ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
“I PREMIS MENORCA AGENDA LOCAL 21” i PREMIS CONAMA
L’ajuntament de Ciutadella s’ha presentat a dues convocatòries de premis per
a la sostenibilitat, amb el projecte Implantació d’una xarxa de carril-bici al
municipi de Ciutadella de Menorca “Velo-Xarxa”
Sobre els “I Premis MENORCA AL21”, convocats pel Consell Insular de Menorca
amb

l’objectiu

d’estimular

iniciatives

de

les

diferents

entitats/empreses/administracions, que suposessin una contribució efectiva a
l’assoliment dels objectius dels Compromisos d’Aalborg+10 o de qualsevol de
les accions incloses en els Plans d’Acció Municipals de les Agendes Locals 21,
el passat 23 d’octubre de 2009, es va reunir la Comissió Avaluadora d’aquests
premis i va resoldre a favor del projecte presentat per l’Ajuntament de
Ciutadella, 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.
D’altra banda, també s’ha presentat a la convocatòria dels premis CONAMA a
la sostenibilitat de petits i mitjans municipis. Aquest premi s’atorgarà en el
decurs del 3r encontre local de pobles i ciutats per a la sostenibilitat
organitzat per la Fundació CONAMA (www.conama.org), que es celebrarà a
Sevilla a principis de desembre. L’objectiu del premi és reconèixer l’esforç de
les entitats locals per a aconseguir un desenvolupament sostenible, valorant
especialment les entitats locals que tenen menys de 30.000 habitants. A més

reconeix aquells projectes, que s’estiguin realitzant o que s’hagin acabat,
relacionats amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.
El jurat d’aquest premi estar format per un total de nou membres (8+1), vuit
experts en desenvolupament rural i sostenibilitat local, i un novè membre que
es correspondrà amb una votació pública a través de d’Internet. Així tothom
que volia ha pogut votar aquest projecte via web. Encara no es coneix el
resultat d’aquesta convocatòria però es sap que estava ben posicionat en la
categoria d’Infraestructures i Mobilitat.
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