ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
PROJECTES SUBVENCIONATS PEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
En aquesta ocasió, volem aprofitar aquest espai per explicar els projectes que
l’Ajuntament de Ciutadella va presentar a la convocatòria d’ajudes del
Consell Insular de Menorca per a Agendes Locals 21 de l’any 2009, i que li han
estat atorgats. Tots aquests projectes van ser prioritzats pels ciutadans/es
assistents als tallers d’Agenda Local 21.
En primer lloc, el projecte “Donar a conèixer les ordenances ambientals”,
que es basa en una campanya informativa mitjançant pòsters i tríptics, on
s’explicaran d’una manera gràfica i entenedora els principals preceptes de les
ordenances municipals de Ciutadella que tenen que veure amb el medi
ambient. Les ordenances seran la de renous, neteja, platges, clavegueram i
animals. En aquests moments s’està editant el tríptic i el pòster, que es
repartirà entre els ciutadans i es penjaran en el punts del poble més
concorreguts.
El segon projecte és “Estalvi i millora de la qualitat de l’aigua”, consisteix
en el repartiment gratuït als ciutadans d’economitzadors d’aigua. Aquesta
economitzadors es posen a les aixetes del bany o la cuina i redueixen el
consum d’aigua fins a un 40%, sense perdre la sensació de pressió d’aigua.
Abans de final d’any estaran a disposició de tots els ciutadans que hi estiguin
interessats.
L’altre projecte és “Instal·lar més papereres per a la recollida de
deposicions canines”, que consisteix en la compra i instal·lació de 10 noves
papereres per a la recollida de deposicions canines. Les papereres ja s’han

comprat i en els propers mesos s’aniran instal·lant a les zones més
deficitàries.
I, per últim, “Millorar la xarxa d’aparcaments per a bicicletes a les platges
urbanes i urbanitzades”, que es basa en l’adquisició del material necessari
per a la construcció i instal·lació d’aparcaments per a bicicletes a les platges
urbanes i urbanitzades. En total es crearan 120 places d’aparcament per a
bicicletes repartides per les següents platges: Son Xoriguer, Cala en Bosc,
Cala Blanca, Santandria, sa Caleta, sa Platja Gran i Cala en Blanes. Està
previst que s’instal·lin aquest hivern.
El pressupost previst per portar a terme aquestes accions és de 13.954€, dels
quals el Consell Insular de Menorca en subvenciona 7.974’73 €:
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VOS ESPEREM ALS TALLERS D’AGENDA LOCAL 21, HI SEREU BENVINGUTS!

