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Societat

Economia
Medi

Ambient

AGENDA LOCAL 21: PLA D’ACCIÓ 

Agenda Local 21 és un procés a llarg termini que pretén dur a terme unes actuacions 
dirigides cap al desenvolupament sostenible del municipi millorant aspectes ambientals, 
econòmics i socials.  

L’objectiu d’aquest procés, no és altre que el de la millora mediambiental, l’increment 
de la qualitat de vida i un desenvolupament socioeconòmic respectuós amb l’entorn a curt mig i 
llarg termini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenda Local 21 es concreta en un document que sorgeix de la participació i el 
consens entre els ciutadans del municipi i els seus representants polítics, així com els diversos 
agents que intervenen de qualque forma en la gestió municipal. 

Si cerquem la paraula “agenda” al diccionari trobem una definició senzilla: Llibret o 
quadern amb totes les dates de l’any on s’anota el que s’ha de fer cada dia . Doncs l’Agenda 
Local 21 no deixa de ser un llibret o quadern amb totes les dades d’un parell d’anys on entre 
tots anotem el que s’ha de fer a Banyalbufar perquè sigui un poble més sostenible i tinguem 
una millor qualitat de vida.  

Aquest Pla d’Acció és un nou impuls a l’Agenda Local 21 de Banyalbufar, que vol 
superar les dificultats viscudes per consolidar el procés mitjançant la duta a terme de les 
accions. 

Aquest document es basa en el Decret 123/2002 sobre la implantació de l’Agenda 
Local 21 als municipis. 

 

CONTEXT  GLOBAL:  DE  RIO  1992  A  AALBORG  + 10 

 

El concepte d’Agenda Local 21 té el seu origen en la Conferència sobre el Medi 
Ambient i el Desenvolupament –Cimera de la Terra- l’any 1992 a Rio de Janeiro. En aquesta 
Cimera es va adoptar el Programa 21, és a dir el Pla d’Acció Global cap el Desenvolupament 
Sostenible.  

A partir d’aquest acord es començaren a desenvolupar polítiques i programes a diferents 
municipis d’arreu del món. 
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Any Conferència o Programa Internacional 
1992  Conferència sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament –

Cimera de la Terra- 
1992  V Programa de la Unió Europea sobre el medi ambient i el 

desenvolupament sostenible. El seu objectiu era integrar les 
polítiques ambientals en les polítiques econòmiques i socials 
de la UE  

1994  Primera Conferència Europea de Ciutats i Pobles 
Sostenibles, Aalborg (Dinamarca). Neix la Campanya 
Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles.  

1996  Segona Conferència Europea de Ciutats i Pobles 
Sostenibles. Pla d’Actuació de Lisboa  

1997  Cimera extraordinària Rio+5. Nova York. Revisió dels 
objectius establerts en la Cimera de la Terra de 1992  

2000  Tercera Conferència Europea de Ciutats i Pobles 
Sostenibles. Hannover  

2001  VI Programa d’Acció en matèria de medi ambient de la UE 
“El futur a les nostres mans” (2001-2010)  

2001  Estratègia de la Unió Europea per al Desenvolupament 
Sostenible “Desenvolupament Sostenible en Europa per a un 
món millor”  

2002  Conferència Mundial Rio+10. II Cimera de la Terra. 
Johannesburgo-Sud-Àfrica  

2004  Quarta Conferència de Ciutats Europees Sostenibles. 
Aalborg+10 que marca els deu anys de la Campanya de les 
Ciutats i Pobles Sostenibles  

 

 

En l’àmbit de la vida quotidiana, els ajuntaments som el nivell de govern més proper 
als ciutadans europeus i tenim oportunitats úniques per influir en el comportament individual a 
favor de la sostenibilitat a través de l’educació i la sensibilització.  
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COMPROMISOS  D’AALBORG 

Els compromisos d’Aalborg +10 es concreten en els següents 

1. ‐ GOVERNABILITAT 

Ens comprometem a potenciar els nostres processos de presa de decisions mitjançant 
una democràcia més participativa. En conseqüència, treballarem per: 

‐ Avançar en la visió compartida a llarg termini d’una ciutat o poble 
sostenible. 

‐ Incorporar la capacitat de participació i de desenvolupament sostenible a la 
comunitat local i a l’administració municipal. 

‐ Convidar a tots els sectors de la societat local a participar eficaçment en la 
presa de decisions. 

‐ Fer que les nostres decisions siguin obertes, responsables i transparents. 

‐ Cooperar eficaçment i conjuntament amb municipis veïns, altres ciutats i 
pobles, i altres àmbits de govern. 

 

2 .‐ GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT 

Ens comprometem a implementar cicles de gestió eficaços, des de la seva formulació 
fins a la seva implementació i avaluació. En conseqüència, treballarem per: 

- Enfortir l’Agenda 21 Local o altres processos de sostenibilitat local i atorgar-los 
un paper central en el govern local. 

- Oferir una gestió integrada cap a la sostenibilitat, basada en el principi 
preventiu i d’acord amb la futura estratègia temàtica sobre el medi ambient 
urbà de la UE. 

- Establir objectius i terminis en el marc dels Compromisos d’Aalborg i crear i 
seguir l’instrument de control dels Compromisos d’Aalborg. 

- Assegurar que els temes de sostenibilitat són centrals en els processos de presa 
de decisions i que l’assignació de recursos es basa en criteris ferms i amplis de 
sostenibilitat. 

- Cooperar amb la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles i les seves 
xarxes per fer el seguiment del nostre progrés cap a l’assoliment dels nostres 
objectius de sostenibilitat i avaluar-ho. 
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3 .‐ BÉNS NATURALS COMUNS 

Ens comprometem a assumir plenament la responsabilitat de protegir, preservar i 
garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns. En conseqüència, treballarem per: 

 

‐ Reduir el consum d’energia primària i incrementar el percentatge d’energies 
renovables. 

‐ Millorar la qualitat de l’aigua, estalviar-ne i utilitzar-la de manera més 
eficaç. 

‐ Promoure i incrementar la biodiversitat i estendre els espais naturals i els 
espais verds designats i tenir-ne cura. 

‐ Millorar la qualitat de la terra, preservar la terra ecològicament productiva 
i promoure l’agricultura i silvicultura sostenibles. 

‐ Millorar la qualitat de l’aire. 

 

 

4 .‐ CONSUM I ELECCIÓ D’ESTILS DE VIDA RESPONSABLES 

Ens comprometem a adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos i a encoratjar 
el consum i la producció sostenibles. En conseqüència, treballarem per: 

 

‐ Evitar i reduir els residus, i incrementar la reutilització i el reciclatge. 

‐ Gestionar i tractar els residus d’acord amb els principis de les millors 
pràctiques. 

‐ Evitar el consum d’energia innecessari i millorar l’eficàcia de l’energia final. 

‐ Fer procediments de compra sostenibles. 

‐ Promoure de manera activa la producció i el consum sostenibles, 
especialment de productes amb etiqueta ecològica, orgànics, ètics i de 
comerç just. 

 

5.‐ URBANISME I DISSENY 

Ens comprometem a atorgar un paper estratègic a l’urbanisme i el disseny per resoldre 
els problemes ambientals, socials, econòmics, culturals i relatius a la salut en benefici de tots. 
En conseqüència, treballarem per: 



PLA DE PARTICIPACIÓ – AGENDA 21 BANYALBUFAR 

 

Pàgina 9 

 

‐ Reutilitzar i regenerar zones abandonades o desfavorides. 

‐ Evitar expansions urbanes descontrolades mitjançant l’assoliment de 
densitats urbanes apropiades i prioritzant el desenvolupament de zones 
industrials abandonades enfront de nous emplaçaments no urbanitzats. 

‐ Garantir l’ús mixt d’edificis i urbanitzacions amb un bon equilibri de llocs de 
treball, habitatges i serveis, i donar prioritat a l’ús residencial en els centres 
urbans. 

‐ Garantir la conservació, la renovació i la utilització / reutilització 
apropiades del nostre patrimoni cultural urbà. 

‐ Complir els requisits del disseny i la construcció sostenibles i promoure 
l’arquitectura i les tecnologies de construcció  
d’alta qualitat. 

  

 

 

6.‐ MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT 

Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient, i ens 
comprometem a promoure enèrgicament opcions de mobilitat sostenibles. En conseqüència, 
treballarem per: 

‐ Reduir la necessitat de transport motoritzat privat i promoure alternatives 
atractives i accessibles per a tothom. 

‐ Augmentar la proporció de desplaçaments fets amb transport públic, a peu 
i en bicicleta. 

‐ Promoure la transició a vehicles de baix nivell d’emissions. 

‐ Desenvolupar un pla de mobilitat urbana integrat i sostenible. 

‐ Reduir l’impacte del transport en el medi ambient i la salut pública. 

 

 

 

7.‐ ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT 

Ens comprometem a protegir i promoure la salut i el benestar dels nostres ciutadans. 
En conseqüència, treballarem per: 
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‐ Sensibilitzar la població i prendre mesures pel que fa als factors 
determinants de la salut més amplis, la majoria dels quals es troben fora del 
sector sanitari. 

‐ Promoure la planificació del desenvolupament de la salut a la ciutat, un 
mitjà per construir i mantenir aliances estratègiques a favor de la salut a les 
nostres ciutats. 

‐ Reduir les desigualtats en la salut i abordar la pobresa, la qual cosa 
requerirà informes regulars sobre el progrés en la reducció de les 
diferències. 

‐ Promoure la valoració de l’impacta en la salut com un mitjà perquè tots els 
sectors centrin els seus esforços en la salut i la qualitat de vida. 

‐ Mobilitzar els planificadors urbans perquè tinguin en             
compte la salut en les seves estratègies  
i iniciatives urbanístiques. 

 

8.‐ UNA ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE 

Ens comprometem a crear i garantir una economia local pròspera que doni accés al 
treball sense perjudicar el medi ambient. En conseqüència, treballarem per: 

 

‐ Adoptar mesures que estimulin i donin suport a la ocupació local i la 
creació d’empreses. 

‐ Cooperar amb les empreses locals per promoure i implementar bones 
pràctiques empresarials. 

‐ Desenvolupar i implementar principis de sostenibilitat per a la ubicació de 
les empreses. 

‐ Promoure mercats de productes locals i regionals d’alta qualitat. 

‐ Fomentar un turisme local sostenible. 

 

 9.‐ IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA 

Ens comprometem a assegurar comunitats inclusives i solidàries. En conseqüència, 
treballarem per a: 
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‐ Desenvolupar i implementar programes per prevenir i pal·liar la pobresa. 

‐ Garantir un accés equitatiu als serveis públics, l’educació, les oportunitats 
de treball, la formació, la informació i les activitats culturals. 

‐ Fomentar la inclusió social i la igualtat de gènere. 

‐ Millorar la seguretat de la comunitat. 

‐ Garantir habitatges i condicions de vida  
de qualitat i socialment integrats. 

 

 

10.‐ DEL LOCAL AL GLOBAL 

Ens comprometem a assumir la nostra responsabilitat global a favor de la pau, la justícia, la 
igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima. En conseqüència, treballarem 
per: 

‐ Desenvolupar i seguir un enfocament estratègic i integrat per atenuar el 
canvi climàtic, i treballar per aconseguir un nivell sostenible d’emissions de 
gasos hivernacle. 

‐ Atorgar a la política de protecció del clima un paper central en les nostres 
polítiques relatives a energia, transport, compres, residus, agricultura i 
silvicultura. 

‐ Conscienciar de les causes i impactes probables del canvi climàtic, i integrar 
accions preventives en la nostra política relativa al canvi climàtic. 

‐ Reduir el nostre impacte en el medi ambient global i promoure el principi de 
justícia mediambiental. 

‐ Reforçar la cooperació internacional dels pobles i ciutats i desenvolupar 
respostes locals a problemes globals conjuntament amb  
els governs locals, les comunitats i els  
grups d’interès pertinents. 
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CONTEXT  LOCAL:  AGENDA  21  BANYALBUFAR  

 
A les Illes Balears és vigent el Decret 123/2002, sobre la implantació de l’Agenda Local 

21 als municipis de les Illes Balears. Mitjançant aquest decret, tots els municipis de les Illes 
Balears tenen un marc normatiu que traça les directrius del procés d’elaboració i control de les 
Agendes 21 que es vagin elaborant a les illes. 

 
 
Pel que fa a l’Agenda 21 de Banyalbufar ha seguit la següent evolució: 
 

 

Firma del 
compromís

Diagnòsotic
ambiental

Participació

Redacció del 
Pla d’Acció

Continuació
amb el      
Pla de 
Seguiment

 
 

Figura 1. Evolució de l’Agenda 21 de Banyalbufar. 

FIRMA DE LA CARTA D’AALBORG I DELS COMPROMISOS D’AALBORG +10 

L’Agenda Local 21 de Banyalbufar s’inicià amb l’adhesió de l’Ajuntament amb la carta 
d’Aalborg el 27 de novembre de 2002. Amb aquesta acció és demostrà el compromís per part 
de les autoritats locals per a treballar cap a un municipi sostenible, i és donaren les primeres 
passes per a iniciar el procés d’Agenda Local 21 de Banyalbufar, encara que no va ser fins 
l’any 2007 quan es va reactivar el procés amb l’inici de l’elaboració del Diagnòstic municipal.  

El 13 de maig de 2009 es va donar una passa més en el cami cap a la sostenibilitat del 
municipi de Banyalbufar i  el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’adhesió dels Compromisos 
d’Aalborg +10.  

EL DIAGNÒSTIC AMBIENTAL DE L’AGENDA LOCAL 21 DE BANYALBUFAR 

 

L’Ajuntament de Banyalbufar va encomanar a l’empresa GRAM l’elaboració del 
diagnòstic de l’Agenda Local 21, el qual es dugué a terme entre l’agost de 2008 i el maig de 
2009. A març de 2009 es va presentar al Fòrum Ciutadà.    

El diagnòstic és un document que analitza els aspectes ambientals, socials i econòmics 
del municipi, valorant els escenaris actuals i tendencials i enumerant els punts forts i punts 
febles de Banyalbufar. Serà a partir de les propostes i problemes plantejats en el diagnòstic 
d’on sorgiran les accions i actuacions de millora. 
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LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROCÉS DE L’AGENDA LOCAL 21 

Una vegada presentat el diagnòstic ambiental davant la ciutadania es va constituir el 
Fòrum Ciutadà. Aquest Fòrum està constituït per una quinzena de persones, entre les que es 
troben representants de diverses associacions del municipi, que s’organitzaren en dues 
comissions de treball. És realitzaren reunions amb els grups de treball per tal d’identificar 
problemes i oportunitats del municipi, definir els projectes d’actuació i finalment prioritzar els 
projectes; i sessions plenàries per a posar en comú els resultats obtinguts i extreure’n 
conclusions. 

A continuació es mostren les reunions o activitats celebrades: 

‐ Sortida al carrer amb el Grup de Treball 1: entorn natural, vectors ambientals, 
mobilitat i transports. 

‐ Reunió Ciutadana Grup de Treball 1: entorn natural, vectors ambientals, 
mobilitat i transports. 

‐ Sortida al carrer amb el Grup de Treball 2: demografia, economia, qualitat de 
vida i territori.  

‐ Reunió Ciutadana Grup de Treball 2: demografia, economia, qualitat de vida i 
territori.  

‐ Reunió Fòrum Ciutadà per prioritzar actuacions.  

LA REDACCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 DE BANYALBUFAR 

Segons el decret 123/2002 (article 8), el Pla d’Acció, és el document que, basant-se 
en el Diagnòstic, defineix les propostes a realitzar, amb inclusió de l’estructura organitzativa, 
les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, les accions i els recursos per dur a terme 
la millora sostenible del municipi. 

Pel que fa al Pla d’Acció, fet que ocupa aquest projecte, l’article 4 del decret 123/2002 
especifica la següent informació a tenir en compte que ha d’incloure, com a mínim: 

- Pla de Participació: és el document del Pla d’Acció que regula la participació dels 
diferents actors implicats (Administració i Fòrum) en la forma, definició i priorització de les 
solucions, l’estructura organitzativa dels participants en l’Agenda Local 21, les responsabilitats, 
les pràctiques i el procediment per desenvolupar el Pla d’Acció. 

- Pla d’Actuació: és el document del Pla d’Acció que defineix les accions a realitzar per 
solucionar els punts febles o potenciar els punts forts detectats en el Diagnòstic. Aquestes 
accions es defineixen progressivament d’accions generals (d’objectius i àmbits d’abast general) 
a accions concretes (en projectes precisos i particulars). El Pla d’Actuació ha de definir les 
Línies Estratègiques, les quals se subdividiran en Programes i aquests en Accions.  

- Pla de Seguiment: és el document del Pla d’Acció que defineix un sistema 
d’avaluació continua i periòdica del desenvolupament i dels resultats obtinguts per implantar el 
Pla d’Acció. 

- Indicadors: són elements de quantificació que permeten mesurar l’evolució de cada 
Pla d’Acció i / o els seus resultats, i determinar si les actuacions realitzades en el marc del Pla 
d’Acció estan d’acord amb els objectius de l’Agenda Local 21. 
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En el Pla d’Acció de Banyalbufar s’han definit 10 línees estratègiques, 27 programes i les 65 
accions resultat del debat dels ciutadans, des de el Fòrum Ciutadà, amb la finalitat d’assolir els 
objectius prevists. 

LA CONTINUACIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21 AMB EL PLA DE SEGUIMENT 

L’Agenda Local 21 no s’acaba amb l’aprovació del Pla d’Acció, sinó que al ser un 
procés cal donar continuïtat i seguiment en el temps, a través d’un Pla de Seguiment. Durant 
aquesta fase, tornarà a ser clau el Fòrum Ciutadà, amb un paper protagonista, on cal evitar la 
pèrdua d’interès i la participació. 

Els indicadors seran l’eina de treball utilitzada en aquest procés, els quals ens permetran fer un 
seguiment i avaluar la realització dels compromisos establerts en el Pla d’Acció.  
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PLA DE PARTICIPACIÓ 

INTRODUCCIÓ  

Parlar d’Agenda Local 21, és parlar de sostenibilitat, de participació, Agenda Local 21 
és aplicar la màxima de pensar de forma global i actuar de forma local. La participació de la 
ciutadania en un procés d’Agenda Local 21 és una part fonamental d’aquesta.  

Cal remarcar que la PARTICIPACIÓ és més que expressar les teves opinions, és també 
escoltar, comprendre, assimilar i respectar les opinions dels altres. Són els ciutadans d’un 
municipi els que realment coneixen les febleses del seu lloc de residència, i són els que 
posteriorment s’hauran d’implicar en la solució de moltes d’aquestes.  

Aquest pla pretén documentar com ha estat la implicació ciutadana fins el moment actual i 
establir les bases perquè el procés de participació continuí al llarg del temps. 

 

PROCÉS  DE  PARTICIPACIÓ  PER  L’ELABORACIÓ  DEL  PLA  D’ACCIÓ 

En el procés de participació desenvolupat a Banyalbufar s’ha pretès treballar en múltiples 
nivells de participació, de més a menys participatius: 

1. Informar: S’han desenvolupat diverses accions de comunicació per informar a la 
ciutadania de Banyalbufar que s’estava desenvolupant el Pla d’Acció de la Agenda 
Local 21. Per assolir aquest objectiu es varen utilitzar diferents mecanismes: 

a. Enviament de cartes informatives a les vivendes, associacions i comerços del 
municipi. 

b. Telefonades a les diverses associacions del municipi per convidar-les a 
participar directament. 

c. Correus electrònics a tots els participants abans de cada Fòrum. 

d. Material de treball per les sortides al carrer (veure còpia a l‘annex) 

e. Cartells informatius per les reunions del Fòrum Ciutadà (veure còpia a l‘annex) 

 

2. Consultar: durant les diverses reunions amb els grups de treball del Fòrum Ciutadà, 
així com en les sessions plenàries, i en cada una de les sortides al carrer que es 
realitzaren, és demanà l’opinió, propostes, suggeriments als participants i aquestes es 
recolliren en forma d’accions de millora pel municipi. 

També s’ha posat a disposició dels ciutadans un correu electrònic propi de l’Agenda 
21 de Banyalbufar (al21@ajbanyalbufar.net) a través del qual s’ha sol·licitat la 
participació de la ciutadania i s’han rebut suggeriments i propostes de millora.  

 

3. Decidir i actuar conjuntament: El Fòrum Ciutadà ha elaborat en sortides al carrer i 
en grups de treball  tot un conjunt de propostes d’accions decidint la seva prioritat. En 
el futur actuarà conjuntament amb l’Ajuntament per dur a terme, validar i fer els 
seguiment de les accions proposades.  
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SORTIDES  AL  CARRER 

Abans de cada reunió de grup de treball s’ha fet una sortida al carrer on un grup de monitors de 
GRAM s’ha apropat a la població per informar-la del procés d’Agenda Local 21 que s’estava duent 
a terme en el seu municipi i animar-los a participar en aquest procés.  

En aquestes sortides s’ha muntat un estand informatiu on es mostraven tots els punts forts i punts 
febles dels diferents àmbits que s’han treballat a cada una de les diferents reunions i s’han 
demanat possibles actuacions de millora per aportar a les reunions de Fòrum Ciutadà celebrades 
per a cada un dels grups de treball. 

En aquestes sortides ha estat molt important també apropar-se a la gent per obtenir un major 
nombre d’opinions. 

En total es varen realitzar dues sortides al carrer: 

• Grup de Treball 1: Entorn natural, vectors ambientals (aigua, residus, energia i qualitat 
aire) i mobilitat i transports. 

 Dissabte 13 de març de 10h a 13h a la Plaça de la Vila 

 Recollida propostes millora municipi. 
 També hi haurà activitats per als més petits 

 

• Grup de Treball 2: Societat, economia, qualitat de vida i territori.  

 Dissabte 27 de març de 10h a 13h a la Plaça de la Vila 

 Recollida propostes millora municipi. 
 També hi haurà activitats per als més petits 

 

 

Imatge 1. Estand informatiu del Grup de Treball 1. (13 març 2010)  
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Imatge 2. Educadora parlant amb residents durant la sortida del Grup de Treball 2. (27 març 2010) 

 

 

Imatge 3. Nins participant amb els seus dibuixos. (13 març 2010) 
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EL  FÒRUM  CIUTADÀ 

OBJECTIU 

El Fòrum Ciutadà de Banyalbufar és l’organisme de consulta i de participació d’aquelles 
persones o entitats vinculades, directament o indirectament, al municipi en el qual es desenvolupa 
l’Agenda Local 21, i que volen aportar els seus coneixements o la seva opinió en les diferents 
etapes de l’Agenda Local 21. 

La funció clau del Fòrum Ciutadà és la de participar activament en la discussió de 
cadascuna de les fases de Agenda Local 21. El Fòrum Ciutadà de Banyalbufar ha:  

- Fet un Fòrum inicial on es van actualitzar els punts forts i febles. 

- Fet la primera reunió de cada grup de treball on s’han validat els punts forts i febles de 
l’àrea temàtica. 

- Rebut informació actualitzada per poder generar opinió. 

- Prioritzat les necessitats socials, econòmiques i ambientals del municipi. 

- Proposat projectes i accions; posteriorment les ha prioritzat.  

- Ha contribuït a la redacció del Pla d’Acció. 

 

METODOLOGIA 

Per realitzar el Pla d’Acció de Banyalbufar s’ha estructurat el Fòrum en sessions plenàries 
i en grups de treball. 

- Sessions de grups de treball: Establiren 2 grups de treball temàtic.   

o Grup de Treball 1: Entorn natural, vectors ambientals (aigua, residus, energia i 
qualitat aire) i mobilitat i transports. 

 Dijous 18 de març a les 20h al Local Social “Ses Escoles” (9 assistents) 

 Treball en grup de les propostes presentades 

o Grup de Treball 2: Societat, economia, qualitat de vida i territori.  

 Dimarts 30 de març a les 18:30h al Local Social “Ses Escoles” (11 assistents) 

 Treball en grup de les propostes presentades 
 

- Sessions plenàries: És realitzà una sessió plenària: 

o Fòrum Final: Prioritzar de forma conjunta totes les accions proposades per els 
distints grups de treball. 

Dissabte 8 de maig a les 18h al Local Social “Ses Escoles” (12 assistents) 
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Imatge 4. Participants al Fòrum de Treball 1. (18 març 2010)  

 

 

Imatge 5. Participants al Fòrum de Treball 2. (30 març 2010) 
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Imatge 6. Participants al Fòrum de Priorització.(8 maig 2010) 

 

 

Imatge 7. Participants al Fòrum de Priorització. (8 maig 2010) 
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La metodologia seguida per a desenvolupar les reunions dels 2 grups de treball fou la 
mateixa, per tal d’estandaritzar un procediment de participació i assegurar l’equitativitat i igualtat 
per les diferents àrees temàtiques tractades. 

 
En la reunió de Grup de Treball 1: 

20:00h Benvinguda  
20:05h Recordatori sobre Agenda Local 21  
20:15h Fases i continguts del Pla d’Acció 
20:30h Revisió Punts Forts i Febles 
21:00h Treball en comú de les propostes presentades i noves propostes 
21:30h Torn obert de paraula 

En la reunió de Grup de Treball 2: 

18:30h Benvinguda  
18:35h Recordatori sobre Agenda Local 21  
18:50h Fases i continguts del Pla d’Acció 
19:00h Revisió Punts Forts i Febles 
19:30h Treball en comú de les propostes presentades i noves propostes 
20:00h Torn obert de paraula 

En la reunió conjunta de priorització: 

18:00 Benvinguda  
18:15 Recordatori de l’Agenda Local 21 i la feina seguida fins al moment 
18:30 Lectura de les accions a prioritzar  
19:00 Priorització dels projectes. 
19:30 Finalització. 

 

En general, a totes les reunions estigueren presents una sèrie d’elements comuns com foren: 

- Dos representants de GRAM. En qualsevol reunió que s’ha desenvolupat han assistit dos 
tècnics, per tal de donar fluïdesa a la reunió i alternar l’estil de les exposicions. Les 
reunions participatives exigeixen l’aportació de dues persones, per aclarir dubtes, repartir i 
recollir material i aportacions, muntar les xerrades. 

- Convocatòria. La convocatòria de les reunions sempre es feia mitjançant telefonades,  
correus electrònics i cartells. A l’inici del procés es va enviar una carta informativa a totes 
les vivendes, empreses i associacions del municipi informant de les dates i horaris de les 
reunions. 

- Documents entregats. Complint el principi de transparència i informació, a cada Fòrum 
s’entregava l’ordre del dia de la reunió i el material o fitxes necessàries per la reunió.  

- Full d’assistència. En totes les reunions s’ha passat un full d’assistència, per tal de 
registrar els assistents. Per cada reunió s’actualitzava  aquest full amb les dades bàsiques 
dels assistents a les reunions prèvies. La informació bàsica és la següent: nom i llinatges, 
adreça, telèfon, correu electrònic, associació (si era el cas). 
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La tasca de consens dels punts forts i febles ha centrat molts esforços de debat al ser la 
base per realitzar el Pla d’Acció. El debat que es generava ha permès aflorar molts de punts de 
vistes i idees que han derivat en nombroses accions. No sols es pretenia enumerar punts forts i 
febles si no recollir inquietuds i estat de la qüestió en molts de temes. 

A cada reunió es recollien unes fitxes amb els contactes dels assistents. L’equip tècnic 
realitzava l’ordre del dia i actes de totes les reunions realitzades (veure annex). 

PARTICIPACIÓ  REGISTRADA 

En el procés d’elaboració del Pla d’Acció de l’Agenda Local 21 de Banyalbufar han 
participat de manera directa (a través dels Fòrums) o de manera indirecta (a través de les 
activitats al carrer) un total de 28 persones. Aquestes participaren lliurament a les distintes 
convocatòries realitzades, i quedà repartit de la següent manera: 

1. Pel que fa a les Sortides al carrer, varen participar les següents persones: 

o Grup de Treball 1: 18 assistents 

o Grup de Treball 2: 11 assistents 

2. Pel que fa a les comissions de treball, estaven integrades pels següents 
participants: 

o Grup de Treball 1: 9 assistents 

o Grup de Treball 2: 11 assistents 

3. La participació en les sessions plenàries fou  la següent: 

o   Sessió final priorització: 12 assistents   

 

El Fòrum Ciutadà en la fase de Pla d’Acció ha quedat constituït per les persones llistades 
a continuació i amb una participació en els diferents esdeveniments segons la taula presentada. A 
més, cal mencionar la participació de representants de  les següents associacions: Associació 
Cultural Banyalbahar, Associació d’empresaris de Banyalbufar, Associació de 3ª Edat, Associació 
de 2ª Edat i l’Associació de Caçadors. 

 

Nom  cognom  Representació 
Sortida 
GT1 

Fòrum 
GT1 

Sortida 
GT1 

Fòrum 
GT2 

Fòrum 
Final  

Correu 
electrònic 

Rosa  Albertí Albertí 
Particular i As. 
Banyalbahar  x  x  x  x  x    

Joan  Albertí Palmer   Particular              x    

Francesc  
Albertí 
Picornell 

President As. 
Cultural 
Banyalbahar  x  x  x     x  x 

Antonia   Albertí Tomàs  Particular  x     x          

Sara  Alvarez Mauri   Particular  x                

Francisca   Ambròs Alorda  Particular              x    

Lluís  Amoròs Albertí  Particular  x     x     x    

Javier   Belenguer  As. Empresaris           x  x    
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Marquez 

Rafael  
Belmonte 
Servera  As. S'Escuit           x  x    

Antonia  
Bestard 
Amengual  Particular     x             

Toni   Bosch Tomàs  Particular     x             

Pau  Bujosa Sastre  Particular  x                

Daniel  Cardona   Particular  x     x          

Pedro   Castedo   Particular     x             

Joan   Conill   Particular  x                
Mª 
Magdalena  Conill Bujosa   Particular  x     x          

Norma  Curbeno   Particular  x                

Antonia   del Rosario 
 As. 3ª Edat de 
Banyalbufar     x     x       

Sebastià  Ferrà Palmer  Particular     x             

Jaume  Font   Particular  x                

Biel   Font Font  Particular     x             

Magdalena  Garí Tomàs  As. S'Escuit        x  x  x    

Pep  Jansà Dubon  Particular  x     x  x  x    

Francisco  Jovani Roig  Particular  x     x  x  x    

Joan A.   Lladó Bujosa 
As. 2ª edat 
Banyalbufar           x       

Lluis  Marquina   Particular  x                

Samuel   Piña   Particular  x                

Tomàs  Ripoll   Particular  x                

Catalina  Rotger Ambròs  Particular  x  x  x  x  x    

Marc   Tomàs  Particular           x       

Juan    Tomàs Font 

Comunitat de 
regants de la font 
de la vila           x       

Maria  Utiel Creus   Particular              x    

Margalida  Vives Albertí   Particular  x     x          

Juan A.  Vives Vallès 
As. Caçadors i 
Joves pescadors                  x 

 

Per evitar la pèrdua de participació amb el temps s’ha de fer un reforç positiu durant tot 
l’any i mantindre els contactes establerts amb els participants del Fòrum Ciutadà actual, a més de 
cercar nous participants mitjançant la incentivació. 
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MECANISMES  DE  PARTICIPACIÓ  PER  EL  FUTUR 

El Fòrum Ciutadà serà el principal instrument de participació per seguir el procés d’AL21. 
S’estableixen com a principis bàsics tant la participació passada com la futura:  

- Proporcionar informació rellevant i necessària perquè es doni la participació. 

- Integrar la participació en la presa de decisions 

- Mantenir canals de comunicació amb la societat. 

- Promoure educació per a la participació. 

- Disposar de les infraestructures, personal, mitjans necessaris perquè es doni el màxim de 
participació. 

En el procés de participació desenvolupat s’ha de seguir treballant en múltiples nivells de 
participació de més a menys participatius: informar, consultar, decidir conjuntament i actuar 
conjuntament. 

- Informar: Ara l’objectiu no serà tant donar a conèixer l’AL21, sinó més aviat difondre els 
resultats i animar així a incrementar la participació. Cartes, correus electrònics, cartells, 
etc.; els mètodes emprats fins al moment seguiran sent emprats. A més es disposarà de 
la web municipal per difondre els documents. Per obtenir una major participació, 
s’intensificarà l’esforç realitzat amb aquests instruments. 

- Consultar: S’establirà un canal de comunicació permanent de l’AL21, per una banda el 
correu electrònic de l’AL21 (al21@ajbanyalbufar.net) i per l’altra la bústia de l’AL21 
(situada a l’Ajuntament).  

- El nivell de participació de decidir i actuar conjuntament seguirà desenvolupant-se 
mitjançant l’òrgan del Fòrum Ciutadà. 

Per realitzar la priorització dels plans anuals es repetiran Fòrums plenaris com a accions 
de priorització al carrer o altres esdeveniments. 

El Fòrum final del Pla d’Acció establí que per futurs processos calia: 

- Fer els actes més puntuals, la gent participarà si es convoca per temes més específics i 
no per una agenda a llarg termini de reunions temàtiques. 

- Reconèixer la tasca realitzada pels assistents oferint berenar. 

- Comptar amb la participació de l’equip de Govern de l’Ajuntament. 
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ANNEX I: COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 

ACTES  REUNIONS  GRUPS  DE  TREBALL  I  FÒRUM  CIUTADÀ 

ACTA  REUNIÓ  FÒRUM  CIUTADÀ  GT1 
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ACTA  REUNIÓ  FÒRUM  CIUTADÀ  GT2 
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ACTA  REUNIÓ  FÒRUM  CIUTADÀ  FINAL  (PRIORITZACIÓ  CONJUNTA) 
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PRESENTACIONS  REUNIONS 

PRESENTACIÓ  GRUP  TREBALL  1 
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PRESENTACIÓ  GRUP  TREBALL  2 
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PRESENTACIÓ  FÒRUM  FINAL  (PRIORITZACIÓ) 
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MATERIAL DE  DIFUSIÓ,  INFORMACIÓ  I  RECOPILACIÓ 

FULL  ASSISTÈNCIA  REUNIONS 

 

 

EXEMPLE  D’ACCIÓ  PER  PRIORITZAR 
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EXEMPLE  DE  CARTELL  INFORMATIU  
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CARTA  PER  A  ASSOCIACIONS,  EMPRESES  I  VIVENDES  DEL  MUNICIPI 
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MATERIAL DE  TREBALL DE  LA  SORTIDA  AL  CARRER  GT1 
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MATERIAL DE  TREBALL DE  LA  SORTIDA  AL  CARRER  GT2 
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MATERIAL DE  DIBUIX  PER  ALS  NINS  I  NINES 

 

 

 

 

 

 


