
1. Una estratègia cap a la Sostenibilitat: l’Agenda 
21 de Cassà de la Selva 
 
La Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992 va posar el 
desenvolupament sostenible en la llista d’objectius dels diferents estats del planeta. La 
Cimera de la Terra va aprovar un document, anomenat Programa o Agenda 21, que 
vol ser una guia per fer possible el desenvolupament sostenible del planeta, i apunta 
les grans accions a emprendre per arribar-hi. Una de les accions, recollida en el capítol 
28 del Programa 21 proposa la redacció de programes o agendes 21 locals. 
 
 L’any 1994, un conjunt de ciutats europees es reunien a Aalborg, i iniciaven un llarg 
camí cap el desenvolupament sostenible de les ciutats. En la reunió s’aprovava la 
carta d’Aalborg, el document que fixa les grans idees sobre les quals basar les 
actuacions cap a la sostenibilitat en les ciutats. 
 
Una de les accions que van posar en marxa aquestes ciutats és la Campanya de les 
Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat, campanya a la qual s’han anat adherint molts 
municipis, entre ells Cassà de la Selva . 
 
 
L'Agenda 21 i la sostenibilitat 
 
L’agenda 21(o Programa 21) va ser aprovada a Rio de Janeiro després d’un llarg 
procés de negociació entre els governs i amb les aportacions de les organitzacions no 
governamentals. Una de les claus de l’Agenda 21 es centra en el fet de considerar 
d’una manera integrada el desenvolupament social, el desenvolupament 
econòmic i el medi ambient. 
 
El Programa 21 és un extens document, de 40 capítols que proposa un conjunt 
d’accions tant a nivell estatal com regional com local per fer possible el 
desenvolupament sostenible del conjunt planeta.   
 
La guia de l’Agenda 21 “L’aliança global per al medi ambient i el desenvolupament”  
(editada per les Nacions Unides CNUMAD l’any 1992, i traduïda per la Generalitat de 
Catalunya l’any 1995) proposa una lectura de l’agenda 21 amb set grans idees: 
 

 El món Pròsper: Centrat en la realització de polítiques internacionals per accelerar 
el desenvolupament sostenible i en la integració del medi ambient i el 
desenvolupament en la presa de decisions. 

 
 El món Just: Recull la lluita contra la pobresa, els canvis en el model de consum, 

la dinàmica demogràfica per la sostenibilitat i el paper de la sanitat. 
 

 El món habitable: Centrat en el desenvolupament sostenible dels nuclis de 
població, l’abastament d’aigua a les ciutats, la gestió ambientalment neta de 
residus sòlids i la contaminació i sanitat urbanes. 

 
 El món fèrtil: Basat en la planificació i gestió dels recursos de la terra, la gestió 

dels recursos d’aigua dolça, dels recursos energètics, en l’agricultura i el  
desenvolupament rural sostenibles, i un desenvolupament forestal sostenible. 
També es proposa la gestió d’ecosistemes fràgils la conservació de la diversitat 
biològica i la gestió ambientalment racional de la biotecnologia 

 



 El món compartit: Proposa la protecció de l’atmosfera, la protecció d’oceans i 
mars i la utilització sostenible dels recursos marins vius 

 
 El món net: Pretén assolir la gestió ambientalment neta dels productes químics 

tòxics i  la gestió ambientalment neta dels residus perillosos 
 

 El món de les persones: Vol assolir la participació mitjançant l’educació,  la 
consciència pública i la formació pràctica així com l’enfortiment del paper dels 
grups principals 

 
 
El procés Cassà de la Selva cap a la sostenibilitat  
 
L’any 1996 tingué lloc a Lisboa (Portugal) la Segona Conferència Europea de 
Ciutats i Pobles Sostenibles, on donant continuïtat a la Carta d’Aalborg, es va 
generar el document “De la Carta a l’acció” orientat a aprofundir el procés cap a 
l’elaboració de l’Agenda 21 Local. 
 
El febrer de l’any 2000 tingué lloc a Hannover (Alemanya) la Tercera Conferència de 
Ciutats i Pobles Sostenibles on, a partir de l’avaluació dels progressos en el camp 
de la sostenibilitat en molts municipis, es declara el compromís de seguir treballant en 
el camí del desenvolupament sostenible. 
 
Des de l’any 1999 la Diputació de Girona, a través de la seva àrea de Medi Ambient, 
promou el desplegament de les Agendes 21 Locals i l’elaboració de Plans d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat (PALS) a diferents municipis de les comarques gironines. 
Dins aquest context global l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb el suport de la 
Diputació de Girona, l’any 2000 va iniciar el procés d’elaboració de l’Auditoria 
Municipal de Cassà de la Selva, que culmina amb el Pla Acció Local per a la 
Sostenibilitat (PALS) que a continuació es presenta.  
 
El PALS de Cassà de la Selva, és el document estratègic que ha de servir de base per 
al desenvolupament de l’Agenda 21 Local. 
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