ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
Aquest nou espai, dedicat al programa Agenda Local 21, neix amb l’objectiu
de donar a conèixer als ciutadans de Menorca les accions i projectes que es
porten a terme des dels municipis per treballar cap a la sostenibilitat i per
convidar a participar-hi.
QUÈ ÉS L’AGENDA LOCAL 21? És un programa de gestió municipal, que a partir
de la participació ciutadana, treballa per la sostenibilitat i millora de la
qualitat de vida del municipi. Un Pla d’Acció defineix els objectius
ambientals, econòmics i socials que el municipi ha de tirar endavant.
QUI HI POT PARTICIPAR? Tothom que vulgui, tant de manera individual com
col·lectiva (entitats, organitzacions, associacions, ...) COM? Periòdicament els
ajuntaments organitzen tallers de participació ciutadana on qualsevol ciutadà
pot dir la seva i on es discuteixen i es prenen decisions sobre accions a portar
a terme per treballar cap a la sostenibilitat del municipi.

L’any 2001 tots els municipis de Menorca i el Consell Insular van acordar
iniciar aquest procés d’AL21, des de llavors s’han realitzat les auditories
ambientals, s’han redactat els Plans d’Acció Ambientals Municipals (PAAM)
amb participació ciutadana, i s’han anat executant aquests PAAMs.
El 2007, després de comprovar que els PAAM estaven bastant avançats, que hi
havia moltes accions supramunicipals incloses i que hi faltaven alguns
aspectes importants de la societat menorquina, es va decidir iniciar la seva
revisió.
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En aquest procés de revisió es va demanar a la ciutadania que aportessin
idees/projectes que creien necessaris pel futur del seu municipi. Totes les
propostes ciutadanes es van revisar i els participants dels tallers van votar les
accions prioritàries per incloure en aquests nous PAAM.
A gener de 2009, Sant Lluís, Ferreries i Maó han aprovat per Ple el nou PAAM,
Ciutadella i Es Migjorn ho faran en breu, i Es Castell, Es Mercadal i Alaior
estan recopilant les votacions dels ciutadans.
En el moment que es va decidir engegar els processos de revisió dels diferents
PAAM, el Consell Insular de Menorca va decidir impulsar una Agenda Local 21
Insular, per evitar que les accions supramunicipals que estaven pendents
d’executar per part dels ajuntaments, i que amb els nous PAAM no s’hi
inclourien, quedessin en l’oblit. L’octubre de 2008, com a primer pas per
engegar aquesta AL21 Insular, el Ple del Consell Insular va aprovar l’adhesió
als Compromisos d’Aalborg+10.
VINE I PARTICIPA EN L’AGENDA LOCAL 21 DEL TEU POBLE, HI SERÀS
BENVINGUT
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