ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ DELS “I PREMIS MENORCA AGENDA LOCAL 21”
El Consell Insular de Menorca va convocar per primera vegada els Premis
MENORCA AL21 amb l’objectiu d’estimular iniciatives de les diferents
entitats/organitzacions/empreses/administracions,
contribució

efectiva

a

l’assoliment

dels

que

objectius

suposessin
dels

una

Compromisos

d’Aalborg+10 o de qualsevol de les accions incloses en els Plans d’Acció
Municipals de les Agendes Locals 21. Es varen convocar 3 premis, de 2.000 €
cadascun, per a les millors iniciatives, en funció dels 10 Compromisos
d’Aalborg. Un destinat a les Adminstracions, un a les empreses i un a les
ONGs.
El passat 23 d’octubre de 2009, es va reunir la Comissió Avaluadora d’aquests
premis i va resoldre a favor dels següents projectes guanyadors:
Per administracions, l’Ajuntament de Ciutadella, pel projecte: Implantació
d’una xarxa de carril-bici al municipi de Ciutadella de Menorca “Velo-Xarxa”.
Per ser una aposta cap a la sostenibilitat i una resposta a una demanda
ciutadana des de fa temps, que prové de l’Agenda Local 21, i per tant, és un
projecte resultant de la participació ciutadana. Per tant, es premia aquesta
voluntat política que s’ha fet ressò de les demandes ciutadanes i que ja s’ha
demostrat que és una experiència positiva amb un increment dels usuaris de
la bicicleta.
Per empreses, la Cooperativa Agrària Ecològica de Menorca, per la creació
d’ECONURA, un reconeixement a l’esforç que ha suposat posar en marxa la
Cooperativa i apostar per la comercialització, i a les idees que fan possible

que el sector agrícola, un sector estratègic pel manteniment del territori i
paisatge, aposti per un producte de qualitat, amb valor afegit i sostenible.
I per a entitats, a Càritas Diocesana de Menorca, se li va concedir el premi als
dos projectes que presentava, per tant, 1000€ cadascun, per “Arbres
d’Algendar, conservació de les varietats locals de fruiters de Menorca i
inserció socio-laboral” i “I Jornades sobre Consum Responsable de Menorca”,
com a reconeixement a la defensa i recuperació de les varietats, que
juntament amb l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica, porta a
terme Càritas per treballar cap a la sobirania alimentària i mantenir la feina
que durant molts d’anys han fet els agricultors que han sabut conservar
aquestes varietats. Reconeixement també a l’organització d’unes Jornades
que van tenir una elevada implicació al seu voltant i van posar damunt la
taula el model de consum responsable. Conjuntament suposen dos projectes
que defensen la sobirania alimentària i treballar perquè els consumidors cada
dia siguin més responsables i coneguin les conseqüències de les seves
decisions a l’hora d’anar a comprar.
VINE A PARTICIPAR A L’AGENDA LOCAL DEL TEU POBLE, HI SERÀS
BENVINGUT/DA!

