ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
PREMIS MENORCA AGENDA LOCAL 21
El Consell Insular de Menorca convoca per primer any els Premis MENORCA
AL21

amb

l’objectiu

d’estimular

iniciatives

entitats/organitzacions/empreses/administracions,
contribució

efectiva

a

l’assoliment

dels

de
que

objectius

les

diferents

suposin
dels

una

Compromisos

d’Aalborg+10 o de qualsevol de les accions incloses en els Plans d’Acció
Municipals de les Agendes Locals 21. (Podeu trobar el Compromisos d’Aalborg+10 en la
pàgina web: www.aalborgplus10.dk/media/aalborg_commitments_spanish_final.pdf)

Es convoquen 3 premis, de 2.000 € cadascun, per a les millors iniciatives, en
funció dels 10 Compromisos d’Aalborg. Un destinat a les Adminstracions, un a
les empreses i un a les ONGs.
Es tracta d’accions exemplificadores i generalitzables, que s’estiguin
executant o hagin estat realitzades durant el 2008.
A l’hora de valorar les iniciatives presentades el Jurat tindrà en compte
− el seu grau d’adequació als Compromisos d’Aalborg+10,
− el seu grau d’adequació als objectius de l’Agenda Local 21,
− que s’emmarquin en el pla d’acció del municipi on es desenvolupi,
− el seu caràcter exemplificador, generalitzable i innovador,
− la implicació i participació generada al seu voltant, i
− el seu possible impacte final en termes de beneficis socioambientals i/o
nombre de beneficiaris.
Seran mèrits a considerar, també:
− la realització de l’acció en xarxa per part de dos o més entitats o actors, i

− la integració de diversos objectius dels Compromisos
Es preveu publicar les bases del premi el mes de maig i recollir propostes de
projectes fins a mitjans de juliol, i a finals de juliol s’atorgaran els premis.
L’Agenda Local 21 no és només una eina de gestió de l’ajuntament i dels
ciutadans que participen dels taller de participació ciutadana, sinó que l’AL21
és un projecte de tot el poble, per tant des dels diferents ajuntaments de
l’illa i el Consell Insular de Menorca es vol intentar involucrar a tots els agents
de la societat menorquina i premiar a aquells que, en el seu dia a dia,
treballen per a la sostenibilitat.

ESPEREM QUE TOTES LES EMPRESES, ONG I ADMINISTRACIONS QUE HAGUEU
TIRANT ENDAVANT PROJECTES SOSTENIBLES O TINGUEU LA INTENCIÓ DE FERHO, PRESENTEU LES VOSTRES PROPOSTES, TOTES HI SERAN BENVINGUDES.

