PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
“VILAFANT-VILAFANTÀSTICA”
PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DEL MUNICIPI DE VILAFANT

OBJECTIUS
•

Els ciutadans han de conèixer tot el procés de l’Agenda 21 Local i sobretot han de
participar-hi

•

La participació ha de ser constant durant tota l’Auditoria

FASES
1. Informació i consulta als ciutadans
Es plantegen diferents vies d’informació als ciutadans per a poder assolir els objectius del
pla de participació:
•

P àgina web de l’Ajuntament
A través de la p àgina web de l’Ajuntament es pot obrir un espai de consultes i
informació sobre el desenvolupament de l’Auditoria. Aquest espai ser à interactiu i
permetrà establir un contacte directe amb els ciutadans doncs pot incloure una
bústia per a qüestions, suggeriments i altres. La pàgina web és una eina que
permet ser utilitzada de forma constant durant tot el procés de l’Auditoria.

• Revista Veï ns
La revista Veï ns publica periòdicament un article sobre l’elaboració del Pla d’Acció
Local per a la Sostenibilitat la qual cosa permet mantenir als ciutadans informats.
Es far à especial ressò a la revista en iniciar els fòrums de participació ciutadana.
• Mailing
Prèviament a la fase de realització dels fòrums de participació ciutadana s’enviar à
una carta informant i convidant als fòrums a cada un dels ciutadans del municipi. A
més s’enviaran invitacions a les associacions, bars, restaurants, indústries,
agricultors i ramaders, etc.

•

R àdio Vilafant
S’anunciaran per r àdio Vilafant els fòrums de participació, explicant llur
funcionament i convidant a tots els habitants. També es pot aprofitar la r àdio per
a fer algun espai obert a trucades per a parlar i debatre sobre el PALS que
s’elabora al municipi.

•

Cartells anunciadors
S’elaboraran cartells per anunciar l’Agenda 21 Local. Aquests seran exposats a
l’Ajuntament

i per diferents indrets del municipi (associacions, restaurants,

escoles, etc.) i contindran el lema de l’Agenda 21 Local (“Vilafant-Vilafant àstica”).

Es proposa aprofitar la setmana cultural de Vilafant per a anunciar l’Agenda 21 Local i els
fòrums de participació, mitjançant un stand d’informació.

2. Fòrums de participació
Es realitzaran sessions tem àtiques de participació oberta. Pla de Participació es dur à a
terme en 4 fòrums diferents amb tem àtiques concretes cada un d’ells. Aquest es
realitzaran en dies consecutius al llarg d’una mateixa setmana.

Les temàtiques dels fòrums seran les següents:
1. Sistemes naturals:

Riu Manol
Agricultura i ramaderia

2. Tem àtiques tècniques:

Energia
Residus
Aigües residuals i aigua d’abastament
Contaminació atmosfèrica

3. Educació ambiental, conscienciació ciutadana, sensibilització i participació
ciutadana
4. Identitat ciutadana, Habitatge, Transport, Salut, Mobilitat, Infrastructures i
Soroll.

Els fòrums de participació es realitzaran dues vegades al llarg de la redacció del Pla
d’Acció local. Una primera vegada en l’etapa anterior a la redacció de la Diagnosi (un cop
elaborada la Pre-Diagnosi) i una segona vegada en l’etapa anterior al Pla d’Acció Local.

Fòrums de participació previs a la Diagnosi:
Es posarà a disposició de tots els habitants del municipi la Memòria del PALS i la PreDiagnosi del mateix en una exposició permanent que es realitzar à a l’Ajuntament
prèviament als fòrums. En aquesta s’exposaran a més pòsters que mostraran els diversos
temes que es tractaran en els fòrums (residus, educació ambiental, etc.). Aquests seran
una eina gr àfica visual clau per a explicar els fòrums i llur objectiu de forma senzilla,
planera i entenedora.

En cada un dels fòrums els assistents escolliran a 3-4 representants d’entre ells mateixos.
Al cap d’una setmana es reuniran l’equip auditor de la consultora amb els representants
escollits en els fòrums per a determinar les conclusions dels mateixos i en el cas que sigui
escaient es podaran determinar també estratègies claus.

Altres aspectes:
Cal determinar els següents aspectes:
-

El local o locals on realitzar els fòrums i les dates concretes

-

La no presència oficial de l’Ajuntament en els fòrums

Fòrums de participació previs al Pla d’Acció Local:
En principi es desenvoluparan de forma similar als anteriors però modificats en els
aspectes que es cregui convenient segons la resposta dels ciutadans.

PROGRAMACIÓ DEL PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
(PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAFANT)

FASES
DIFUSIÓ

DATA
•

Comunicació

en

premsa

escrita

(especialment

a Febrer de 2001

setmanaris empordanesos, Punt Diari i Diari de Girona)
•

Revista Veïns

A partir desembre 2000

•

Ràdio Vilafant

A partir del 12 de gener 2001

•

Cartells de divulgació del PALS (amb lema i logotip)

•

Fòrums i reunions als membres de l’Ajuntament i els Febrer de 2001
regidors

•

Bústies de suggeriments

Febrer de 2001

•

Pàgina web de l’Ajuntament

A partir desembre 2000

•

Mailing als ciutadans i a agents socials

•

Mailing a les entitats i agents socials

Febrer de 2001

AGENTS •

Visites a les reunions de les entitats:

Segons calendari de les entitats

INFORMACIÓ
ALS

SOCIALS

•

- AMPAS
- Associacions de veïns
- Associacions
- Associacions esportives
Reunions amb altres agents socials:
-

Empresaris i autònoms. Sindicats
Associacions de botiguers
Dispensari
Agricultors i ramaders (xerrada de l’ACA especialitzada el
24 de gener)

-

Mestres
etc

Febrer de 2001

FASES

DATA

PRESENTACIÓ

•

DELS FÒRUMS I
INFORMACIÓ

Reunió oberta a tot el poble i agents socials (preinscripció 17 o 22 de febrer
als fòrums)

•

ALS CIUTADANS

de 2001

Divulgació dels fòrums mitjançant: Ràdio Vilafant, premsa
local, pàgina web de l’Ajuntament, mailing als ciutadans i
entitats, etc.

FÒRUMS DE LA •
PREDIAGNOSI

Fòrums de la prediagnosi (un a cada nucli de la població)

3, 10 i 17 de març

(El 31 de març comença la Setmana Cultural i la Fira Gastronòmica i del de 2001
conill)

•

Cartells i plafons dels fòrums

•

Conclusions dels fòrums amb els representats triats per 24

3 de març de 2001
de

cada comissió, els membres de l’auditoria i l’adl

2001

març

CONCLUSIONS

•

Mailing als participants

Abril de 2001

DE LA

•

Internet

Abril de 2001

PREDIAGNOSI

•

Còpia als agents socials

Abril de 2001

•

Distribució de la Memòria a l’Ajuntament, entitats i agents Abril de 2001

de

socials
FÒRUM
REDACCIÓ
PALS

PRE- •

Fòrums

Dissabtes de maig
i juny de 2001

