AJUNTAMENT DE GAVARDA
REGIDORIA de PATRIMONI

Regidoria de Patrimoni
T: 96 259 41 65 gavarda_sec@gva.es

¿Que és l'Agenda 21?
Es pot definir l'Agenda 21 Local com el document que conté les estratègies consensuades entre l’administració, els
ciutadans i els agents locals per a aconseguir el desenvolupament sostenible en un territori a mitjà i llarg termini.
S’anomena Agenda perquè serveix per a programar les actuacions futures de forma ordenada i consensuada; 21,
perquè constituïx un Pla d'Acció per a afrontar els reptes
del segle XXI i Local, perquè el seu àmbit és municipal.
Què és el Fòrum de Participació Ciutadana?
El Fòrum de Participació Ciutadana de l'Agenda 21 Local és
un procés que ens ofereix l’oportunitat de prendre part de
forma col·lectiva en el desenvolupament d’accions ambientals, econòmiques i socials, destinades a millorar la qualitat
de vida en el nostre municipi, aconseguint així un model de
desenvolupament més sostenible.
Objectius de l'Agenda 21
Amb l'Agenda 21 Local aconseguim:
- Millorar el coneixement de la realitat del nostre municipi.
- Disposar d’una visió integral de les polítiques del municipi, duent a terme actuacions en matèria ambiental, econòmica i social de manera coherent.
- Millorar el rendiment dels recursos disponibles.
- Aconseguir un model de desenvolupament més just.
- Posar en valor i conservar el nostre patrimoni local.
- Millorar les relacions entre la ciutadania compartint un
projecte comú.
- Ampliar la nostra relació i comunicació amb l'entitat local
- Prendre part en les decisions municipals.
És un grup heterogeni, divers, plural i obert. És més eficaç

quant millor estan representats els diferents col·lectius locals (dones, hòmens,
jóvens, associacions locals, empreses,
comerços, etc...)
Les reunions del Fòrum són obertes i en
les mateixes pot participar qualsevol
veí/a.
Ja s'han celebrat 2 reunions informatives en les què s’ha
vist que és l'Agenda 21 i un avanç del que serà el pla
d’acció local.
La propera reunió tindrà lloc el dimarts 23 de febrer a les
18,30 h. en el saló de sessions de l'Ajuntament, i en ella es
farà un resum d'allò que s'ha explicat en la sessió anterior,
es constituirà el fòrum, i es triarà president/a i secretari/a.
El Fòrum juga un paper imprescindible en la implantació de l'Agenda 21 Local i quants més veïns/es
participen millor.
Anima't i participa!
Vols que t'avisem quan hi haja reunió en el Fòrum?
Ompli la fitxa i entrega-la en l'Ajuntament.

Nom i cognoms:_______________________
Domicili:_____________________________
Telèfon:_______________Mòbil:__________
E-mail: ______________________________
Participació:
personal
Col·lectiu _____________
Data:______________Firma:

