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LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’AGENDA 21 LOCAL

L’Agenda 21 local de Manresa s’estructura en

base a la definició d’estratègies per a

avançar cap a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica d’una banda, i per l’altra,
avaluar com aquestes estratègies es desenvolupen. Així, amb el document Agenda 21 local
s’estableixen uns objectius i unes accions ambientals, socials i econòmiques, així com
indicadors per a valorar-ne el grau d’assoliment.
En base als treballs de diagnosi, en el Pla d’Acció Ambiental de Manresa es proposen vuit
línies estratègiques, cadascuna d’elles estructurades en un seguit de programes i aquests,
alhora, en actuacions i subactuacions. Es detallen concretament a l’apartat 5 del document.
Amb els Programes socials i econòmics es recullen els programes i accions que promouen
l’equitat i justícia social, aspectes complementaris a la integritat ecològica en el
desenvolupament sostenible. Aquests programes, detallats a l’apartat 6 del document,
s’estructuren al voltant de cinc línies estratègiques.
Finalment, en el Pla de Seguiment es defineix un sistema d’indicadors ambientals i un
sistema de controls que permetran el monitoratge de l’aplicació del Pla d’Acció Ambiental.
Ambdós sistemes apareixen a l’apartat 7 del document.
Per tal de clarificar la comprensió del document i donar unitat al conjunt de propostes, es
resumeixen a continuació les línies en què es basa l’Agenda 21 local de Manresa.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL

1.

RACIONALITZAR EL CONSUM D’AIGUA I COMPLETAR EL
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

2.

OPTIMITZAR L’ÚS DELS RECURSOS ENERGÈTICS

3.

APLICAR UNA GESTIÓ DELS RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE
MINIMITZACIÓ I VALORITZACIÓ

4.

POTENCIAR EL SISTEMA DE GESTIÓ I SEGUIMENT D’ACTIVITATS
I APLICAR ELS MECANISMES DE PREVENCIÓ DEL RISC
AMBIENTAL

5.

CONSERVAR I MILLORAR EL PATRIMONI NATURAL I LA
QUALITAT DEL PAISATGE

6.

CONSOLIDAR L’ESPAI RURAL COM A ELEMENT ESTRUCTURADOR
DEL TERRITORI

7.

MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ

8.

REDUIR LA INCIDÈNCIA AMBIENTAL DEL VEHICLE PRIVAT A LA
CIUTAT

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DELS PROGRAMES SOCIALS I
ECONÒMICS PER A LA SOSTENIBILITAT

MANRESA ACTIVA
Fer de Manresa una ciutat activa, que vetlla per la plena ocupació com a
estratègia per a assegurar el dinamisme i el benestar dels seus ciutadans.

MANRESA IGUALITÀRIA
Fer de Manresa una ciutat igualitària, on tothom té accés als recursos i serveis
que garanteixen llur plena integració i desenvolupament.

MANRESA PARTICIPATIVA
Fer de Manresa una ciutat participativa, on els ciutadans cooperen en la
definició i desenvolupament de polítiques i programes locals.

MANRESA SALUDABLE
Fer de Manresa una ciutat saludable, on els ciutadans practiquen hàbits
beneficiosos i gaudeixen d’un espai vivencial agradable.

MANRESA SOLIDÀRIA
Fer de Manresa una ciutat solidària, que treballa per un món sostenible més
enllà de les seves fronteres.

