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AGENDA LOCAL 21

Benvolguts veïnats

L'Agenda Local 21 és un document que conté les estratègies
consensuades entre radministracié, els ciutadans i els agents locals
per assolir el desenvolupament sostenible a un territori a mitjà i llarg
termini.

Amb aquesta carta us volem convidar a participar dins el Fòrum
Ciutadà, la segona fase de l'Agenda Local 21. El Fòrum és un mitjà de
participació i consulta concretat en reunions sectoriais on els veïnats
I veïnades d'Algaida, Pina i Randa podreu, mitjançant intervencions
actives, avaluar l'estat econòmic, ambiental i social del municipi i fer
propostes de millora.

Aquestes reunions sectoriais, que se celebraran al Casal Pere
Capellà, seran les següents:

• Medi ambient (6 de març, a les 20:30 hores)
• Economia i treball (9 de març;, a les 20:30 hores)
• Cultura i esports (13 de març, a les 20:30 hores)
• Joventut (17 de març, a les 20:30 hores)
• Sanitat, educació i serveis socials

(16 de març, a les 21:30 hores)
• Veïnats de Pina (a Ca'n Lluís),

(24 de febrer, a les 20:30 hores)
• Veïnats de Randa (a Sa Rectoria

(17 de març, a les 20:00 hores)

Les reunions sectorials duraran aproximadament 60 minuts i tindran
la següent estructura:

• Diagnosi de la situació del sector
• Propostes de millora
• Elecció de dos portaveus per a la reunió final del Fòrum

ciutadà.

La reunió final del Fòrum Ciutadà tindrà lloc al Casal Pere Capellà
el dia 7 d'abril a les 21 hores. D'aquesta reunió final sorgirà el Pla
d'Acció, document que constarà dels grans objectius a assolir, amb
unes línies d'acció per avançar en cada un d'ells durant el període
que s'acordi, i d'un preàmbul que expressarà els principis que el
municipi assumeix, amb l'objectiu d'aconseguir el desenvolupament
sostenible a Algaida.

Per participar a les reunions sectorials, empleneu la fitxa d'inscripció
i dipositeu-la a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila
d'Algaida (carrer del Rei n-6) o envieu un correu electrònic a
aiuntament@aialaaida.net

Esperam la vostra participació.

Jaume Jaume i Oliver
Batle

Nom i llinatges:

Correu electrònic: @

Telèfon:

Reunió a la qual s'apunta:


