats –a la vora de la docència i la investigació. Una de les 

premisses del programa és el “compromís amb el territori”. Van començar formant una mesa 

tècnica amb la participació de responsables culturals municipals de pobles de la província de 

Castelló de la Plana de menys de 5.000 habitants. Els territoris no són entitats merament 

geogràfiques, sinó “existencials”, amb estructures socioculturals pròpies. L’adhesió de la UJI a 

l’Agenda 21 ha portat a elaborar des de la mesa tècnica una guia pràctica d’aplicació de 

l’agenda en forma d’accions concretes. Han subscrit convenis de col·laboració amb alguns 

ajuntaments, amb els quals treballen a través dels tècnics municipals de cultura. D’acord amb 

la Declaració de Mèxic sobre polítiques culturals, de 1982, no són partidaris de limitar-se a les 

accions que busquen beneficis a curt termini, ni de confondre cultura amb consum cultural. Hi 

ha informació detallada sobre els objectius i els mètodes de treball del Programa d’Extensió 

Universitària de la UJI en els documents repartits pel compareixent als consellers. 

 

Xavier Ginés, agent de desenvolupament local de l’Ajuntament de Bell-lloc del Pla, diu que 

l’Agenda 21 els ha servit com a marca per a encetar un procés de participació ciutadana a la 
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localitat, en el qual han coincidit els dos partits que s’han alternat en el govern municipal 

durant el període, i que ara, al cap de deu anys d’activitat, es troba mig paralitzat i ha estat 

reconduït de la sostenibilitat ambiental a la cultura. Segons el compareixent, en el món rural 

l’alternativa a l’emigració s’ha de trobar en la identitat cultural, des de la qual s’han 

d’identificar els recursos existents i estimular l’esperit emprenedor. 

 

Torn de preguntes dels consellers: 

José María Lozano: 

Coincidix amb els compareixents a considerar la cultura una bona eina estratègica per a 

estimular el conjunt de l’Agenda 21. 

Glòria Marcos: 

Almenys en teoria és més fàcil posar d’acord els agents implicats en una matèria com la 

cultura perquè implica menys interessos particulars, econòmics, que assumptes com 

l’urbanisme, la gestió de l’aigua, etc. Haver subscrit convenis amb només tres o quatre 

ajuntaments de menys de 5.000 habitants és poca repercussió en la totalitat del territori 

provincial. 

Anna Noguera: 

Potser l’Agenda 21 està gastada com a etiqueta, però els seus objectius continuen sent 

vigents. Cap a on caldria orientar l’Agenda 21 en el context de destrucció propi de la crisi 

econòmica actual? 

Vicente Muñoz Puelles: 

La Comissió de les Arts del Consell Valencià de Cultura ha intentat difondre la idea que més 

que el consum cultural cal impulsar la participació de tots en la cultura per mitjà de la creació, 

cal estimular la creativitat cultural de cada persona. 

Vicente González Móstoles: 

En el seu llibre “Col·lapse. Per què hi ha societats que perduren i n’hi ha que no” ( 2005), 

Jared Diamond enumera els dotze factors que han contribuït al col·lapse de societats passades 

(els huit primers) o poden contribuir al de societats actuals o futures (els quatre últims), els 

quals són: la deforestació i la destrucció de l’hàbitat, els problemes del sòl (erosió, salinització, 

esgotament), l’escassesa de recursos hídrics o la seua degradació, la caça excessiva, la pesca 

excessiva, la introducció d’espècies invasores, el creixement demogràfic, l’augment de la 

petjada ecològica per càpita, els canvis climàtics, l’acumulacio de productes químics tòxics en 

el medi, l’escassesa d’energia, l’ús humà de tota la capacitat fotosintètica de la Terra. No 

menciona la cultura.  

Vicente Farnós: 

L’adhesió a l’Agenda 21 ha estat l’únic intent seriós de fer funcionar comunitats menudes de 

forma cohesionada, intergeneracional. S’ha demostrat als municipis de Sant Mateu, Vilanova 

d’Alcolea, la Serra d’En Galceran i la Pobla (?). És important que la UJI actue fora del campus 

universitari, ha estat una experiència d’èxit i s’hauria d’intentar provar-la en àmbits més 

grans. 

 

Consuelo Ciscar: 

L’Agenda 21 és important, potser caldria revisar-la, reconduir el projecte, però troba bé les 

propostes referents a cultura identitària i a revalorització de l’àmbit local. 
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Jesús Huguet: 

A la província de Castelló de la Plana hi ha pobles de més de 5.000 habitants que han 

implementat plans de sostenibilitat amb participació popular, com per exemple Onda. S’han fet 

dins de l’Agenda 21 o inspirades per ella? S’ha pensat a inventariar-les? 

Martín Quirós:  

Com ha funcionat l’Agenda 21 a l’estranger? 

 

Respostes d’Albert López i Xavier Ginés a les preguntes dels consellers: 

 

Cultura i dinamització de la protecció del medi estan vinculats. Les persones s’impliquen més 

fàcilment en les qüestions culturals, la cultura fa les persones més sensibles a altres 

problemes. S’ha de considerar la cultura el quart pilar del desenvolupament. La poca 

sensibilitat general als problemes ambientals ha estat un dels factors del poc èxit de l’Agenda 

21. 

En el món rural és difícil distingir els interessats pel medi i els interessats per la cultura, solen 

ser els mateixos. Es comença per veure el paisatge com un valor a protegir i després es passa 

a identificar les maneres de viure i progressar en el territori sense degradar-lo. La cultura 

forma ciutadans crítics, sensibles als problemes polítics, als problemes ambientals, etc.  

Més que de lideratge únic, es tracta de sumar lideratges. Els municipis considerats han 

mantingut l’Agenda 21 a través de successius canvis polítics, amb la col·laboració en cada cas 

de l’equip governant i l’oposició. 

El procés no pot començar sense la direcció dels tècnics, perquè en cas contrari es polititza. És 

la funció dels “tutors” de la UJI. 

Cultura com a creació, evidentment. De tota manera, en l’àmbit rural ara no es disposa de 

recursos suficients per a impulsar la creativitat individual.  

Actualment el món rural acull persones que tornen al poble i que ajuden a descobrir models 

nous de desenvolupament. 

 

 

 

 


