ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
PROJECTES DESENVOLUPATS DES DE L’AGENDA LOCAL 21
En aquesta ocasió, volem aprofitar aquest espai per explicar l’estat de dos
projectes inclosos en el Pla d’Acció de l’Agenda Local 21 de Ciutadella i que
des de l’Ajuntament s’hi ha estat treballant.
El primer projecte és: “Potenciar el paper de les associacions de vesins”
Durant el Ple del mes d’octubre, i a iniciativa de la regidoria del Projecte de
Ciutat, es va aprovar la creació i el reglament de la Comissió d’Associacions
de Vesins de Ciutadella. Aquesta comissió serà un òrgan de caràcter
deliberant i consultiu, destinat a treballar conjuntament i coordinada,
administració local i associacions de vesins, per tal d’aconseguir una ciutat
que afavoreixi i potenciï la qualitat de vida dels seus ciutadans. Es reunirà
cada 2 mesos aproximadament, i els seus objectius són:
•

Assessorar la regidoria de Projecte de Ciutat sobre les necessitats existents
a les AAVV del municipi de Ciutadella.

•

Fomentar la participació de les associacions de vesins en el disseny de la
ciutat.

•

Establir espais de comunicació estables i periòdics.

•

Detectar necessitats específiques de cada zona/barri en l’àmbit urbanístic,
social, educatiu, ambiental, cultural, esportiu, etc., per tal de tenir una
visió més global de les necessitats de Ciutadella.

•

Coordinar les actuacions impulsades per les diferents regidories amb
l’AAVV pertinent.

•

Treballar des de la transversalitat i amb tots els agents implicats qualsevol
actuació que s’executa a la barriada.

El segon projecte és: “Línia d’Ajuts per a Centres Educatius dins el
programa de l’Agenda 21 Escolar”
Aquest mes d’octubre la Junta de Govern ha aprovat la convocatòria i bases
que han de regir la concessió d’ajuts per als centres educatius de Ciutadella
de Menorca per a activitats d’educació i sensibilització ambiental dins el marc
de l’agenda 21 escolar per al curs 2009-2010.
Aquestes ajudes, finançades dels pressuposts de les àrees de Medi Ambient i
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conscienciació ambiental de la comunitat educativa. En total es reparteixen
13.000 € entre els projectes presentats pels centres.
Els centres interessats poden presentar els seus projectes fins el dia 4 de
desembre.
A mode d’exemple, el curs passat es van subvencionar els següents projectes:
Centre

Projecte

Ajut

CEI Fabiol

Jocs d’aigua

940 €

CEI Roser Gener

Punt verd

598,65 €

CEI Es Mussol

Espai de natura

940 €

CEI Poriol

Campanya conscienciació ambiental

640 €

EI Xipell

Alimentació sana i sostenible

653,45 €

CP Mare de Déu del Toro

Sembra d’arbres

940 €

CP Pere Casasnovas

Revista, full informatiu i plafó verd

916,88 €

CP Pintor Torrent

Solatube, reduir consum elèctric

940 €

CP Joan Benejam

Disseny i maquetació plafons informatius

635,92 €

CEIP Margalida Florit

Activitats d’educació ambiental

940 €

CC Sant Francesc de Sales

Escola verda

940 €

CC Nostra Sra. de la Consolació

Ambientalització centre

940 €

IES Josep M. Quadrado

Amb velo cada dia

940 €

IES M. Àngels Cardona

Hort ecològic

940 €

VOS ESPEREM ALS TALLERS D’AGENDA LOCAL 21, HI SEREU BENVINGUTS!

