ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
PLA DE COMUNICACIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21
Des del Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de l’illa s’està
impulsant un Pla de Comunicació de les Agendes Locals 21, amb l’objectiu de
fer arribar a la població de Menorca aquest projecte i incentivar la
participació ciutadana.
Aquest Pla de Comunicació està fonamentat en diferents mitjans de
comunicació: diaris, ràdios, televisió, revistes locals i revistes gratuïtes. A
més d’actuacions com la creació d’una nova pàgina web, edició d’un butlletí a
distribuir entre els assistents, xerrades informatives, un punt mòbil
d’informació i intercanvi amb altres AL21.
A la premsa escrita s’hi enviaran notes de premsa de les convocatòries dels
tallers i comunicats posteriors, així com escrits i reportatges sobre les
actuacions de les AL21.
A les emissores radiofòniques s’emetran periòdicament entrevistes amb
protagonistes de les AL21, tant polítics com ciutadans i participants dels
tallers.
S’editarà també un videoreportatge sobre les AL21 i la sostenibilitat, que es
retransmetrà a la televisió i s’utilitzarà com a recurs a la pàgina web.
A les revistes locals i gratuïtes es publicaran articles i reportatges sobre les
AL21 de cada poble i les actuacions que es porten a terme.
La nova pàgina web serà més atractiva i dinàmica, prioritzant calendari de
tallers i un tauler informatiu, amb una secció de testimonis i entrevistes,
secció dels Premis Menorca AL21 etc.

A partir de tota la informació recopilada, articles publicats, conclusions dels
tallers, ... s’editarà un butlletí informatiu que es distribuirà entre els
assistents als tallers i tots els contactes que tenguin els ajuntaments que hi
puguin estar interessats.
També es preveu anar a donar xerrades informatives sobre les AL21 a
col·lectius específics, com per exemple, casals de jubilats, associacions de
veïns, associacions de pares i mares, etc Així com organitzar conferències i
ponències més tècniques per especialistes.
Disposar d’un punt informatiu portàtil ens permetrà participar a fires,
mercats, trobades, ... i poder explicar què són les AL21 i quines actuacions
porten a terme.
I, per acabar, es preveu poder organitzar intercanvis amb altres AL21 d’arreu
de l’estat espanyol, per poder compartir experiències i donar a conèixer
també les actuacions i projectes desenvolupats a Menorca des de les AL21 de
cada municipi i l’AL21 insular.
VINE A PARTICIPAR A L’AGENDA LOCAL DEL TEU POBLE, HI SERÀS
BENVINGUT/DA!

