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uaderns

de la Reserva de Biosfera de Menorca

Ajuntaments

Telèfon

Adreça electrònica

ALAIOR

971 37 10 02

urbanisme@alaior.org

CIUTADELLA

971 38 10 50

mediambient@ajciutadella.org

ES CASTELL

971 36 51 93

agendalocal21@aj-escastell.org

ES MERCADAL

971 37 50 02

ﬁres@esmercadal.es

ES MIGJORN GRAN

971 37 01 11

general@ajmigjorngran.org

FERRERIES

971 37 30 03

general@ajferreries.org

MAÓ

971 36 98 00

mediambient@ajmao.org

SANT LLUÍS

971 15 09 50

mediambient@ajsantlluis.org

Altres webs d’interès:
Pàgina web d’AL21 de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears: http://al21.caib.es
Pàgina web del Ministeri de Medi Ambient: www.mma.es
Pàgina web de les Nacions Unides sobre desenvolupament sostenible:
www.un.org/esa/sustdev/documents/docs.htm
Marc estatutari de les reserves de biosfera de la UNESCO:
www.unesco.org.uy/mab/marco.html

juny 2007

Les Agendes
Locals 21
de Menorca

DONANT SUPORT A LES AL21 DES DE L’INICI
Des dels inicis, el Consell Insular de Menorca ha donat suport tècnic i econòmic als vuit ajuntaments de l’illa perquè implantin les Agendes Locals 21, com
a plans estratègics per a un desenvolupament municipal sostenible. I tots vuit
ajuntaments s’hi han implicat a fons, ja des de l’any 2001, aportant tant recursos
econòmics com tècnics. Si els primers anys – ﬁns el 2005 – la feina va ser principalment tècnica (redacció de documents), durant els darrers anys ha passat a ser,
a més, executiva. Amb pressupostos municipals, del Consell Insular i del Govern
Balear es duen a terme moltes accions concretes, en qüestions com l’enllumenat
públic, la recollida de residus, la millora de camins o l’estalvi d’aigua.

EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN
LA SOCIETAT ACTUAL
Els principis del
desenvolupament
sostenible són:
· Medi ambient:
reduir el consum
de recursos
naturals
· Visió de futur:
compromís amb
les necessitats de
les generacions
que vindran

El desenvolupament sostenible és el que satisfà les necessitats de les societats
actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les
seves pròpies. Així el va deﬁnir l’any 1987 la Comissió Mundial del Medi Ambient i Desenvolupament, creada per l’Assemblea de les Nacions Unides.
I com satisfà les seves necessitats materials, la nostra societat? Doncs a partir de
la utilització dels recursos naturals. D’aquí ve que el desenvolupament sostenible sigui sinònim de l’ús racional dels recursos que la naturalesa gratuïtament
ens proporciona, que promogui una manera de viure basada en el consum dels
‘interessos’ i no del ‘capital’ natural, amb vistes a no hipotecar el futur dels qui
vindran darrere nostre.
L’any 1992, amb la Declaració de Rio, es va constatar la necessitat de promoure
el desenvolupament sostenible a escala local (municipis, regions, etc.) per contribuir, a escala mundial, a compatibilitzar els aspectes ambientals, econòmics i
socials des d’una perspectiva solidària.

L’AGENDA LOCAL 21 COM A MODEL DE GESTIÓ AMBIENTAL
A Rio també, durant la Cimera de la Terra, es va proposar
una eina, l’Agenda Local 21,
que havia d’ajudar a subvertir
les tendències dominants –del
tot insostenibles a llarg termini- i implantar arreu del món
-però des de l’escala local- els
principis del desenvolupament
sostenible. S’anomena agenda
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perquè es vol que sigui un compendi d’accions per dur a terme
de forma programada, com
un calendari d’accions; local
perquè es destina a territoris
concrets, ben delimitats, i 21
perquè vol redreçar les tendències del desenvolupament insostenible al llarg del segle XXI.
Inicialment l’Agenda Local

21 es deﬁneix com un procés
orientat a planiﬁcar i gestionar
sosteniblement un determinat
territori habitat, com ara un
municipi.
Els governants que decideixen
iniciar aquest procés han d’estar
convençuts de la necessitat de
repensar el seu model territorial
per donar cabuda als principis

QUADERNS DE RESERVA DE BIOSFERA AGENDA 21 A MENORCA

de la sostenibilitat. I això vol
dir revisar críticament les previsions de creixement demogràﬁc
i econòmic tenint en compte els
efectes sobre el medi ambient i
sobre la qualitat de vida –actual
i futura- de tots els habitants
–els del municipi i els d’arreu
del món.
Aquesta és la teoria, però, com
es tradueix en el dia a dia d’un

ajuntament, per exemple?
La Carta d’Aalborg, de 1994,
signada per 80 autoritats locals
europees i més de 200 representants d’organismes internacionals, governs nacionals,
institucions cientíﬁques,
consultors i particulars, hi dóna
resposta.
Els principis d’aquesta carta
s’han anat revisant i millorant

en diverses trobades, però l’acte
de signar-la –per part dels ajuntaments o altres administracions locals- segueix essent l’inici
de tota Agenda 21.
Determina el compromís
d’iniciar una AL21.

Les etapes d’una Agenda Local 21
Quan un municipi ‘fa’ la seva AL21 marca un canvi de rumb; l’AL21 no és un
projecte o una iniciativa més del municipi, sinó que té caràcter de compromís. És
un procés que comença però no acaba, que es va revisant continuadament.
I com comença? A part de l’acte formal de signar la Carta d’Aalborg, es comença
per redactar una memòria, que descriu la situació de partida, tenint en compte
les qüestions següents:
Principals àrees d’actuació de
l’AGENDA LOCAL 21
· Energia
· Residus
· Aigua
· Renou
· Biodiversitat

· Conservació de les tradicions
i l’entorn rural
·Millora de la qualitat dels espais
urbans
· Mobilitat
· Educació ambiental
· Activitats econòmiques
· Planejament urbanístic

De la memòria en surt una diagnosi, que és una valoració resumida de l’estat
ambiental, social i econòmic del municipi.
A continuació es redacta el Pla d’acció, que és un programa detallat de les accions concretes que cal dur a terme en el municipi per corregir les tendències que
la diagnosi avalua com a negatives. Les accions s’ordenen cronològicament i per
prioritats. Les mesures que es proposen se situen al voltant dels tres vèrtexs del
desenvolupament sostenible: l’ambiental, el social i l’econòmic, i es basen en el
lema “Pensa globalment i actua localment”.

AGENDA 21 A MENORCA
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Tots vuit municipis van iniciar
simultàniament les seves AL21.
Amb les auditories ambientals
municipals, impulsades des dels
ajuntaments i el Consell Insular

La recepta: els plans
d’acció
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El diagnòstic: les
auditories ambientals
municipals

de Menorca i amb el suport del
Govern balear, es van redactar
els documents de memòria i diagnosi ambiental. Varen començar-se el 2002 i es varen acabar
el mes d’octubre de 2003.

���������

Els vuit municipis de Menorca
van signar l’any 2001 la Carta
d’Aalborg, però el compromís de l’illa amb el desenvolupament sostenible arrenca
d’abans, amb la declaració com
a reserva de biosfera, l’any
1993, per part de la UNESCO.
A més, mentre es redactaven els
documents de les AL21 muni-

cipals, es va aprovar l’any 2003
el Pla territorial insular amb un
enfocament innovador, encarat
a la sostenibilitat del desenvolupament mitjançant el control de
la pressió urbanística

Amb el temps, és lògic que sorgeixin imprevistos i que algunes
circumstàncies ambientals, socials i econòmiques del municipi

�������

El preàmbul: de la
declaració de reserva
de biosfera a
l’Agenda Local 21

El repte: el compliment
i la revisió contínua
dels plans d’acció

variïn. Per això, la planiﬁcació
recollida en els plans d’acció
ha d’anar-se revisant, per retre
comptes de què es fa i què no,
per valorar si el resultat del
compliment és el que s’esperava
i per afegir, si cal, noves accions
al pla d’acció.
El procés d’Agenda Local 21
és un camí iniciat envers el desenvolupament sostenible, que
es va dibuixant d’acord amb els
canvis de l’entorn i de l’activitat
humana per adaptar-se a les
noves necessitats i mantenir el
rumb cap a la sostenibilitat.

En els tres anys escassos que fa que s’han posat en marxa els plans d’acció s’ha
comprovat que, respecte a les 1.103 accions previstes entre tots vuit municipis, hi
ha, en conjunt, un grau d’avanç del 64%, que correspon a les accions que ja s’han
executat (229) i a les que estan iniciades però no acabades (480).
On més s’ha avançat és en ordenació del territori i educació ambiental.

��������

LES AL21 A MENORCA

Locals 21, de la Conselleria de
Medi Ambient.
Els vuit plans d’acció dels
municipis menorquins es van
redactar a set anys vista, és a
dir, planiﬁcant les actuacions
entre els anys 2005 i 2011.

SITUACIÓ ACTUAL DELS PLANS D’ACCIÓ AMBIENTAL
A MENORCA

���������

L’11 de juny de 2004 els participants de la IV Conferència Europea sobre Ciutats
i Pobles Sostenibles, Aalborg+10, van adoptar els Compromisos d’Aalborg com
a declaració de la conferència que es va signar en el plenari de clausura.
Els Compromisos d’Aalborg+10 estan concebuts per reforçar les iniciatives locals que es duen a terme en matèria de sostenibilitat i es pretén que donin un fort
impuls per revitalitzar l’Agenda Local 21.

����������

Avui dia molts països i regions han ratiﬁcat els acords de Rio i han organitzat els
seus propis programes en els àmbits nacional i local. Menorca i les Illes Balears
no en són una excepció.

ticipadament a cada municipi i
cada ple municipal va aprovar
el Pla d’acció del seu municipi.
Després, seguint el que disposa
el Decret 123/2002, de 4 d’octubre, sobre la implantació de
l’Agenda Local 21 als municipis
de les Illes Balears, aquests
Plans d’acció van haver de ser
validats pel Comitè Insular
d’Agenda Local 21 de Menorca.
Posteriorment, encara dins
l’any 2004, van ser validats
també per la Comissió Balear
de Medi Ambient i inclosos en
el Registre balear d’Agendes

Feta la diagnosi i tenint aclarits
els principals punts febles de
cada municipi, durant l’any
2004 es van redactar els plans
d’acció, per intentar pal·liar-los.
Es van exposar i debatre par-

QUADERNS DE RESERVA DE BIOSFERA AGENDA 21 A MENORCA
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LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LES AL21
Què són els tallers de participació ciutadana?

El juny de 2006,
en la setena
reunió del
Comitè Insular
d’Agenda Local
21, es va valorar
la implantació
de les AL21

Són els grups de ciutadans que s’han creat, a cada municipi, per fer el seguiment
de l’AL21. S’hi pot apuntar tothom i es regeixen per un reglament bàsic, que
estipula, per exemple, que no pot ser-ne president cap membre de l’Ajuntament,
per garantir la independència de funcionament.
Els tallers estan formats per representants d’entitats, organismes, associacions,
col·lectius i ciutadans particulars del municipi que volen donar el seu punt de
vista i fer conèixer les seves propostes per impulsar el procés d’AL21.
Des que el mes de maig de 2002 es va donar el tret de sortida de les AL21, entre
els vuit municipis de Menorca s’han fet més de 60 sessions de participació. Els
qui hi han assistit han pogut fer propostes concretes sobre l’execució de les
actuacions previstes en els plans d’acció i escollir les accions prioritàries per a
les quals es demanen subvencions al Consell Insular, principalment, i al Govern
Balear.
“El Taller d’Agenda Local 21 és un òrgan de caràcter consultiu
i de participació municipal, independent de qualsevol organisme o administració; en conseqüència, les seves resolucions tindran rang de recomanació
per als òrgans de govern municipal”
(Decret 123/2002, de 4 d’octubre, d’implantació de l’Agenda Local 21 als municipis de les

Com ho puc fer per participar en el Taller d’Agenda
Local 21 del meu municipi?
Els tallers de participació ciutadana són oberts a tothom que hi
vulgui participar

Si us interessa conèixer de primera mà com funcionen, aportar nous punts de
vista i fer-hi arribar propostes, podeu contactar directament amb el Departament
de Medi Ambient de l’Ajuntament o amb l’Oﬁcina Tècnica d’Agenda Local 21
del CIM (agendalocal21@cime.es o 971 35 62 51).

EL RESULTAT DELS PLANS D’ACCIÓ:
ELS INDICADORS DE SOSTENIBILITAT
Una cosa és complir el Pla d’acció (que s’ha complert en un 64%)
i una altra que les accions executades de veritat repercuteixin en bé de la sostenibilitat.
Per a les AL21 de Menorca es calculen uns indicadors desenvolupats per
l’OCDE i adaptats per l’Agència Europea de Medi Ambient. Es mesuren periòdicament per conèixer els efectes del compliment dels plans d’acció municipals.

Illes Balears)

Dades recents mostren que els resultats més favorables es noten en l’increment
de la superfície d’espais naturals protegits i en la reutilització de l’aigua residual
depurada.

Què en pensen els assistents?
D’una seixantena de persones entrevistades, la majoria troba que funcionen
correctament; són pocs els participants que en fan una mala valoració (les dades
són de 2006).

El color és el sentit
del canvi:
Verd – canvi positiu
Blau – no hi ha canvi
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Vermell – canvi negatiu
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La quantitat de ﬂetxes
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representa la intensitat
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del canvi respecte
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l’any anterior:

1 ﬂetxa – del 0 al 10%
2 ﬂetxes – del 10 al 25%
3 ﬂetxes – del 25 al 50%
4 ﬂetxes – més del 50%
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ACTUACIONS REALITZADES DINS DELS PLANS

FERRERIES

D’ACCIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL
Aquests són alguns exemples de les accions dels plans d’acció ambiental que
s’han duit a terme als vuit municipis de l’illa, en el marc de les AL21.

ALAIOR

Plaça des Ramal

ES CASTELL

Entrega de premis

CIUTADELLA

Platja de Santandria
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Acció 4.1.1 Transformar la plaça des Ramal en zona exclusivament de vianants
S’ha transformat la plaça des Ramal en zona de vianants. L’actuació ha consistit
a reorganitzar el perímetre de la plaça fent-la més accessible per als vianants i
renovar la zona de jocs infantils.
Acció 7.1.3 Instal·lar enllumenat de baix consum a les dependències municipals i instal·lacions públiques
S’ha elaborat un projecte d’eﬁciència energètica per reduir la contaminació lumínica, gràcies al qual s’han canviat 456 fanals i s’ha eliminat la línia elèctrica aèria
de la plaça des Ramal.

Campanya de reciclatge

MAÓ

Acció 2.4.2.2 Realitzar campanyes informatives per al coneixement i respecte del
medi natural adreçades a la població local
S’han col·locat dos tòtems -un a la plaça de Santa Àgueda i el segon a l’Esplanada- per
informar sobre dos aspectes ambientals rellevants: el Protocol de Kyoto i la campanya
d’estalvi d’aigua. Periòdicament està previst anar oferint diferents informacions relacionades amb el medi ambient.
Accions 3.1.1.5 Crear itineraris per a vianants i bicicletes, recuperar camins rurals
que enllacin nuclis urbans, coordinadament amb Maó i Sant Lluís, i 4.2.2.1
Implantar de criteris i sistemes per a l’estalvi d’aigua en els processos i installacions de major consum
S’ha començat a fer una xarxa de carrers arbrats i d’espais verds per afavorir els desplaçaments a peu pel municipi. També s’han enjardinat diverses zones amb plantes autòctones.

Cartell sobre reciclatge

ES MERCADAL
i FORNELLS

Acció 5.1.4 Crear un mercat de productes autòctons
S’ha creat el Mercat Agrari, per promoure els productes autòctons. L’acció ha disposat d’ajuts del programa Leader i de la Conselleria de Comerç del Govern de les Illes
Balears. És una activitat amb una gran aﬂuència de turistes i visitants.
Acció 3.2.2 Implantar la recollida selectiva de matèria orgànica
S’ha duit a terme la campanya de recollida selectiva d’olis vegetals domèstics, a partir
d’una proposta sorgida del Taller de Participació Ciutadana. Ha tingut una gran cobertura
mediàtica i una àmplia participació veïnal. S’han posat a disposició dels ciutadans 3.500 bidons de 5 litres per a la recollida de matèria orgànica, acompanyats de tríptics informatius.

QUADERNS DE RESERVA DE BIOSFERA AGENDA 21 A MENORCA

Taller de participació ciutadana

Acció 3.3.1. Continuar en la promoció i aproﬁtament de les energies renovables
S’han fet diverses accions de promoció de l’energia renovable, de l’estalvi energètic i per a la reducció de la contaminació atmosfèrica, com el canvi de bombetes
en les llumeneres públiques, instal·lació de plaques solars, etc.
Acció 6.3.3 Fomentar un programa de sensibilització i educació ambiental
de la població
S’han editat fullets informatius adreçats a tota la població sota el lema de “A
Ferreries tothom col·labora”, amb la intenció d’informar i conscienciar la gent
del poble sobre aspectes relacionats amb l’adquisició d’hàbits ambientals, com
l’ús de l’aigua i l’energia, la gestió dels residus, la mobilitat, etc.

Acció 3.2.3.2 Desenvolupar campanyes de sensibilització continuades que
promoguin l’estalvi d’aigua
S’han completat les fases I i II de la campanya d’estalvi d’aigua. La primera fase
es va fer durant la tardor de 2006 i la segona durant la primavera de 2007. En
totes dues fases s’ha repartit gran quantitat de material per fomentar l’estalvi
d’aigua, com cartells i díptics amb recomanacions, bosses de platja, imants amb
consells, equips reductors i garrafes per reciclar olis vegetals.
Acció 4.2.2.1 Implantar de manera generalitzada la recollida selectiva de matèria orgànica
S’ha ampliat la recollida selectiva de matèria orgànica a una nova zona de la ciutat,
instal·lant nous contenidors, i s’ha duit a terme una campanya informativa porta
a porta acompanyada de repartiment de material divers, amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la importància de col·laborar en la recollida selectiva dels
residus i, especialment, en la separació en origen de la matèria orgànica.

Acció 7.1.1 Concedir ajuts i avantatges per l’ús d’enllumenat de baix consum
S’ha duit a terme una campanya per promocionar el consum i l’ús de bombetes de
baix consum durant el 2005 i el 2006. Es van fer uns tríptics informatius explicant els
avantatges d’aquests tipus de bombetes, tant econòmics com d’estalvi d’energia, i es
van repartir pels domicilis del terme municipal.
Acció 6.1.2 Substituir, en els comerços, les bosses de plàstic habituals per bosses
compostables
S’han distribuït bosses compostables als comerços des Mercadal i Fornells. Aquest
projecte pretenia sensibilitzar tant el comerciant com l’usuari ﬁnal de la conveniència d’usar aquest tipus de bosses, ajudant així a generar menys plàstic i, per tant,
a produir menys residus. Es van repartir cartes informatives sobre la campanya i es
convidava els comerciants a passar per l’Ajuntament a recollir aquestes bosses compostables. S’hi van apuntar 40 comerços as Mercadal i 13 a Fornells.

AGENDA 21 A MENORCA
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ES MIGJORN
GRAN

Nous punts de recollida
selectiva

SANT LLUÍS

Substitució de fanals

Acció 8.3.1 Promoure la creació d’una unió de comerços per millorar l’oferta
S’ha constituït l’Associació de Comerciants, amb l’objectiu de dinamitzar els comerços del poble i evitar desplaçaments innecessaris fora del municipi, millorant
l’oferta. També s’ha fomentat l’ús de bosses reutilitzables o biodegradables per
als comerços.
Accions 3.2.1 Mantenir en bon estat el camí Vell i 3.3.2. Senyalitzar alguns
dels elements patrimonials singulars
S’ha millorat la senyalització i els accessos del camí de Binigaus i la cova des
Coloms. S’hi ha fet neteja de la vegetació per millorar l’accés, tant aquí com al
camí des Pou Vell. Així es pretén ordenar l’accessibilitat als espais naturals, a
partir d’indicacions clares i d’un traçat ben deﬁnit del recorregut, per minimitzar
els impactes que aquestes visites poden generar en l’entorn natural, com ara la
proliferació de camins.

Acció 6.2.1.1 Completar i executar les propostes de l’auditoria energètica de
l’enllumenat públic
S’han substituït lluminàries de mercuri en l’enllumenat públic per altres de vapor
de sodi d’alta pressió, que fan menys contaminació lumínica. El canvi s’ha fet al
Circuit Natural i a les urbanitzacions de Biniancolla i d’Alcalfar. També s’han
instal·lat rellotges astronòmics, que previsiblement estalviaran més de 200 hores
anuals d’energia. L’Ajuntament participa en la 3a fase del Pla d’eﬁciència energètica, per promoure programes de conscienciació i difusió relacionats amb la
contaminació lumínica i l’eﬁciència energètica de l’enllumenat públic.
Acció 3.1.3.4 Afavorir i promocionar, des de les administracions, un tipus de
turisme afí als hàbits de mobilitat a peu i en bicicleta
S’ha creat la ruta cicloturista del camí Vell de Biniancolla, consistent en la recuperació i la rehabilitació de l’antic camí que servia de connexió i accés a la zona
de cala Biniancolla.

ORGANISMES VINCULATS AL PROCÉS
D’AGENDA LOCAL 21 A MENORCA
A l’article 5 del Decret 123/2002, de 4 d’octubre, sobre la implantació de
l’Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears, es determina la creació
per part de la Comissió Balear de Medi Ambient de tres comitès insulars
d’Agenda Local 21, un a Mallorca, un a les Pitiüses i un a Menorca.

Comitè Insular d’Agenda Local 21 de Menorca
El Comitè Insular d’AL21 de Menorca està integrat per representants tècnics i
polítics del Consell Insular de Menorca, representants del Govern balear, responsables polítics dels ajuntaments i pels presidents dels tallers de participació
ciutadana, el president del Comitè, un representant de la FELIB i representants
d’ONGs de l’illa.
En la fase en què ara es troben les AL21 de Menorca, amb tots vuit plans d’acció
aprovats i començant-se a executar, el comitè insular té per objectiu fer-ne el
seguiment i retre’n comptes a la Comissió Balear de Medi Ambient.

VOLEU REBRE MÉS INFORMACIÓ DEL PROCÉS
D’AGENDA LOCAL 21?
Es pot consultar la plana web del Consell Insular de Menorca, on hi ha
tota la documentació generada des de l’any 2002, i també la informació periòdica i les convocatòries dels tallers de participació ciutadana.
També es poden fer consultes al correu electrònic de l’Oﬁcina Tècnica
d’AL21 de Menorca o als ajuntaments respectius.
WEB AL21 Consell Insular de Menorca: www.cime.es/al21
Oﬁcina tècnica AL21 Menorca: agendalocal21@cime.es

Xarxa Balear
de Sostenibilitat
Es va crear a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears,
a iniciativa de la Comissió Balear de Medi Ambient. Té com a ﬁnalitat afavorir l’intercanvi de coneixements i d’experiències en la realització, l’aplicació i el seguiment de les agendes locals 21. La Xarxa està integrada per
tots els municipis inscrits al Registre Balear d’AL21, ja sigui per haver-se
adherit a la Carta d’Aalborg o per haver implantat una AL21 degudament
validada pels consells insulars.
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