ESQUEMA DE LES FASES DE LA NOSTRA AGENDA 21 LOCAL

PLA D'ACCIÓ LOCAL
Estratègies de futur, sota el prisma del "desenvolupament sostenible", per
a corregir i/o millorar les condicions actuals detectades.

PLA DE SEGUIMENT-SISTEMA D'INDICADORS

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DIAGNOSI MUNICIPAL
Anàlisi de la situació actual, relacionada amb el medi ambient, els aspectes

(creació del Fòrum

L’AJUNTAMENT FIRMA LA CARTA D’AALBORG

(Retroalimentació del SISTEMA)

COM PUC COL•LABORAR EN ESTE PROCÉS DE
MILLORA DEL MEU POBLE
La participació de tota la ciutadania és peça clau de l’èxit de l’Agenda 21
Local, per això és un aspecte que l’Administració Local vol afavorir.
Ara que ja ho coneixes, pots començar a col·laborar informant a les
persones del teu voltant, per tal que s’impliquen en la conservació del
nostre medi ambient i en la millora de la qualitat de vida a Alginet, ja que
és cosa de tots i totes i les nostres accions i hàbits quotidians tenen molt
a vore.
A més pots:
- Assistir a les activitats que s’organitzaran.
-Omplir l’enquesta que trobaràs a la pàgina web de l’ajuntament.
-Participar activament en el Fòrum Ambiental que es constituirà
els propers mesos.
-Sentir-te part d’este projecte comú i assumir aquelles campanyes
o consells que ens donen des de l’Ajuntament.
PARTICIPA!! CONSTRUÏM ENTRE TOTS L’ALGINET QUE VOLEM
Més informació: Antonio Lozano i MªJosé Martínez

PROBLEMES AMBIENTALS GLOBALS I LOCALS

FASES DE L’AGENDA 21 LOCAL

El model de desenvolupament de la nostra societat actual, junt amb
les nostres actuacions quotidianes, estan produint danys globals en
la salut del planeta (canvi climàtic, pèrdua de la biodiversitat, etc). A
més, també observem com es degraden i perden qualitat els nostres
espais naturals més pròxims (rius, muntanyes, platges, etc) i el nostre
entorn més proper: les ciutats.
La ràpida degradació dels sistemes ecològics bàsics (el sòl, l’aigua,
l’atmosfera) ha arribat a nivells preocupants que repercuteixen en una
disminució de la nostra qualitat de vida, a més de posar en perill les
oportunitats de les generacions futures, hipotecant la base del seu
desenvolupament: el medi natural.

1er COMPROMÍS DE LA CORPORACIÓ
Mitjançant la signatura de la Carta d’Aalborg pel Ple Municipal,
l’Ajuntament d’Alginet es va adherir a la iniciativa en 2006.
2n AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL O DIAGNÒSTIC
Es tracta d’un document ampli que descriu i examina la situació actual
del municipi des del punt de vista de la dinàmica socioeconòmica,
l’estat dels espais naturals i la qualitat ambiental del poble.
Una vegada finalitzat, serà presentat al públic amb l’objectiu que
tota la ciutadania puga coneixer-lo i fer les aportacions que considere
oportunes.
3r CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Ja que és intenció de l’Ajuntament que al Fòrum de Participació
estiguen representats tots els sectors de la nostra societat, prèviament
a la seua constitució es realitzarà una campanya de difusió i educació
ambiental per donar a conéixer àmpliament la iniciativa a la població
d’Alginet mitjançant enquestes, activitats lúdiques, exposicions, etc.
4t CONSTITUCIÓ DEL FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Es pretén que este Fòrum debatisca i consensue els objectius concrets
que el poble desitja aconseguir. Després de repartir les responsabilitats
entre tots els membres (associacions de veïns i veïnes, ecologistes,
empresarials, agrícoles, de comerciants, col·lectiu docent, grups
polítics, etc) es passarà a definir el Pla d’Acció Local.
5é PLA D’ACCIÓ LOCAL
El Pla permet passar de l’anàlisi de la Diagnosi a l’acció. Contemplarà
actuacions i projectes concrets per a millorar el nostre poble. Després
d’un període de consulta pública serà aprovat pel Ple Municipal i serà
vinculant per a la Corporació en el seu compliment.
6é INDICADORS
Una vegada analitzada la situació de partida i planificades les
actuacions, s’escolliran indicadors que serviran com a guies de
referència en l’avaluació permanent de l’estat del medi ambient local
així del grau de compliment dels objectius establerts en el Pla d’Acció.
7é AVALUACIÓ I RETROALIMENTACIÓ
L’avaluació comprovarà, mitjançant els indicadors de sostenibilitat, si
les accions s’han desenvolupat. És per este motiu que els mecanismes
de retroalimentació adaptaran el Pla als resultats obtinguts i les
circumstàncies canviants.

QUÈ ÉS EL DESNVOLUPAMENT SOSTENIBLE?
Davant d’esta preocupant situació, fa dècades que es parla de la
necessitat d’assolir un desenvolupament sostenible, que és aquell que
facilita serveis socials, econòmics i ambientals a totes les persones,
sense suposar una amenaça per als sistemes naturals bàsics.
Es tracta de créixer o desenvolupar-se intentant millorar la qualitat de
vida de totes les persones i conservant els recursos naturals.

ALGINET I L’AGENDA 21 LOCAL
Els processos coneguts com AGENDES LOCALS 21 van sorgir a partir
dels compromisos adoptats a la Conferència de les Nacions Unides
de 1992 “Medi Ambient i Desenvolupament” celebrada a Brasil, més
coneguda com “La Cimera de Rio”. A conseqüència de la Conferència,
les autoritats locals d’arreu del món (més de 2.000 municipis de 64
països diferents entre els que es troba Alginet) s’han compromés
voluntàriament a elaborar i dur a la pràctica Plans d’Acció cap a la
Sostenibilitat, que resolguen els problemes ambientals, socials i
econòmics dins del seu territori.
Per això l’Ajuntament començarà un diàleg amb la ciutadania per
acordar col·lectivament les línies a desenvolupar al nostre municipi en
els propers anys, decidint entre tots com ha de ser el poble que volem
en un futur proper.

