ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
CAMPANYES SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL CIUTADANA
L’Ajuntament de Ciutadella de Menorca a partir de l’Agenda local 21 i amb el
suport de l’Agencia Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de
Menorca durà a terme dues campanyes de sensibilització. La primera amb
l’objectiu de donar a conèixer els principals preceptes de les ordenances
municipals que tenen que veure amb el medi ambient. I la segona per a
fomentar l’estalvi d’aigua a les llars
CAMPANYA ORDENANCES AMBIENTALS
La campanya consisteix en l’edició de 100 cartells i 5.500 tríptics on els
ciutadans poden veure un resum amb els principals preceptes de les
ordenances municipals de Renous, Neteja Viària, Clavegueram, Tinença
d’animals i Platges; totes elles amb relació amb el medi ambient, i posant un
especial èmfasi en que complir-les és protegir el medi ambient i la qualitat de
vida de tots els ciutadans i ciutadanes. Els tríptics estaran a disposició dels
ciutadans als diferents edificis municipals i a més els podran trobar a
diferents comerços del casc antic. La campanya en paper es complementa
amb la publicació a la web municipal del text complert d’aquestes
ordenances, per a que qualsevol persona amb accés a internet pugui
consultar-les detingudament.
CAMPANYA REGALA’T AIGUA
L’aigua és un recurs natural escàs a Ciutadella i a Menorca, pel que tota
l’aigua que puguem estalviar anirà en benefici de la qualitat de vida de les
generacions futures i del medi ambient.

La campanya consisteix en el repartiment entre els ciutadans del municipi de
3.400 kits d’estalvi d’aigua, cada kit dur tres dispositius estalviadors d’aigua,
un per la dutxa i dos per a les aixetes, si no encaixa la rosca poden canviar
només el filtre. A la capsa del kit també hi ha una sèrie de consells pràctics
per estalviar aigua als habitatges.
Amb la col·locació dels dispositius es pot arribar a estalviar fins a un 65% de
l’aigua que es consumia abans del canvi, depenent del tipus d’aixeta o dutxa
que es tingués instal·lada. Des de l’Ajuntament es recomana fer una senzilla
prova, abans i després del canvi per a comprovar l’estalvi real. Es tracta de
deixar córrer l’aigua durant 5 o 10 segons dins un recipient que ens permeti
veure la quantitat d’aigua, i després repetir l’operació una vegada canviat el
dispositiu i comparar els resultats.
Els kits es poden recollir a les oficines de Turisme de 10 a 14h els dies feiners.
SORTIR AL CARRER
Per donar a conèixer de forma més directa aquestes dues campanyes i repartir
els kits entre els ciutadans, dissabte 30 de gener des del Taller d’Agenda
Local 21 es va organitzar una sortida al carrer.
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