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CATALUNYA PARTICIPATIVA I AMB UNA ADMINISTRACIÓ PRO PERA 

La governança és una manera de governar que, en un escenari d’interessos plurals, permet 
redistribuir els recursos dels actors polítics (públics i privats) a fi de generar estructures de poder 
més horitzontals a l’hora de prendre decisions col·lectives. Aquesta definició no solament remet a 
qüestions de democratització en la presa de decisions, sinó també a la possibilitat d’innovació 
social pel que fa a la construcció d’opcions de progrés o paradigmes nous, com és el de la 
sostenibilitat. 

La complicitat i implicació de la ciutadania són fonamentals per assolir els objectius que configuren 
el model sostenible de país per a l’any 2026 establert en aquesta Estratègia. Amb independència 
dels rols socials o econòmics, la millora d’actituds i comportaments individuals i/o col·lectius genera 
un efecte global gens menyspreable. La ciutadania constitueix l’element central del canvi 
sostenibilista i, en conseqüència, ha de rebre la informació i disposar dels mecanismes necessaris 
per corresponsabilitzar-se proactivament en el canvi sostenibilista. 

Al seu torn, el Govern i les administracions públiques tenen una responsabilitat directa i 
determinant en l’avenç cap a escenaris d’una més gran sostenibilitat. Aquesta responsabilitat s’ha 
de traduir en polítiques i actuacions de govern concretes, en el fet d’esdevenir un referent 
exemplaritzant i en el desenvolupament d’un model de bona governança per al desenvolupament 
sostenible. Els objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc d’aquest model per 
garantir el desplegament efectiu de l’Estratègia són dos: 

• Assumir els compromisos i objectius d’aquesta Estratègia com a referent bàsic en l’acció 
de Govern i vetllar per la seva integració en els plans i programes sectorials que es 
desenvolupin, i també per la seva implementació efectiva. 

• Millorar, en el marc d’una governança per a la sostenibilitat, la transparència en la 
informació, i també la comunicació i la participació dels actors socials i econòmics i de la 
ciutadania en la presa de decisions. 

A banda de la Generalitat de Catalunya, altres nivells de govern tindran també un rol essencial en 
l’assoliment dels objectius de l’estratègia sostenibilista. El nivell local i supralocal ha destacat pel 
seu rol proactiu en el desenvolupament d’agendes 21 i per la difusió a nivell territorial del 
paradigma sostenibilista. Cal reconèixer doncs la rellevància dels processos d’agenda 21 locals 
com a base per a la creació d’un marc col·lectiu favorable a la sostenibilitat a escala local i com a 
instruments de referència per emmarcar i impulsar noves actuacions estratègiques.  

Per l’experiència adquirida i per la seva capacitat d’incidir en altres agents econòmics i socials dels 
seus respectius territoris, els governs locals han d’esdevenir els garants de l’Estratègia en el 
territori. En conseqüència, l’encaix institucional entre l’extens treball desenvolupat fins ara pel món 
local i l’Estratègia serà una de les claus per a una implantació reeixida. 

Temes clau: 

• Participació dels actors socials i econòmics i de la ciutadania en general 

• Innovació social 

• Encaix institucional de l’Estratègia amb el nivell local i supralocal 

• Bona governança per al desenvolupament sostenible. 
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Directrius del model 

Pel que fa a aquest eix, les directrius del model s’han de basar en els principis d’un model de 
governança coherent amb l’estratègia sostenibilista; aquests principis són: 

• Compromís, que suposa que el Govern ha d’exercir el lideratge i ha de ser capaç de 
determinar principis i prioritats clares a curt, mitjà i llarg termini, buscar grans acords de 
país en els grans temes que determinin la sostenibilitat i construir les seves polítiques 
sobre aquests principis i prioritats. 

• Coherència, que implica cercar la coordinació i la coherència interna entre les polítiques i 
mostrar un alt nivell d’exemplaritat en les accions del Govern cap endins i cap enfora. 

• Persistència, ja que la sostenibilitat és un objectiu de gran abast, que requerirà tant un 
procés de transició complex com no cedir a les pressions d’interessos particulars i 
curterministes. 

• Eficàcia, que suposa la capacitat d’obtenir els recursos i el suport públic per posar en 
pràctica les polítiques per a la sostenibilitat i generar resultats positius. 

• Eficiència; utilitzar els recursos públics de manera responsable, i evitar tant com sigui  
possible traslladar les càrregues del present al futur, en forma de deute públic o 
d’externalitats no internalitzables (CO2 a l’atmosfera, contaminació, reducció de la 
biodiversitat...). 

• Intel·ligència, que pressuposa comprendre bé, en la seva integritat, els problemes abans 
d’actuar, aprendre dels errors i rectificar, tenir una forta vocació d’innovar en les polítiques 
i en la gestió, i utilitzar tots els recursos cognitius existents en la societat, formals i 
informals. 

• Inclusivitat, que implica un compromís perquè totes les persones i els grups puguin ser 
partícips del benestar generat per la societat mitjançant l’accés als béns de consum, als 
serveis públics, a la cultura i a la participació. 

• Participació i proximitat; facilitar l’accés i la trobada amb la ciutadania i fomentar la 
participació individual i col·lectiva en els diferents nivells de presa de decisions i en la 
gestió, i també el contacte simple i eficaç amb el territori mitjançant la descentralització 
administrativa i un paper reforçat dels municipis. 

• Prudència; aplicar sistemàticament el principi de precaució davant nous projectes i 
polítiques, mesurar-ne bé els possibles impactes econòmics, socials i ambientals i 
procurar la seva reversibilitat. 

• Transparència; mostrar la voluntat i la capacitat de comunicar a la ciutadania, de manera 
clara i intel·ligible, totes aquelles dades i informacions en general que siguin rellevants per 
conèixer, entendre, controlar i avaluar la seva acció. 

 

 
 

 


