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L’Agenda 21 local
i la participació: Llibre blanc

PP rreess eenntt aa cciióó

Les pàgines que teniu a les mans són un intent de posar de manifest les línies estratègiques que
des del Departament de Cooperació Local ens hem marcat per continuar la tasca de potenciar i
acompanyar els processos d’Agenda 21 local en els municipis de Mallorca.

Com ja sabeu, el nostre departament ha fet una aposta decidida per revalorar tots els processos
de participació i desenvolupament local sostenible. La primera passa que ens marcàrem fou diag-
nosticar l’estat de l’art de les A21L en els municipis de l’illa. Igualment vàrem considerar impor-
tant fer tota una sèrie de trobades i jornades de reflexió amb tots els implicats en l’A21L per plan-
tejar diferents temàtiques i aspectes relatius a l’A21L amb la finalitat de detectar, entre tots/es,
quines eren les principals fortaleses i debilitats d’aquestes iniciatives municipals. 

Al mateix temps, s’ha potenciat el paper del Comitè Especialitzat Insular d’A21L dins aquest pro-
cés d’impuls de l’A21L. Aquest comitè és el responsable de vetlar per la qualitat d’aquestes agen-
des, és a dir, realitza el seguiment i les suggerències oportunes per donar-los major atribut. Per
a aquesta tasca es va considerar important obrir la participació d’entitats socials al comitè, que
ara és un òrgan més representatiu i plural.

En aquest moments ens trobam davant aquest llibre blanc. La intenció de publicar i difondre
aquest document té un doble motiu: en primer lloc, posar sobre la taula les intencionalitats i les
estratègies que des del departament ens hem proposat assolir durant aquest 2009 en matèria
d’A21L, i en segon lloc, obrir un debat profund i plural per elaborar un pla estratègic sobre la
participació i l’A21L. 

Així doncs, obrim la porta a la reflexió conjunta i participada de totes les persones que, com
nosaltres, volem impulsar, acompanyar, contagiar... processos participatius com l’A21L, per cami-
nar plegats cap a una Mallorca més sostenible i participativa.

Miquel Rosselló

Conseller de Cooperació Local
Consell de Mallorca



1. Introducció: Què és un Llibre blanc i per a què serveix? .............................................. 7

2. L'Agenda 21 i el dret a participar ................................................................................ 9

3. Les potencialitats de l'Agenda 21 en general .............................................................. 11

4. Les potencialitats de l'Agenda 21 en l'àmbit de la participació .................................... 13

5. La implantació de l’Agenda 21 local a Mallorca: fortaleses i debilitats ......................... 15

6. Eixos per a una estratègia que vinculi Agenda 21 i participació en l'àmbit local: 
innovació institucional i grup ciutadà d’impuls de l’A21L ............................................ 21

7. Un Pla d'acció sobre l'Agenda 21 i la participació ....................................................... 25

7.1 Servei d'assessorament municipal ......................................................................... 25

7.2 Desenvolupament de l'Agenda 21 escolar ............................................................ 26

7.3 Pla de formació 2009: capacitació per a càrrecs electes, personal tècnic, 
entitats i ciutadania ............................................................................................. 26

7.4 Intervenció institucional per visibilitzar l'Agenda 21 local: 
la campanya de difusió i sensibilització ................................................................ 27

7.5 Altres iniciatives de sensibilització ........................................................................ 28

7.6 Activitats en el marc de la societat civil: a la recerca de la complicitat 
i les aliances entre sectors socials ......................................................................... 29

7.7 Programa d'activitats en els municipis .................................................................. 30

8. L'objectiu per al final de l'any 2009: Un Pla estratègic sobre Agenda 21 
i participació en l'illa de Mallorca ................................................................................ 31

5

L’Agenda 21 local 
i la participació: Llibre blanc 

ÍÍ nndd eexx



Un Llibre blanc és un instrument administratiu
i polític amb una pretensió clara: obrir un 
període de debat, reflexió i proposta entre un
determinat públic. És un intent perquè les
deliberacions significatives no es redueixin a
l’àmbit dels experts o de les persones que pre-
nen decisions, siguin aquestes del món de la
política, de l’empresa o buròcrates. És a dir,
perquè les deliberacions vagin més enllà de
l’expertologia a l’ús. 

No hi ha cap forma en particular de fer reali-
tat aquest desideràtum. El mode en què ha
d’articular aquest procés per assolir els objec-
tius depèn, en gran manera, de la voluntat
política de la institució interessada en aquesta
pràctica i del tema de què es tracti. 

No obstant això, des del Conveni d’Aarhus1 hi
ha un protocol que fixa alguns criteris d’inte-
rès que han de ser tinguts en compte. En par-
ticular, el fet que en matèria mediambiental
les autoritats locals s’obliguen a posar en
marxa processos informatius i participatius
creïbles i reals. Això significa, dotar aquests
processos de sentit i d’instruments, i realitzar-
los de manera que la incorporació de la socie-
tat no es faci a títol testimonial. És a dir, que
la deliberació tingui, a més de contingut, utili-
tat decisional, que la participació tingui
influència en la presa de decisions polítiques
del territori, en aquest cas, Mallorca. 

Precisament, aquesta és la voluntat d’aquest
Llibre blanc: fer possible un debat, una refle-
xió, un compromís que interessi a milers de
persones i en el qual les autoritats locals
juguin un paper impulsor decisiu. 

En aquest cas, parlam de sostenibilitat en
l’àmbit local i de la participació com eina
essencial per complir els objectius de sensibi-
lització i de decisió d’acord amb els interessos
de la comunitat de Mallorca. 

Aquest llibre parteix de dues conviccions
importants: la primera fa referència a l’incre-
ment espectacular de la sensibilitat mediam-
biental en el conjunt de la societat mallorqui-
na. Sens dubte, els darrers deu anys, especial-
ment, han significat un augment de la nostra
consciència respecte de l’impacte de les activi-
tats humanes en l’ecosistema. A propòsit de
l’escalfament global, de l’activitat de la comu-
nitat científica, d’algunes institucions, organit-
zacions socials, ecologistes i partits polítics,
s’ha pres consciència que aquest és el nostre
únic planeta i que la nostra supervivència
depèn, en gran manera, de la nostra capacitat
per generar pràctiques humanes sostenibles.

La segona convicció fa referència a un fet real:
la asimetria entre aquest nivell de sensibilitat i
la realitat d’una intervenció humana en el pla-
neta a punt de superar indicadors d’irreversi-
bilitat que poden implicar deterioraments
notables del nostre benestar. Després d’algu-
nes discussions, no hi ha avui dubte científic
sobre la responsabilitat antropocèntrica sobre
la situació mediambiental del planeta, fins i
tot el canvi climàtic. 

Aquest Llibre blanc neix, doncs, amb una
ambiciosa pretensió: servir de catalitzador
d’una deliberació pública sobre com millor
contribuir, des de l’àmbit local, a millorar sen-
siblement la nostra situació mediambiental. És

II .. IInntt rroodd uu cccciióó ::  qq uuèè ééss  uunn LLll iibb rree 
bbll aa nncc ii ppee rr aa  qq uuèè  ssee rrvveeii xx??  
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1. El Conveni d’Aarhus (Dinamarca) es va acordar el 25 de juny de 1998 i Espanya el va signar el desembre de l’any 2004.
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La vinculació de les preocupacions mediam-
bientals i de l’àmbit local es produeix a través
de l’agenda que inaugura la cimera mundial
de la Terra sobre medi ambient, celebrada a
Rio de Janeiro l’any 1992. L’Agenda 21 local
és el resultat d’aquesta vinculació. 

La declaració d’Aalborg es va aprovar en la
Conferència sobre ciutats sostenibles celebra-
da en aquesta ciutat danesa el 1994. La
Declaració pretén establir un marc consensuat
sobre el paper de les ciutats en la lluita per la
sostenibilitat ambiental i una nova cultura
ecològica: 

«Comprenem que el nostre actual mode urbà
de vida, i particularment les nostres pautes de
divisió del treball i de les funcions, l’ocupació
del sòl, el transport, la producció industrial i
l’agricultura, el consum i les activitats d’oci i,
per tant, el nostre nivell de vida, ens fan espe-
cialment responsables de molts dels proble-
mes ambientals amb els quals s’enfronta la
humanitat. Aquest fet és especialment signifi-
catiu si es té en compte que el 80 % de la
població europea viu en zones urbanes.»2

La Declaració formula una definició del que
significa sostenibilitat molt exigent i, com
podem veure a través dels esdeveniments,
necessita intervenció institucional per fer-se
possible. 

Però, amb tot, el més significatiu de la
Declaració està relacionat amb dues coses: en

primer lloc, el reconeixement de la participa-
ció com una eina fonamental per a la conse-
cució dels objectius que el text es proposa i,
en segon lloc, la posada en marxa de plans
d’acció concrets als municipis orientats mit-
jançant un protocol d’actuació que cerca
donar coherència i homogeneïtat a les inter-
vencions. 

Les conferències posteriors: Pla d’acció de
Lisboa «Dels principis a l’acció» (1996), la
«Crida de Hannover: els líders mundials
davant el segle XXI» (2000), el «Compromís
de Johannesburg» (2002) i d’altres insisteixen
en aquest aspecte de la participació com un
element substancial del canvi de mentalitat
respecte de com abordar des de les adminis-
tracions públiques la intervenció en matèria
de protecció mediambiental. 

En particular, la Declaració d’Aalborg +10
(2004) posa l’èmfasi en els aspectes de la par-
ticipació en assenyalar, en el seu primer punt,
Governabilitat, el següent: 

1. Ens comprometem a impulsar la
democràcia participativa en els proces-
sos de presa de decisions locals.

2. Per això, treballarem per:

a. Impulsar el desenvolupament d’una
visió compartida a llarg termini
sobre ciutats i pobles sostenibles. 

important considerar aquest fet: el punt de
partida és la contribució que pot fer des de
l’àmbit local, des d’aquell lloc més proper a les
necessitats de la gent. 

I, per afavorir aquest procés, el Llibre blanc
està centrat en les pràctiques participatives,
més aviat, en una proposta articulada d’ac-
cions coordinades i orientades que puguin
servir per incrementar significativament el
compromís ciutadà amb el medi ambient a
través dels municipis. 

La voluntat del Llibre blanc i de les interven-
cions que l’acompanyen té un ànim d’impuls,
de motivació, d’ajuda i d’assessorament. La
nostra responsabilitat administrativa ens
impedeix anar més enllà. Les decisions darre-
res són a les mans dels ajuntaments. 

Però constatam que, en general, a aquests, no
els falta voluntat política per emprendre
aquestes tasques i d’altres. Sovint no disposen
dels recursos apropiats o no tenen la informa-
ció adequada sobre com operar. A través d’a-
quest instrument i de les accions proposades
creiem servir d’ajuda per passar a una nova
etapa pel que fa a l’aplicació de l’Agenda 21
local a Mallorca. 

Ens recolzem, per un altre costat, en la gran
riquesa d’experiències que s’han tingut als
municipis mallorquins. Aquestes pràctiques
reconeixen bons moments, i d’altres no tan
bons. De totes aquestes experiències s’alimen-
ta aquest llibre blanc que pretén crear espais
de socialització entre els ajuntaments i altres
actors per conèixer què es fa a altres indrets i
què podem aprendre d’ells. 

Amb la presentació d’aquest llibre donam per
finalitzada l’etapa de diagnosi de la situació de
l’A21L. Durant aquest període, hem practicat
un diagnòstic que ha combinat moments de
reflexió i de pausa amb elements eminentment
pràctics. En tot cas, és el moment per passar
més decididament a la pràctica i l’acció. 

La nostra pretensió a l’hora de presentar
aquest treball és: 

• Obrir un debat entre tots els actors
socials en relació amb l’A21L.

• Establir un consens social referent a
com impulsar l’A21L.

• Construir aliances i complicitats per
treballar amb l’A21L de manera inte-
gral.

• Assegurar, en les actuals condicions, el
màxim d’oportunitats per a un procés
participat, obert i inclusiu en relació
amb l’A21L. 

No és l’objectiu d’aquest llibre innovar en
matèria d’A21L, essent conscients també que
gran part del conjunt de les reflexions poden
situar-se darrera experiències ja realitzades en
alguns llocs, però és una aposta conscient.
Volem generar un consens que doni impor-
tància i transversalitat a l’A21L i que es poten-
ciï la participació per impulsar les agendes,
unes agendes sostenibles.

Confiam que pugui servir per a aquest digne
propòsit i, amb aquesta voluntat, l’exposam
públicament.
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b. Basar la participació i la capacitat
de desenvolupament sostenible en
l’administració i les comunitats
locals i convidar tots els sectors de
la societat a participar de facto en
el procés de presa de decisions. 

c. Prendre decisions participatives,
responsables i transparents.3

La participació, per bones raons, es consti-
tueix, també en els documents oficials, en un
eix vertebrador de les polítiques mediambien-
tals des dels mateixos municipis. 

Se cerca que la implicació ciutadana, l’activació
de les xarxes de la societat civil i del capital
social, millorin la intervenció de les administra-
cions públiques i asseguri aquests nivells de res-
ponsabilitat i compromís social que, sens dubte,
la nostra situació mediambiental necessita. 

Tanmateix, com veurem amb posterioritat,
l’Agenda 21 local ha estat, en termes gene-
rals, lluny de complir aquest paper central que
tenia encomanat. Probablement, s’infravalo-
ren altres qüestions de context que influïen
decisivament en la pròpia aplicació de les
agendes i no es va tenir prou en consideració
que l’increment de la sensibilitat mediambien-
tal no havia, necessàriament, de correspondre
amb polítiques concretes per atendre la defi-
nició exigent de sostenibilitat que realitzava la
declaració inicial d’Aalborg. 

Al nostre parer, la variable que permet millo-
rar aquesta relació entre sensibilitat mediam-
biental i decisions de les administracions

públiques, particularment les locals, té a veure
amb l’increment del capital social, és a dir,
amb un augment de la densitat organitzativa
de les nostres societats, de la cultura cívica i
de la seva participació en un espai públic
transparent i obert a la deliberació en aquest
àmbit específic. 

Aquest és l’eix que articula aquest Llibre
blanc: impulsar, donar suport, estimular tota
la diversitat de mecanismes participatius, de
manera que intentam que un increment de la
participació millori significativament els resul-
tats dels processos de l’Agenda 21 local obtin-
guts fins a aquest moment.

La introducció anterior pretén mostrar fins a
quin punt els documents de referència signats
pels nostres municipis tenen en consideració
aquest aspecte central de la participació. Fins
a quin punt som conscients que molts dels
municipis de Mallorca han intentat ser cohe-
rents amb aquest mandat i les dificultats a les
quals han hagut de fer front per desenvolupar
processos participatius. 

Aquestes pàgines són un intent per oferir
alternatives i afavorir que el resultat final ofe-
reixi un consens social ampli i transversal res-
pecte de millorar l’aplicació de l’A21L en els
nostres municipis. Això és, la nostra pretensió
és que el camí de treball que hem iniciat asse-
guri el suport i/o el compromís de municipis,
responsables polítics, personal tècnic, associa-
cions i ciutadania en general. Creiem en les
condicions per a aquest acord i creiem en la
necessitat d’aquest per assegurar l’eficàcia i la
coherència en la implementació de l’A21L.
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L’A21L és, essencialment, un instrument d’in-
tervenció local en matèria mediambiental,
social i econòmica. Un instrument per a la pla-
nificació del desenvolupament local sostenible
de forma participada. És també, com hem
vist, una possibilitat de sensibilització a través
de la participació. 

Les seves dues principals virtuts són, d’una
banda, posar en marxa, en el nivell institucio-
nal més proper a la ciutadania –els ajunta-
ments–, pràctiques i intervencions que perme-
ten relacionar d’una manera inèdita la situació
social, econòmica i mediambiental del nostre
municipi amb la nostra quotidianitat. I, de l’al-
tra, afavorir una transversalitat en la política
pública orientada a assegurar una coherència
global de l’actuació municipal. 

Constatam que, en els dos ordres, en general,
la implementació de l’A21L no s’ajusta al que
s’esperava. 

Pensam en una aplicació de l’A21L que afavo-
reixi aquesta interrelació entre capacitat de
decisió en l’àmbit local, coherència del con-
junt de política pública i consciència de l’arti-
culació dels factors socials, econòmics i
mediambientals per a una millor qualitat de
vida. 

Des d’aquesta perspectiva, les agendes per-
meten4 les potencialitats següents:

• Constitueixen una excel·lent oportuni-
tat per redefinir els objectius, els
valors, les activitats, les conductes i el
paper del mercat i els governs de

Mallorca amb la finalitat de treballar
per un present i un futur millors, amb
la participació de tots i de totes, de
manera solidària, intergeneracional i
multicultural. 

• Poden ser un bon instrument com a
filosofia (lluita contra la desigualtat) i
com a mètode (participació ciutadana
des de l’àmbit més proper a la ciutada-
nia, el municipi) per a la gestió de la
sostenibilitat en els pobles i les ciutats
de la nostra illa.

• S’han convertit en un laboratori 
d’idees, conceptes i noves pràctiques
d’enorme interès; han proporcionat
escenaris immillorables per superar
velles formes de governar, basades
en esquemes jeràrquics, racionals i
unidireccionals, i han experimentat
amb fórmules innovadores que rede-
fineixen el paper dels governs i les
societats. 

• Representen un cas paradigmàtic de la
planificació participativa en l’àmbit
local i poden ser concebudes com
eines de gestió amb un major compo-
nent estratègic, en reforçar tant la
transversalitat de la política com la
integració de la societat mallorquina
en els processos de planificació soste-
nible a llarg termini. 

• Creen, afavoreixen, faciliten i pro-
mouen processos de coordinació i
comunicació en molts de nivells perce-
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Amb tota seguretat, la participació en l’A21L
és la que ofereix un potencial de desenvolupa-
ment més significatiu. 

En general, aquest fet està relacionat amb els
debats sobre els canvis en els models de ges-
tió pública que des de mitjan dècada dels vui-
tanta es duen a terme, i sobre la necessitat de
millorar la legitimació de les decisions de les
autoritats públiques, inclosos els ajuntaments. 

Sens dubte, la participació ofereix aquesta possi-
bilitat: afavorir processos més inclusius i, per tant,
més legítims. Al voltant del concepte de gover-
nança s’han organitzat recursos conceptuals que
volen donar compte de dues evidències: 

• Una certa crisi en els models de repre-
sentació i participació tradicionals. 

• L’emergència de nous models democrà-
tics, amb experiències especialment sig-
nificatives en l’àmbit local, altament
intensives en participació i que configu-
ren un nou model d’administració local. 

D’aquest darrer punt, podem destacar l’exem-
ple de Porto Alegre, la ciutat brasilera que,
amb la seva experiència amb els pressupostos
participatius, ha passat a ocupar un lloc desta-
cat com exemple d’aquesta potencialitat de la
participació en la capacitat per generar nous
models de ciutat. 

De fet, l’experiència ha merescut, finalment,
el reconeixement del Banc Mundial, que la
situa com un exemple singular de bon govern. 

Però PortoAlegre és sols una de les moltes
experiències que, també al nostre país, han fet
de la participació un instrument important de
gestió pública: Logronyo, Córdoba, Getafe,
Manresa i moltes altres ciutats de l’estat son
icones de l’intent de que la ciutadania sigui
protagonista de les decisions significatives de
les seves ciutats.

Aquesta situació permet avui l’elecció de dife-
rents models d’administració segons que es
prioritzi la variable gerencial o participativa:5

13

buts com una oportunitat en l’àmbit
polític, tècnic i ciutadà, amb l’aporta-
ció d’una millora en l’eficàcia de la
gestió. 

• Nova forma de gestió o govern muni-
cipal integradora i transversal. 

• Permeten als agents de les xarxes parti-
cipatives multiplicar les complicitats i
reforçar els compromisos i les responsa-
bilitats amb el desenvolupament soste-
nible del nostre municipi i la nostra illa. 

• Permeten generar solucions amb un
major grau de legitimitat i funcionali-
tat, mitjançant l’adopció d’una nova
perspectiva que incorpora la dimensió
social del desenvolupament sosteni-
ble i atribueix un paper menys inter-
ventor i més habilitador a les adminis-
tracions locals. 

• La ciutadania s’implica, de forma
directa, en el procés de planificació de
la gestió i els recursos del municipi.

Valoram, per això, el potencial de comunica-
ció, de capacitat d’acord, de compromís, que
l’A21L ofereix en un moment com aquest,

on necessitam reavaluar les nostres prioritats
en matèria econòmica i el nostre model pro-
ductiu. 

Especialment, pel que fa a la tranversalitat,
creiem que l’A21L té un important potencial
d’aprofitament i de millora de la política
pública. 

Som conscients que el tema de la transversali-
tat s’ha convertit en un gran desafiament del
conjunt de les polítiques públiques. En el cas
de l’Agenda 21 local, aquest aspecte esdevé
transcendental. Però no és suficient anome-
nar-lo. Pensam que canviar les pràctiques, les
rutines, i els interessos que van en prejudici de
la transversalitat requereix temps, paciència i
un punt de recolzament que ho faci possible.
Consideram que l’A21L ha de ser un instru-
ment d’impuls de pràctiques participatives
que donin força a la societat civil i que creïn
una cultura relacional i de co-responsabilitat
als ajuntaments.

En general, l’A21L permet afavorir política
pública de qualitat, és a dir, una política que
reuneixi els requisits de participació, transpa-
rència, adequació als col·lectius específics, etc.
Algunes institucions locals treballen en aquest
sentit, fomentant una A21L integral i integra-
dora de la política local. 
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Dimensions sobre/de Model burocràtic Model gerencial Model relacional

La política - Estat centralitzat - Estat mínim - Nova dimensió del públic
- Prestació directa serveis - Privatització serveis - Democràcies intenses

- Democràcia de mercat
La gestió Directa Externalitzada Compartida
La participació Informar- monòleg Consultar- xerrameca Cooperar- diàleg
Els instruments • Entrevistes individuals • Grups de discussió - Assemblees
de participació • Normes i reglaments • Enquestes de satisfacció - IAP

• Consells consultius • Consells ciutadans - Pressuposts participatius
• Teledemocràcia - Plans integrals de desen-

volupament comunitari
La cultura La burocràcia com L’empresa privada com el Nova cultura del públic

instrument neutral model que s’ha d’imitar

5. Font: Alguacil, Julio (editor) (2006), «Los desafíos del nuevo poder local: ¿hacia una estrategia relacional y participativa
en el gobierno de la ciudad?» Poder Local i participació democràtica, Barcelona, El viejo Topo.



Estat dels municipis de Mallorca en el procés d’Agenda 21 Local6

Els gràfics i els mapes que hi ha a continuació
donen compte de l’important esforç que els
ajuntaments de Mallorca han realitzat en rela-
ció amb la implantació i el seguiment de pro-
tocols de l’A21L: signatura de la Carta

d’Aalborg; realització del diagnòstic; inici i
finalització del Pla d’acció; ratificació d’aquest
Pla per la Comissió Balear del Medi Ambient;
actualització del Pla d’acció, i revisió i diagnòs-
tics prevists.
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En resum, aquest apartat vol fer veure que la
participació és una necessitat ineludible amb
un ampli impacte en la política local. Tal com
hem comentat des del principi, l’ancoratge de
l’A21L en la participació és fonamental per-
què tingui èxit. 

La nostra perspectiva neix de la idea que el
model relacional satisfà les exigències relacio-
nades amb les administracions que desenvolu-
pen polítiques públiques de qualitat, eficients i
profundament unides a les necessitats de la
ciutadania. Una de les claus d’aquestes noves
administracions és, precisament, la pràctica
participativa i la seva capacitat de millorar les
decisions dels gestors i els responsables públics.

Avantatges i utilitats de la participa-
ció ciutadana: 

• Aporta elements d’informació de la
realitat del territori que seria impossi-
ble obtenir d’una altra manera. 

• Pot ser una bona estratègia per a l’an-
ticipació de conflictes. 

• Atorga major legitimitat a les decisions
públiques. 

• Fomenta el sentit de corresponsabilitat
entre la ciutadania de Mallorca. 

• Permet decidir quina és la problemà-
tica, identificar problemes conjunta-
ment. 

• Permet crear l’hàbit de participació
entre la ciutadania i el govern munici-
pal corresponent. 

• Facilita l’ampliació de l’àmbit de parti-
cipació, i arriba més enllà dels líders
d’opinió tradicionals. 

• Possibilita la formació de canals de
comunicació entre els diferents sectors
de població del municipi.

• Contribueix a una resolució més efi-
caç dels problemes del municipi, en
aconseguir millors diagnòstics de les
necessitats i una major riquesa en la
recerca de solucions i la mobilització
de recursos. 

• És la clau per a problemes les respos-
tes als quals són només en la comu-
nitat. 

• Fomenta la integració social, i reforça i
estructura la comunitat. 

• Desenvolupa el sentit de pertinença i
la identificació de les persones amb
l’entorn social i territorial. 

• Permet comprendre millor les deci-
sions adoptades per la població i els
responsables polítics. 

• Pot facilitar la continuïtat de les inter-
vencions decidides de forma partici-
pada. 

• Possibilita estratègies a llarg termini.

La participació ciutadana, entesa en aquest
sentit integral i amb aquest nivell de responsa-
bilitat, és considerada per aquest Llibre blanc,
com l’eix vertebrador fonamental d’interven-
ció en l’Agenda 21 local.
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Diagnòstic Pla d’acció Xarxa Balear sostenibilitat

Han iniciat el Han acabat el Han iniciat el Han acabat el Amb el PLA D’ACCIÓ ratificat per
Diagnòstic Diagnòstic PLA D’ACCIÓ PLA D’ACCIÓ la Comissió Balear de Medi Ambient

acabat (1) acabat (1)
aprovat pel fòrum aprovat per
ciutadà (2) l’ajuntament (2)
informat pel Comitè validat pel Comitè
Insular d’A21L (3) Insular d’A21L (3)

Banyalbufar Lloseta 1 Bunyola Algaida 2 Alaró Mancor de la Vall
Escorca Esporles Andratx 3 Alcúdia Marratxí
Llucmajor Estellencs Deià 2 Ariany Maria de la Salut
Palma Fornalutx Sant Joan 1 Artà Montuïri
Sta. Margalida Ses Salines Santa Eugènia 1 Binissalem Muro

Selva Sencelles 1 Búger Petra
Valldemossa 3 Calvià Sa Pobla 

Campanet Pollença
Campos Porreres
Capdepera Puigpunyent
Consell Santa Maria
Costitx Santanyí
Felanitx Sant Llorenç
Inca Sineu
Lloret Son Servera
Llubí Sóller
Manacor Vilafranca

5 1 6 7 34

6. Gener de 2009.



En el quadre següent podem veure el procés de
treball que han seguit els diferents municipis de
Mallorca que ja han ratificat el Pla d’acció.
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Constatam, també, una certa aturada en el
nivell de desenvolupament de l’aplicació de
l’A21L en alguns dels municipis de Mallorca,
així com un irregular nivell d’aplicació i des-
plegament de l’A21. Per tal de realitzar una
avaluació més ajustada dels problemes i
poder articular propostes i alternatives realis-
tes, aquest mateix Departament de
Cooperació Local va realitzar un diagnòstic
sobre la realitat de l’A21L a Mallorca amb el
títol: L’Agenda 21 local als municipis de
Mallorca: entre la sostenibilitat i la participa-
ció, que publicà l’any passat l’Observatori de
Polítiques Locals. 

A la part final, aquest estudi sintetitzava els
problemes i els escenaris d’oportunitats de la
manera següent.

Les debilitats de l’A21L a Mallorca: 

El diagnòstic posa de relleu que, en termes
generals, hi ha insuficiències en pràcticament
tots els moments del procés relacionat amb
l’A21L: 

1. En primer lloc, l’origen de l’interès per
l’A21L està clarament jerarquitzat. Han
estat les institucions les que han impulsat
aquest procés i, en general, aquest inici no
s’ha correspost amb cap tipus d’articulació
amb el teixit de la societat civil, realment
existent. D’aquesta manera els problemes
remeten a: 

a. L’absència de coneixement/interès de
la societat en general quant a l’A21L
del seu municipi. 

b. Un compromís de les autoritats locals
normalment orientat a «utilitzar»
aquesta eina per a recaptar fons i/o
recursos per a assumptes que no
tenen necessàriament a veure amb els
objectius de l’A21L.

c. Un interès escàs del teixit associatiu
local o insular per vincular-se a activi-
tats i iniciatives relacionades amb
aquest assumpte. 

2. En segon lloc, la iniciativa política, és a dir,
qui (persones i institucions) es posa al cap-
davant en la direcció d’aquest procés, apa-
reix clarament com insuficient. En oca-
sions, la iniciativa és merament formal,
això vol dir que la implicació del municipi
en l’Agenda 21 es realitza complint els
rituals formals, però amb poc convenci-
ment sobre la significació i la importància.
En altres casos, la iniciativa és clara, i
també el compromís, però apareixen dos
tipus de problemes: 

a. La implicació és fragmentada i no
afecta la corporació local en el seu
conjunt o de manera majoritària. 

b. L’impuls de la iniciativa és perifèric a la
direcció política i els esforços es corres-
ponen poc amb els resultats. Això és,
sovint qui pren la iniciativa de posar en
marxa processos d’aquestes caracterís-
tiques no és necessàriament el respon-
sable polític amb capacitat real de
decisió. D’aquesta manera, es malme-
ten expectatives perquè sovint el grau
d’eficàcia real de les decisions preses
no passa del merament declaratiu. 

3. En tercer lloc, en els llocs en els quals
podem constatar grans èxits en relació
amb la posada en marxa de l’A21L els pro-
blemes remeten a la coherència de l’acció
municipal reflectida en el Pla d’acció. Lluny
de les idees de transversalitat i globalitat
que l’A21L pretén, els plans (quan n’hi ha)
reflecteixen problemes clars d’integració
en el gruix de la política municipal, de
manera que apareixen clarament proble-
mes de coherència entre el que el Pla de
l’A21L diu que cal aconseguir en matèria
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Seguiment de les Agendes 21 Locals7

Municipi Documents de seguiment i any de presentació al CEIAL21
Informes Informes de Informes de Actualització Revisió

d’execució Sostenibilitat Participació del pla d’acció diagnòstic
(formulari seguiment, (indicadors de (actes del fòrum (plans anuals, etc.)
fitxes de seguiment sostenibilitat, dades ciutadà, enquestes
de projectes, etc.) ambientals, etc.) ambientals, etc.)

Alaró 2006 – – – – –
Alcúdia 2004 2002,2003, 2002,2003, 2000,2004, 2005,2006,2007 –

2004,2006 2004,2005 2006,2007
Ariany 2007 – – – – –
Artà 2006 – – – – –
Binissalem 2007 – – 2009 – –
Búger 2007 – – – – –
Calvià 2004 2005 1997-2000 – 2007 –

2001-2004
Campanet 2008 – – – – –
Campos 2008 – – – – –
Capdepera 2006 – 2007 – 2006-2007,2009 –
Consell 2006 – – – – –
Costitx 2008 – – – – –
Felanitx 2007 – – – – –
Inca 2008 – – – – –
Lloret 2007 – – – – –
Llubí 2006 – – – – –
Manacor 2005 2005 2005 2005 2006,2007,2008 –
Mancor 
de la Vall 2006 – – – – –
Maria 
de la Salut 2008 – – – – –
Marratxí 2006 – – – – –
Montuïri 2006 – – – – –
Muro 2008 – – – – –
Petra 2006 – – – – –
Sa Pobla 2007 – 2007 – – –
Pollença 2004 2005 2004 2005 2006 2004
Porreres 2005 – 2005,2006,2007 2007 – –
Puigpunyent 2005 2005,2008 – 2005 2006
Santa Maria 2007 – – – – –
Santanyí 2008 – – – – –
Sant Llorenç 2004 2004,2005 2002,2004,2005 2003,2004 2004,2006,2007 2008
Sineu 2007 – – – – –
Son Servera 2006 – – – – –
Sóller 2008 – – – 2008 –
Vilafranca 2006 – – – – –

Any de 
ratificació

del Pla 
d’Acció

per la CBMA

7. Documents de seguiment presentats als CEIAL21 o publicats en les webs municipals. Febrer de 2009.



la participació, la seva importància, les seves
conseqüències, etc., i posar a disposició dels
ajuntaments recursos formatius i de suport
per assegurar-ne l’èxit. 

Finalment, creiem que poden maximitzar els
recursos que hi ha per assegurar que, en rela-
ció amb l’A21L, els ajuntaments poden dispo-
sar d’un servei d’assessorament específic que
garanteixi que la millora de la iniciativa políti-
ca i de la participació ciutadana disposen del
suport tècnic i l’assessorament adequats. 

Convé constatar aquí que hi ha municipis on
el treball és una referència per a aquest Llibre
blanc i per als altres municipis de l’illa. Sens
dubte, no partim de zero i explotar les poten-
cialitats que observam en la situació té en
compte aquest fet: els municipis que ja ho fan
bé i que permeten pensar tot el procés amb
optimisme. 

Agenda 21 local i moviment associa-
tiu:

En els darrers mesos de l’any 2008, el
Departament de Cooperació Local ha fet gai-
rebé una vintena de reunions amb entitats
socials, culturals, juvenils, sindicals, de perso-

nes grans, d’ensenyament, etc. Aquestes tro-
bades tenien l’objectiu de posar en comú
(entre institució i entitats socials de caràcter
insular) la voluntat d’impulsar l’A21L de
Mallorca. El Departament de Cooperació
Local ha demanat la complicitat a les organit-
zacions socials per incrementar la participació
en l’A21L dels municipis. Les reunions han
posat de relleu el potencial sense explotar de
compromís de les entitats en aquest camp. 

En general, les entitats manifesten la insufi-
cient informació respecte de l’A21L i les seves
dificultats per vincular les activitats ordinàries
amb els objectius propis d’aquesta.

La relació, però, és molt desigual. Algunes
entitats estan compromeses de manera més
intensa amb la iniciativa global de l’A21L, la
qual percep com una oportunitat. Algunes
altres han duit a terme activitats específiques
cap a les persones associades. 

En general, les entitats expressen una deman-
da d’informació i formació relativa a l’A21L i
estan disposades a participar de manera més
intensa en el conjunt d’iniciatives desplegades
pel Departament de Cooperació Local amb
aquest propòsit.
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social, econòmica i/o mediambiental i, per
exemple, les polítiques urbanístiques i/o
d’ordenació del territori. 

4. En quart lloc, apareix que la participació i
el compromís de la societat en general
resulten clarament insuficients, tant en
relació amb el teixit associatiu com la ciu-
tadania en general. 

a. Per la poca informació que el conjunt
de la població té sobre les iniciatives
del seu ajuntament vinculades a
l’A21L. 

b. Perquè els mecanismes de participació
pensats per assegurar el compromís en
aquesta matèria funcionen escassa-
ment en la majoria dels municipis de
l’illa. 

c. Perquè es produeix un fenomen de
discontinuïtat en la participació, de
manera que constatam enormes difi-
cultats per assegurar que es transmet
l’experiència acumulada i que els vin-
cles amb institucions o les relacions
interassociatives serveixen per millorar
el treball. 

5. Finalment, l’informe reconeix el problema
de la capacitació insuficient per poder usar
de la millor manera aquest instrument a
favor de la qualitat de vida de les nostres
poblacions. No és suficient la capacitació
dels dirigents polítics i no ho és, de vega-
des, la del personal tècnic que s’encarrega
d’aquestes tasques.

Un espai d’oportunitats: 

El diagnòstic pot fer suposar que les dificultats
són tantes i de tal magnitud que entossudir-se
en la tasca que l’A21L implica és assumir una
responsabilitat amb poques possibilitats d’è-
xit. Però no és així, el nostre punt de vista és

que les insuficiències detectades ens indiquen
que l’A21L forma part ja de la realitat dels
municipis de Mallorca i de la seva agenda polí-
tica. És cert que de manera insuficient i, en
ocasions, contradictòria, però, donada la cen-
tralitat dels temes relatius a la sostenibilitat
ecològica, som davant un tema d’importància
i significació creixent. 

Per això llegim les insuficiències com si fossin
oportunitats. Observam aquest marc d’opor-
tunitats, en primer lloc, respecte de l’impuls
polític. Creiem possible articular un grup
d’actors institucionals, socials i polítics impli-
cats i amb voluntat de donar un salt qualitatiu
a les nostres A21L que doti aquesta iniciativa
de legitimitat, credibilitat i dinamisme. 

En segon lloc, pensam en les oportunitats que
ofereix la formació en tots els terrenys: per a
la qualificació tècnica i política; per a la pro-
moció d’iniciatives específiques, i per a l’ad-
quisició de recursos en matèria de participació
vinculats a l’A21L. En fi, poden desplegar ini-
ciatives concretes per millorar el grau de
coneixement de les institucions locals respec-
te de les qüestions legislatives relacionades
amb l’A21L; respecte de la transversalitat de
les iniciatives i la necessària coherència de
l’acció institucional en matèria de sostenibili-
tat, etc. 

En tercer lloc, observam l’espai per impulsar
accions específiques (informació, divulgació)
per a la sensibilització del conjunt de la socie-
tat. Hi ha molt per fer en matèria d’informa-
ció directa al conjunt de la ciutadania i espe-
ram, d’aquest increment de la participació,
una millora de realització de l’Agenda 21 i un
major compromís dels gestors municipals. 

En quart lloc, queda molt per fer en matèria
de participació ciutadana vinculat a l’A21L. Es
tracta d’un capítol fonamental per dotar el Pla
d’acció de legitimitat i vinculació al sentiment
de la població. En aquest punt, podem des-
plegar iniciatives que expliquin el significat de
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Les línies estratègiques principals amb les
quals hem treballat fins ara des del
Departament de Cooperació Local i que con-
formen aquest Pla d’acció són les següents: 

• La participació com un instrument de
sensibilització amb l’objectiu de con-
solidar una cultura de la sostenibilitat
integral i transversal en termes polítics
i ciutadans. 

• La participació com un instrument
imprescindible per garantir l’estabilitat
institucional de les iniciatives vincula-
des a l’A21L. 

• La participació com un instrument que
possibilita perspectives estratègiques
en la comunitat política. És a dir, per-
met situar més enllà de les qüestions a
curt termini o de les urgències de les
pràctiques administratives. Pensar a
llarg i a mitjan termini ofereix a la
comunitat local una altra perspectiva
de les coses. 

• La consolidació d’espais de deliberació
i decisió més enllà dels mecanismes
formals de representació. 

• La participació com un instrument que
millora l’espai públic: el fa més trans-
parent, més responsable en termes
polítics, més públic i menys privat i pri-
vatitzat. 

• La participació incrementa la confiança
en l’eix vertical del poder: els de dalt i
els de baix. Com ja hem esmentat en
ocasions anteriors, la participació
millora la relació entre administradors i
administrats, entre els responsables
polítics i el conjunt de la ciutadania. 

• La consolidació/l’increment de les
lleialtats transversals imprescindibles
per poder assumir reptes comunitaris.
Això és, la participació permet pensar
en objectius generals més enllà de 
les particularitats de qualsevol tipus i
d’eventuals egoismes selectius. 

• La participació permet consolidar/res-
catar/construir un sentiment d’identi-
tat transversal (multicultural) respecte
a altres identitats (de cultura, de reli-
gió, polítiques etc.). 

L’altre element subjacent a aquesta reflexió
considera les capacitats i les potencialitats que
els ajuntaments i els poders locals han mostrat
pel que fa a innovació institucional i política.
Ja hem parlat abans de l’experiència de Porto
Alegre com exemple d’aquestes possibilitats. 

En general, creiem que aquest potencial per-
met una explotació més intensa. Hi ha un
cabal molt interessant d’iniciatives a la nostra
illa que poden ser desplegades en la direcció
d’apropar les decisions institucionals a les
necessitats ciutadanes, i en la direcció de fer-
ho mitjançant mecanismes de participació ciu-
tadana. 
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enfront de les actuacions d’altres orga-
nitzacions, particularment des de l’àm-
bit del mercat. 

• Coordinació local en matèria de
planejament urbanístic i territorial.
Com assenyalàvem abans, aquest és
un dels aspectes en els quals hi ha un
potencial enorme d’innovació institu-
cional i d’activitats pràctiques. Sens
dubte relacionat amb els temes
mediambientals, som davant d’un
espai molt interessant de col·laboració,
que pot permetre intervencions reals
amb un alt impacte en termes de ren-
diment. Sembla obvi que algunes
actuacions en matèria de sostenibilitat
resultarien molt més viables, efectives i
rendibles si s’abordassin mancomuna-
dament, en col·laboració entre diversos
municipis. Això passaria també, en ter-
mes d’estalvi, en la prestació de deter-
minats serveis a la comunitat, o el
suport mutu com una garantia de
defensa dels drets de la ciutadania
enfront de l’actuació de poders externs
amb majors recursos i relacions. 

• Desenvolupament de l’associacio-
nisme i de les xarxes ciutadanes.
L’impuls al dret de participació ciuta-
dana. L’increment del capital social ha
de ser un objectiu de les administra-
cions locals i és també una conseqüèn-
cia d’una administració relacional,
orientada a donar veu a la ciutadania
de la seva petita o gran comunitat

política. Que el teixit associatiu sigui
més dens, més organitzat, arribi a més
qüestions i, per tant, sigui més repre-
sentatiu, fa la gestió municipal proba-
blement més complexa, però també
més rica, més interessant i, en darrera
instància, assegura decisions més legí-
times i inclusives. 

En fi, les referències anteriors ens il·lustren
sobre les oportunitats de les entitats locals
com institucions amb capacitat d’innovació
política i administrativa. Qualsevol d’aquestes
iniciatives té la finalitat de fer complexos els
mecanismes participatius. Per això, i encara
que els fòrums de participació són la institució
de referència pel que fa a l’Agenda 21 local,
la nostra proposta participativa cerca tant
l’impuls d’aquests com anar més enllà, a la
recerca de mecanismes nous i diferents de
participació i d’implicació ciutadana. 

Pensam en una estratègia més integral que
multipliqui, fins on sigui possible i raonable,
les pràctiques participatives en relació amb
l’A21L i les seves conseqüències a nivell terri-
torial. 

Volem desplegar aquests criteris en un
manual específic sobre fórmules de participa-
ció en l’Agenda 21. Es tractaria d’un manual
d’orientació sobre el funcionament dels
mecanismes de participació relacionats amb
l’A21L, com posar-los en marxa, com haurien
de funcionar, etc. Una mena de manual d’ús
per a associacions, ciutadania en general i els
mateixos ens locals.

23

Aquestes capacitats d’innovació i canvi són
clarament perceptibles en els àmbits següents: 

• Innovació electoral: els ajuntaments
poden dur a terme innovacions institu-
cionals en l’àmbit de la representació
clàssica amb l’objectiu de millorar la
relació amb la ciutadania i integrar
col·lectius específics mitjançant con-
sultes selectives, entre d’altres. En
aquest punt, els temes vinculats a
l’A21L es presten de manera significa-
tiva. Les qüestions socials, econòmi-
ques i mediambientals es poden fer
més visibles en l’espai públic local i
revalorar la seva importància, si plan-
tejam decisions que puguin ser corro-
borades o no per la ciutadania implica-
da i la deliberació ciutadana (debat,
discussió amb pretensió d’arribar a
compromisos) acompanya la dita deci-
sió en aquest espai públic. 

• Competències inicialment no pre-
vistes per la llei: tasques de coordi-
nació entre diferents entitats i adminis-
tracions per millorar aspectes especí-
fics. Aquest és un element que la
Carta d’Aalborg proposa de manera
específica: la possibilitat que diferents
ens locals maximitzin els recursos;
millorin la política d’estalvi, etc., a tra-
vés de la coordinació entre diferents
ajuntaments, ciutats..., en aquest i en
altres casos, les potencialitats d’aquest
tipus d’actuació són enormes i escas-
sament aplicades.

• Noves tecnologies de la comunica-
ció i teledemocràcia: l’ús de les
noves tecnologies s’ha mostrat també
com una eina de proximitat i un instru-
ment útil que afavoreix, de manera
senzilla i accessible, el coneixement
per part de les autoritats locals de l’o-
pinió de la ciutadania. Encara que,
probablement, les hipòtesis sobre la

construcció d’una ciberciutadania
resultin, avui, un poc irreals, el cert és
que el potencial d’ús de les noves tec-
nologies permet incrementar el nivell i
la qualitat de la informació disponible
pels ciutadans i les ciutadanes, com-
plint, així, una de les exigències de la
governança democràtica: l’accés en
temps real a la informació pertinent
per formar judici i emetre opinió sobre
la realitat social i la gestió pública.
Probablement, la limitació més gran
sigui encara que l’accés regular i quo-
tidià a les noves tecnologies està
esbiaixat culturalment i generacional. 

• Ús de mecanismes de democràcia
directa. En aquest punt estan per
explotar els recursos institucionals que
permeten, prèvia deliberació informa-
da, conèixer el parer de la ciutadania
afectada per una determinada matè-
ria, tant per construir un diagnòstic de
les problemàtiques de l’entorn com de
l’elaboració de propostes d’actuació i
intervenció. 

• Codecisió en gestió d’infraestruc-
tures i recursos. L’ús d’aquests instru-
ments permet un increment de la res-
ponsabilitat social i avança en la pers-
pectiva d’una administració relacional.
Naturalment, res d’això no pot fer-se
ni s’ha de fer de manera voluntarista o
precipitada. És imprescindible adequar
les oportunitats a les possibilitats reals
del teixit associatiu en cada lloc, però
assumint les modificacions de grau en
cada iniciativa; val la pena l’esforç per
diversificar les formes de «control
públic» sobre els recursos comuns. 

• Les administracions locals, actors
en la defensa dels drets de consu-
midors i usuaris i del medi
ambient. És a dir, els ens locals són
espais de defensa de la comunitat
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Aquest Pla d’acció sorgeix com una iniciativa
del Departament de Cooperació Local, però
pretenem que sigui una iniciativa més com-
partida. Aquest Llibre blanc és una proposta
per fer més cooperatiu el treball que s’ha de
dur a terme per assegurar l’èxit de l’A21L. 

El Pla d’acció que aquí es presenta és un
esforç per dotar de coherència i perspectiva
les iniciatives que fins ara hem realitzat des del
Departament de Cooperació Local. Aquesta
primera fase del nostre treball ha estat molt
orientada a les necessitats primeres de: conèi-
xer bé la situació de l’A21L i la participació;
conèixer millor les oportunitats per al desen-
volupament de propostes de treball; realitzar
jornades i trobades entre els responsables de
les A21L dels municipis; explorar les possibili-
tats per consolidar una grup ciutadà d’impuls
de l’A21L; difondre l’A21L en els municipis de
l’illa, i construir, a través d’entrevistes i reu-
nions amb diferents actors, un espai de deli-
beració a propòsit de l’A21L. 

Creiem que ha arribat el moment de donar un
impuls de visibilitat i dinamització a les activi-
tats de l’A21L i la participació de l’illa de
Mallorca. 

Els objectius d’aquest Pla d’acció serien, lla-
vors, els següents: 

• Oferir un marc coherent a les activitats
vinculades a l’A21L des de Cooperació
Local. 

• Dotar de major visibilitat pública
l’A21L dels municipis mallorquins i la
seva relació amb la participació.

• Fomentar la integració de l’Agenda 21
escolar i l’Agenda 21 local. 

• Estendre la xarxa de relacions, com-
promisos i complicitats entre les insti-
tucions, les entitats i la ciutadania amb
l’A21L. 

• Involucrar, d’una manera planificada,
la societat civil en el conjunt d’activi-
tats previstes (generar lògiques d’im-
plicació ciutadana en el marc d’aques-
tes iniciatives). 

• Consolidar el grup ciutadà d’impuls de
l’A21L i començar el procés d’institu-
cionalització en diferents àmbits (per
exemple el Fòrum d’Entitats Socials
d’A21L). 

• Propiciar un cúmul d’experiència sufi-
cient que ens porti, al final de 2009, a
l’aprovació d’un Pla estratègic sobre
Agenda 21 local i participació a l’illa de
Mallorca.

Propostes per al Pla d’Acció

7.1. Servei d’assessorament municipal

El servei d’assessorament que proposam sor-
geix com a conseqüència de les anàlisis i les
conclusions extretes a partir de jornades,
seminaris i trobades duits a terme durant tot
l’any 2008 en matèria d’A21L, amb experts,
responsables polítics, personal tècnic i entitats
socials. 

La filosofia del servei de Cooperació Local
canvia radicalment respecte de la seva etapa
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• Universitat d’Estiu Agenda 21 i parti-
cipació. En aquest cas, la idea seria for-
malitzar un espai de debat, discussió i
proposta respecte dels temes relatius al
desenvolupament local sostenible i de la
participació en el marc de la globalització.

• Un curs d’expert, per al final d’any, sobre
A21L i la seva importància dins el desen-
volupament local. 

• Mòduls específics de formació per a
petits grups d’acord amb la demanda
d’entitats o ajuntaments en temes relatius
a l’A21L.

7.4. Intervenció institucional per visi-
bilitzar l’Agenda 21 Local: la campan-
ya de difusió i sensibilització

La informació dels continguts de l’AL21, dels
objectius i de la situació, el seu desenvolupa-
ment en els nostres pobles, és un requisit
indispensable per impulsar la participació
conscient. És necessari estar informats per
participar d’una manera constructiva i intel·li-
gent, fomentant la cohesió i la pertinença a la
comunitat en permanent construcció. 

Des d’aquesta òptica, la informació es pot i
s’ha de convertir en un instrument d’actuació
per impulsar les noves formes solidàries de
desenvolupament local que aquí es plante-
gen. Així, és necessari que la informació sigui
el més àmplia possible, que es tinguin diversos
punts de referència, accions, programes, o
projectes que ja es desenvolupen, que demos-
trin que des de les administracions, les entitats
socials i la ciutadania en general es treballa en
un intent de millorar les condicions de vida de
la societat. 

Es parla d’una informació que comporti la
participació, participació a través de la impli-
cació en diversos terrenys, com ara l’ambien-
tal, el social o l’econòmic. 

Objectius: 

• Donar a conèixer l’Agenda 21 local. 

• Connectar sectors actius de la societat. 

• Animar i activar la difusió de la infor-
mació i la sensibilització dels agents
locals –les mateixes administracions i
la ciutadania–, des del social fins a
l’ambiental.

• Donar a conèixer les experiències més
actives en matèria de desenvolupa-
ment local, fer veure l’impossible a tra-
vés del possible. 

• Apropar l’A21L a les preocupacions i a
les realitats de la ciutadania i mostrar-
ne la utilitat com instrument de trans-
formació de la realitat. 

• Vincular i, on sigui possible, integrar
l’Agenda 21 escolar a l’Agenda 21
local. 

Mitjans de sensibilització: 

La campanya es planteja a diferents nivells
dels mitjans de comunicació que hi ha a l’illa,
des de la premsa forana als canals de televisió. 

• Publicitat i reportatges a la premsa i les
cadenes de ràdio, tant foranes com
insulars.

• Publicació i difusió de tríptics i docu-
mentació informativa sobre l’A21L i
l’A21 escolar (incloses les guies abans
esmentades).

• Reportatges audiovisuals que tractin
diferents referents a l’A21L, des de
l’explicació general del que és l’A21L,
com presentar un seguit de bones
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anterior. Enfront de la idea del foment de
l’A21L a través de convocatòries anuals de
subvencions, l’orientació ara és: 

1. Prestar assessorament tècnic metodo-
lògic als ajuntaments i altres entitats
en matèria d’A21L, tant en la vessant
de sostenibilitat com de participació. 

2. Realitzar accions formatives en matè-
ries relatives a l’A21L adreçades als
diferents actors implicats: responsa-
bles polítics, personal tècnic, entitats
socials i ciutadania. 

3. Implementar processos de sensibilitza-
ció i difusió de l’A21L a nivell local i
insular. 

4. Donar suport als processos participa-
tius a nivell municipal. 

Aquest servei ha de constar d’una unitat
mòbil per poder dur a terme actuacions des-
centralitzades i aquesta unitat ha d’estar a dis-
posició de les entitats i les institucions que la
requereixin per fomentar l’A21L i la participa-
ció a Mallorca.

7.2 Desenvolupament de l’Agenda 21
escolar

L’Agenda 21 escolar es va crear l’any 2004
amb l’objectiu fonamental de reforçar des de
la infància els hàbits mediambientals sans i la
pràctica de la participació. Des de llavors fins
ara, la gestió d’aquest programa, l’ha duita a
terme un equip d’educadors ambientals de la
Fundació Deixalles. Pel que fa a la participa-
ció en el programa, s’ha passat de 8 centres
en el curs 2004-2005 a 45 en el curs 2008-
2009. Creiem que l’Agenda 21 escolar pot
viure un impuls important si som capaços
d’integrar-ne les activitats en els municipis de
referència, crear sinergies amb altres activi-
tats municipals i obrir els instituts a la vida

associativa. Ens proposam abordar aquest
tema, específicament, a partir d’aquesta
nova etapa. 

Treballarem especialment, amb la Fundació
Deixalles, en la integració de l’Agenda 21
escolar i l’Agenda 21 local, de manera que
s’aprofitin sinergies i, sobretot, es faciliti la
implicació de l’alumnat amb el seu territori i
els projectes locals vinculats a la sostenibilitat
mediambiental.

7.3 Pla de Formació 2009: capacitació
per a càrrecs electes, personal tècnic,
entitats i ciutadania

La demanda de formació específica ha estat
l’element més recurrent en els diferents diag-
nòstics i en pràcticament tots els àmbits, espe-
cialment, per part dels càrrecs electes i els res-
ponsables tècnics municipals, però també de
les entitats socials. 

La formació és, sens dubte, un eix essencial
en la doble tasca d’estendre la sensibilització
i qualificar millor la participació en l’A21L.
Però la formació ha de cobrir també la neces-
sitat de: 

• Oferir instruments i recursos per facili-
tar horitzontalment la participació en
l’A21L. 

• Crear un espai social d’interès en
aquest àmbit, singularment entre els
joves. Especialment, perquè en aquest
sector la sensibilització respecte dels
temes mediambientals en particular és
més gran.

Propostes formatives per al 2009: 

• Formació sobre participació i metodo-
logia d’A21L orientada a responsables
polítics, personal tècnic i entitats socials. 
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pràctiques, formes i canals de partici-
pació possibles, a impulsar, experièn-
cies de l’Agenda 21 escolar interes-
sants... tot un seguit de temes i qües-
tions que fomentin el coneixement i la
implicació en l’A21L i l’A21E. 

• Unitat mòbil: explicar la unitat mòbil
com una eina de difusió. Amb docu-
mentació: tríptics, vídeos, presenta-
cions, exposicions... sobre el desenvo-
lupament local. Aquesta unitat mòbil
ha de treballar en tres línies principals: 

• Una campanya de difusió i sensibi-
lització de l’A21L a nivell de tot
Mallorca. 

• La unitat mòbil està a disposició
dels ajuntaments i les administra-
cions locals per a donar suport i
dur a terme activitats relatives a
l’A21L i la participació. 

• Aquesta unitat mòbil està a també
a disposició de les entitats socials i
les associacions que la requereixin
per dur a terme iniciatives i activi-
tats relacionades amb la participa-
ció en les A21L i els processos par-
ticipatius. 

• Festa insular de l’Agenda 21. Pensada
com una oportunitat per visibilitzar el
treball en relació amb l’Agenda 21
local, però també amb el compromís
amb la sostenibilitat. Hi participarien
entitats, ajuntaments, institucions,
etc., per tal de popularitzar idees, ini-
ciatives..., vinculades al desenvolupa-
ment local sostenible. Entre les activi-
tats que es podrien desenvolupar en
aquesta festa hi ha: 

• Presentació de projectes i pràcti-
ques en el marc de l’A21L i la A21
escolar que es duen a terme a l’illa. 

• Exposició de les entitats i els ajun-
taments de les iniciatives més inte-
ressants en matèria de sostenibili-
tat local i participació. 

• Concurs de fotografia sobre els
resultats de l’A21L i l’A21 escolar.
Aquest concurs estaria obert a tota
la població en general perquè
pogués presentar fotografies que
mostrin la incidència de l’agenda
en el territori, l’entorn natural i
social o el compromís ciutadà
enfront dels desafiaments de la
sostenibilitat. 

• Instauració del premi Les millors
pràctiques de l’A21L. Seria un
reconeixement per a atorgar a
municipis, entitats socials i centres
educatius, i amb l’objectiu de valo-
rar els projectes o les iniciatives
innovadores i impulsores de l’A21L
i A21 escolar. El premi donaria,
addicionalment, als ajuntaments
que el rebessin un plus per a la ini-
ciativa següent.

7.5 Altres iniciatives de sensibilització

Guies relatives a A21L: 

• Elaboració d’una guia de bones
pràctiques en A21L. Aquest docu-
ment seria d’utilitat per difondre les
experiències positives ja practicades a
l’illa i les variables indispensables per
desenvolupar una A21L de qualitat i
d’acord amb els principis fundacionals
elementals. Aquesta guia podria ser
útil per a les persones, les institucions i
les entitats implicades en l’A21L.

• Elaboració d’una guia de la partici-
pació en l’Agenda 21, que pogués
servir com instrument de referència
respecte de com s’han de dissenyar
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processos participatius, models de
referència, exemples pràctics, el Fòrum
de l’Agenda 21 local i altres pràctiques
organitzatives... La guia podria servir
de material per a personal tècnic
municipal, però també per a entitats
socials i els corresponents afiliats inte-
ressats a participar en l’A21L, i per a la
ciutadania en general. 

7.6 Activitats en el marc de la societat
civil: a la recerca de la complicitat i les
aliances entre sectors socials

El grup ciutadà d’impuls de l’A21L 

L’estratègia que hem desenvolupat s’ha fona-
mentat, entre altres qüestions, en la idea d’ar-
ticular un grup ciutadà d’impuls de l’A21L que
impulsi estabilitat i perspectiva en el desenvo-
lupament de les iniciatives vinculades al Pla
d’acció (que s’exposa a continuació) i, més
enllà, es converteixi en el motor de totes les
A21L de l’illa de Mallorca a mitjan termini. 

La idea de les coalicions promotores (grups
ciutadans d’impuls) data en la ciència política
dels anys vuitanta i està estretament vincula-
da al desenvolupament de polítiques públi-
ques (com és el cas). Ens estalviam l’explica-
ció politològica al voltant d’aquest concepte,
però la idea que s’hi associa és la de millorar
l’explicació del desenvolupament, el manteni-
ment i l’eventual canvi en determinada políti-
ca pública. 

En el nostre cas, hem tractat de convertir
aquest concepte en un instrument proactiu
en el disseny d’una estratègia que articuli:
actors individuals amb significació social; ins-
titucions; organitzacions socials; tècnics
municipals; regidors i/o batles. És a dir, crear
un grup transversal en termes institucionals i
contribuir a la seva formalització com una
entitat amb capacitat de deliberació, iniciati-
va i proposta.

L’experiència d’aquests mesos ens anima a
continuar en aquesta línia. Creiem que l’esta-
bilització d’un grup de referència basat en
aquests paràmetres pot ser una contribució
essencial per al desenvolupament tant de
l’A21L dels municipis de Mallorca com dels
mecanismes de participació i un impuls signi-
ficatiu per a una nova cultura ciutadana en 
l’illa de Mallorca. 

Som conscients, però, de la importància de la
iniciativa i l’impuls de les institucions locals i
supramunicipals en aquesta matèria. És a dir,
sense un lideratge polític sòlid i compromès,
aquesta iniciativa passarà de manera lànguida
i sense substància. 

En aquest punt, la idea del grup ciutadà d’im-
puls de l’A21L també pot retre els tributs i
facilitar un suport al lideratge polític en primer
lloc. Però, potser més important és compro-
metre altres lideratges polítics a diferent esca-
la que donin profunditat a l’impuls de
l’Agenda 21 i la participació, amb el reforç de
processos constituents i emancipadors de la
societat civil i la ciutadania.

• Constitució del Fòrum d’entitats
socials de l’A21L. Tal com ens vàrem
comprometre amb les associacions,
creació d’un espai de participació i
debat sobre l’A21L entre entitats i el
Departament de Cooperació Local. 

• Constitució del grup ciutadà d’im-
puls de l’A21L de l’Agenda 21 local.

• Trobades sectorials: empresarial, sin-
dical, universitària...

7.7 Programa d’activitats en els muni-
cipis

Des del Departament de Cooperació Local s’i-
nicia un debat col·lectiu al voltant del Llibre
blanc que ara es presenta. Aquest procés té la
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obrir, siguem capaços de recollir totes les opi-
nions, les observacions, les crítiques i les apor-
tacions que es considerin pertinents. Crearem
els mecanismes per fer possible aquest espai
imprescindible d’intercanvi. 

Per aquesta raó, les imperfeccions o insufi-
ciències d’aquest llibre blanc poden i han de
ser modificades durant aquest procés de deli-
beració pública.

El resultat final d’aquest procés de deliberació
col·lectiva es reflectirà en un Pla estratègic
sobre Agenda 21 local i participació que: 

• Incorpori una filosofia de la participa-
ció àmpliament compartida. 

• Expliqui el paper dels ajuntaments en
el desenvolupament de l’Agenda 21
local i escolar i les seves potencialitats
d’innovació institucional i promoció de
la participació. 

• Fixi uns criteris i protocols per a les

actuacions dels ajuntaments en matè-
ria de participació en l’Agenda 21. 

• Digui quins són els recursos que des
del Departament de Cooperació Local
es posen a disposició dels ajuntaments
per facilitar el desenvolupament de les
A21L. 

• Descrigui el marc d’activitats estables
que des d’aquest departament del
Consell de Mallorca i els ajuntaments
poden desenvolupar-se en relació amb
la participació en l’Agenda 21 local i
escolar.

El Pla estratègic pretén recollir les principals
aportacions d’aquest període de debat i inter-
canvi d’experiències i crear un marc de refe-
rència de com desenvolupar l’A21L i els recur-
sos per a fer-la possible.
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voluntat de culminar en l’elaboració participa-
da d’un pla estratègic de l’A21L i la participa-
ció. En aquest sentit, s’ha de crear un sistema
de recollida d’informació, opinions, aporta-
cions de tots els actors implicats en l’A21L
(polítics, personal tècnic i expert, entitats
socials i ciutadania). 

Es considera de vital importància la implicació
de la ciutadania i de les entitats en aquest pro-
cés constituent d’un pla estratègic que orienti
i fomenti els processos d’A21L en el marc de
la nostra illa.

Els diferents canals de comunicació i d’infor-
mació entre el Departament de Cooperació

Local i els actors socials són: 

• Unitat mòbil del servei municipal de
l’A21L del Departament de Coopera-
ció Local.

• Reunions amb els fòrums de participa-
ció de les A21L dels municipis.

• Espai virtual en el qual es puguin apor-
tar idees, experiències...

La metodologia per a aquest Llibre blanc con-
sisteix a exposar-lo públicament per debatre’l.
La nostra intenció és que, a través de les acti-
vitats i els espais de reflexió que proposam
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