ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
PROJECTES EXECUTATS DES DE L’AGENDA LOCAL 21
Les accions i projectes de l’Agenda Local 21 van començar a portar-se a terme
l’any 2004, des de llavors, a Ciutadella s’han executat, entre d’altres:
− La creació del Mercat Agrari, per dinamitzar els productes autòctons,
− L’Agenda 21 Escolar, per involucrar a la comunitat educativa en la
sostenibilitat,
− L’ampliació del parc de contenidors de fems, per donar facilitats a la
ciutadania
− La millora dels sistemes de rec de zones verdes municipals, s’hi han
instal·lat comptadors i temporitzadors, per optimitzar la despesa d’aigua
− La realització de campanyes de control de fuites a la xarxa d’aigua
municipal, per reduir el consum i les pèrdues d’aigua
− Una campanya de recollida selectiva d’olis vegetals domèstics, repartint
garrafes específiques per a la recollida i dipòsit d’oli vegetal
− La millora de l’accessibilitat als carrers de Ciutadella, s’han construït més
de 200 rampes
− La millora de l’accessibilitat a platges (Santandria, Cala en Blanes i Son
Xoriguer)
− Una campanya bones pràctiques a l’hora d’anar a comprar, repartint
senalles i per reduir l’ús de les bosses de plàstic
El mes de febrer de 2009, el Ple municipal va aprovar el nou Pla d’Acció
Ambiental Municipal (PAAM), que s’ha d’executar entre el 2009 i el 2012.
Volem destacar algunes de les 36 accions que el componen:

− Potenciar el paper de les associacions de vesins
− Donar bonificacions fiscals a la construcció i recuperació de cisternes
− Millorar la situació de l’aigua potable a Menorca
− Finalitzar la implantació de la recollida selectiva d’envasos a les platges
urbanes i urbanitzades
− Augmentar el número de contenidors d’oli al centre urbà
− Evitar residus plàstics i altres envasos
− Substitució de les làmpades convencionals dels semàfors per altres de tipus
LED
− Soterrament del cablejat de Gesa al casc antic
− Manteniment del mobiliari urbà i la senyalètica
− Crear itineraris escolars segurs
− Creació d’una xarxa de carril bici a Ciutadella
− Senyalitzar les zones d’aparcament als principals accessos al centre urbà
− Millorar la xarxa d’aparcaments de bicicletes al centre urbà i a les platges
urbanes i urbanitzades
− Millora de l’accés i adaptació a persones amb mobilitat reduïda de la
Platja Gran
ESPEREM QUE TOTS VINGUEU A PARTICIPAR EN ELS TALLERS D’AL21 I QUE ENS
AJUDEU A PORTAR A TERME TOTES AQUESTES ACCIONS

