ESPAI AGENDA LOCAL 21 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
ACTIVITAT DELS TALLERS D’AL21
Taller de Ciutadella
En l’últim taller d’AL21 celebrat a Ciutadella, els ciutadans i entitats
participants van votar i prioritzar les propostes de nous projectes per incloure
en el nou Pla d’Acció Ambiental Municipal (PAAM). Els projectes més votats
han estat els que han entrat a formar part d’aquest nou PAAM, que el Ple
Municipal de dia 12 de febrer de 2009 va aprovar.
El dissabte 24 de gener de 2009, membres del taller d’AL21 van repartir a la
Plaça de la Catedral més de 700 packs de bosses per reciclatge a les famílies
interessades. Està previst tornar a sortir al carrer i repartir-ne més. Igualment
tothom que hi estigui interessat pot passar per l’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Ciutadella a recollir-ne.
Pel pròxim dia 17 de març està previst organitzar un altre taller d’AL21 on
s’explicarà als participants el projecte de remodelació de la plaça dels Pins,
perquè puguin opinar i dir la seva.
Taller des Mercadal
En el Ple de la primera setmana de març de 2009 s’aprovarà el nou PAAM, que
va ser votat pels ciutadans i entitats des Mercadal i Fornells.
En l’últim taller d’AL21 de dia 11 de febrer, el batlle Ramón Orfila va explicar
als assistents com seria el procés de redacció del nou Pla General d’Ordenació
Urbana del municipi i es va decidir que el taller d’AL21 fos l’espai de
participació ciutadana del procés, que mensualment es reunirà i on

s’explicarà com s’està desenvolupant aquest procés de redacció del nou PGOU
i els ciutadans i entitats podran dir la seva.
Taller des Migjorn Gran
El Ple municipal de dia 30 de gener de 2009, va aprovar el nou PAAM, que
prèviament havia estat votat pels membres del taller d’AL21.
En el taller de dia 4 de febrer de 2009, la tècnica del Consorci de Residus de
Menorca, Catalina Pascual, va explicar la situació dels residus a Menorca i els
reptes de futur, i es van repartir packs de bosses per reciclatge. Tothom que
hi estigui interessat pot passar per l’Ajuntament des Migjorn a recollir-ho
Taller de Sant Lluís
A Sant Lluís, el nou PAAM es va aprovar el juliol de 2007, prèvia votació del
taller d’AL21.
En l’últim taller, celebrat el dia 2 de febrer de 2009, es van prioritzar les
accions del PAAM a desenvolupar durant el 2009, i es va decidir dedicar un
taller monogràfic a donar idees sobre Sa Garrigueta. Així, pel proper 2 de
març s’ha organitzat un nou taller d’AL21 per parlar sobre l’ús que s’ha de
donar a l’àrea de Sa Garrigueta, tots els ciutadans i entitats del municipi hi
estais convidats.
Taller des Castell
En l’últim taller d’AL21 es van lliurar als assistents les propostes d’accions a
formar part del nou PAAM, per tal que les votessin i així es pogués iniciar el
procés de redacció d’aquest Pla.
En el proper taller, que tindrà lloc dia 26 de febrer de 2009, s’explicarà
quines han estat les accions més votades i, per tant, que entraran a formar

part del nou PAAM. En aquest taller també s’exposarà el projecte de
remodelació de la Plaça de s’Esplanada que té previst desenvolupar
l’Ajuntament perquè els ciutadans puguin conèixer-lo de primera mà i puguin
expressar la seva opinió.
Taller d’Alaior
En l’últim taller d’AL21 es va explicar als assistents quin havia de ser el
procés a seguir per aprovar el nou PAAM, i se’ls va lliurar un formulari perquè
poguessin proposar noves idees i projectes a incloure en aquest nou PAAM.
En el proper taller, previst per dia 10 de març de 2009, els ciutadans i entitats
participants podran votar i prioritzar les accions que creguin més necessàries
a incloure en el nou PAAM.
Taller de Maó
El Ple Municipal de dia 19 de desembre de 2008 va aprovar el nou PAAM, que
havia estat votat pel taller d’AL21 de dia 6 de novembre de 2008.
Pel mes de març està previst convocar un taller d’AL21 per comentar quines
accions de les aprovades tenen més prioritat i com i quan s’han d’iniciar a
executar.
Taller de Ferreries
El maig de 2008 el Ple Municipal va aprovar el nou PAAM, que havia estat
votat i prioritzat pel taller d’AL21.
Unes de les accions previstes en aquest nou PAAM és la organització d’un curs
d’horticultura ecològica, tothom que hi estigui interessat pot passar per
l’Ajuntament a apuntar-s’hi.

En el pròxim taller d’AL21 de dia 11 de març de 2009 es prioritzaran les
accions a desenvolupar durant aquest any 2009, i es xerrarà de la mobilitat
del casc antic de Ferreries i les possibilitats de la peatonalització.

