Els passos a seguir
El procés dAgenda 21 de Tagamanent sha
iniciat amb la redacció de la Memòria ambiental,
un informe que detalla la situació actual del
medi ambient al municipi. Posteriorment la
Diagnosi ambiental identificarà els problemes
i, a continuació, es debatran les possibles
solucions que haurà dadoptar Tagamanent.
D'aquesta manera es podrà redactar ja el Pla
d'acció de l'Agenda 21.
En resum, una Agenda 21 és un instrument per
fer més sostenibles els municipis, tant a nivell
de la gestió pública com de les polítiques que
s'hi despleguin. Tagamanent es compromet
amb la sostenibilitat i el medi ambient i ho fa
impulsant la seva Agenda 21 local.
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Per un municipi sostenible,
per un municipi millor,
agenda 21 de Tagamanent

Els problemes ambientals, un problema
social
Ningú discuteix ja que els problemes que afecten
el medi ambient són problemes que també
incideixen sobre la nostra societat. Alguns, com
ara el canvi climàtic, tenen un abast tan gran
que podríem pensar que des de Tagamanent
podem fer ben poca cosa per combatrels. Res
més allunyat de la realitat.

Tagamanent i l'Agenda 21
Tagamanent ha iniciat la redacció de la seva
Agenda 21, i s'afegeix així al compromís que
milers de ciutats del món ja han signat amb el
planeta. Això significa, per exemple, que aviat
decidirà quines accions vol emprendre per ser
un poble que contamini menys, que usi amb
més eficiència els recursos i que vetlli més per
la conservació del seu patrimoni i del seu
paisatge.

L'Agenda 21, una eina per la sostenibilitat
Justament, les agendes 21 locals es van crear
perquè els municipis participessin no solament
en la resolució dels problemes ambientals
dabast local sinó també daquests problemes
ecològics globals que tant comencen a alarmarnos. Sota el nom estrany dAgenda 21 designem
el full de ruta que cada poble o ciutat decideix
seguir per fer que les seves relacions amb el
medi siguin sostenibles, és a dir, equilibrades i
harmonioses amb el medi i de forma indefinida
al llarg del temps.

La participació en el procés
Les accions que saproven en el si duna Agenda
21 sacorden a partir de la participació de la
ciutadania, de les entitats, del govern municipal...
en definitiva, dels agents socials que conformen
una comunitat. Daquesta manera les Agendes
21 esdevenen un compromís col·lectiu. I això
és del tot imprescindible, perquè els reptes
ambientals demanen el compromís de tota la
societat.

