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1‐INTRODUCCIÓ 

Fornalutx va firmar la Declaració d’Aalborg en data 2 de juny de 2005. Aquest dia, els 
representants del poble varen expressar el seu compromís en  l’aplicació d’una Agenda Local 
21. 

Amb  l’ajuda del Consell de Mallorca  i  la Conselleria de Medi Ambient, entre gener  i 
octubre  de  2007  es  va  elaborar  el  Diagnòstic  de  Fornalutx,  presentat  davant  el  Fòrum  de 
Fornalutx a novembre del mateix any.  

Entre octubre i desembre de 2008 l’Ajuntament de Fornalutx va dur a terme el Pla de 
Participació per elaborar el Pla d’Acció de  l’Agenda 21 del municipi. Aquest es va acabar de 
redactar a maig de 2009 i va ser validat pel CEIAL21 a data de 27 de juny de 2009. 

Posteriorment, a 4 d’agost de 2009, aquest Pla d’Acció va ser ratificat per la Comissió 
Balear de Medi Ambient i l’Agenda 21 de Fornalutx va entrar a formar part de la Xarxa Balear 
de Sostenibilitat. 

Des d’aquest moment l’Ajuntament de Fornalutx va començar a treballar en l’execució 
de les accions del seu Pla d’Acció format per un total de 63 actuacions.  

Es per això, seguint amb la línia de treball marcada pel CEIAL21 que l’Ajuntament de Fornalutx 
ha elaborat el Pla Anual 2011 de  la  seva Agenda Local 21  i ha  identificat  les actuacions que 
espera poder dur a terme al llarg d’aquest any. 
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2‐OBJECTIUS  I  MÈTODE 

El 9 de  febrer de 2009 el CEIAL21 va aprovar un guió metodològic per a  l’elaboració 
dels documents d’Agenda 21 Local al qual s’han d’adaptar tots els municipis amb una Agenda 
Local 21 activa. Es per això que per elaborar el present Pla Anual per a l’any 2011 de Fornalutx 
s’ha  tingut  en  compte  aquest  guió metodològic  amb  l’objectiu de  seguir  les  recomanacions 
fetes pels  tècnics d’Agenda Local 21 del Consell de Mallorca  i mantenir viva  l’Agenda 21 de 
Fornalutx. 

Els objectius generals d’aquest Pla Anual de Fornalutx són: 

• Actualitzar els documents del Pla d’Acció. 

• Donar continuïtat i divulgació a l’ Agenda 21 de Fornalutx. 

• Potenciar  la  cultura  participativa  i  el  paper  dels  ciutadans  en  el  procés 
d’implementació de les accions a desenvolupar per l’Ajuntament. 

• Determinar els projectes inclosos dins el Pla d’Acció a executar durant l’any 2011. 

• Difondre l’Agenda Local 21 a través de la pàgina web de l’Ajuntament. 

• Fomentar  la  participació  de  l’escola mitjançant  la  realització  d’activitats  d’educació 
ambiental. 

 

El mètode utilitzat per elegir les actuacions que es duran a terme al llarg d’aquest any 

2011 va ser mitjançant  la consulta al Fòrum Ciutadà celebrat el 15 de desembre de 2010 a  la 

sala de Plens de l’Ajuntament a la qual varen assistir un total d’onze persones entre els que es 

trobava un representat de  l’AMPA de  l’escola  i el president de  l’Associació de propietaris de 

finques dins el paratge natural de la Serra a Fornalutx.  
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3‐PLA  DE  PARTICIPACIÓ  

3.1  EL  PROCÉS  PARTICIPATIU 

Parlar  d’Agenda  Local  21,  és  parlar  de  sostenibilitat  però  també  és  parlar  de 
participació,  de  decidir,  prioritzar,  d’exposar  punts  de  vista  ciutadans,  tècnics,  polítics,  etc, 
punts  de  vista  oposats  i/o  diversos  per  crear  un  consens  per  realitzar  l’aportació  al 
desenvolupament sostenible.  

En  relació  a  la  participació  ciutadana  sobre  el  desenvolupament  de  l’Agenda  21  de 
Fornalutx,  l’Ajuntament de Fornalutx preveu dur a  terme durant  l’any 2011  les  tasques que 
s’expliquen a continuació: 

TREBALL  AMB  ELS  CENTRES  ESCOLARS 

L’educació  és  el  pilar  bàsic  per  formar  persones  capaces  de  fer  front  als  reptes  del 
futur. Per això,  i donat que  la problemàtica ambiental es presenta com un dels grans  reptes 
que ha d’afrontar la societat, en el marc dels projectes proposats en el pla d’Acció de l’Agenda 
Local 21,l’Ajuntament de Fornalutx ja va realitzar durant l’any 2010 diverses diades d’educació 
ambiental al carrer destinades a tots els públics però principalment als més petits.  

A pesar de que al Col∙legi Públic de Fornalutx assisteixen només un total de 35 alumnes 
en  l’actualitat, no  s’ha de deixar de  treballar amb aquesta  sector de  la població que en uns 
anys seran els adults del futur del municipi.  

Es  per  això  que  s’ha  ofert  a  la  direcció  del  CP  Fornalutx  la  realització  de  diverses 
activitats d’educació ambiental al centre. La temàtica ha sigut elegida per cada professor.  

A continuació es mostra l’activitat i la data de realització elegida:  

 

Imatge 1: Full planificació activitats educació ambiental a CP Fornalutx 
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A  través  del  centre  educatiu  s’entregarà  també  una  enquesta  de  percepció  ciutadana  als 
habitatges familiars del municipi que haurà de ser retornada al centre educatiu. 

Al darrera d’aquesta enquesta els alumnes hauran de dibuixar  la  imatge més  representativa 
per a ells de Fornalutx per poder, entre tots, elaborar un logotip de l’Agenda 21 de Fornalutx. 

 

CONVOCATÒRIA  DE  FÒRUM  CIUTADÀ  

Es  convocaran dues  reunions ordinàries de  Fòrum Ciutadà  a  l’any per  informar  a  la 
ciutadania de l’evolució de l’Agenda Local 21 i rebre retorn de les seves prioritats i inquietuds. 
El Fòrum Ciutadà realitzarà les següents tasques: 

• Sessió  ordinària  (juny  2011):  presentació  de  l’estat  d’execució  de  les 
actuacions que  s’estan  realitzant durant  l’any 2011 per  fer‐ne un  seguiment, 
seguiment  dels  Indicadors  de  Sostenibilitat  municipals,  aportació  de  noves 
actuacions per part de  la  ciutadania  i aprovació de  la  seva  inclusió en el Pla 
d’Acció. 

• Sessió ordinària (novembre ‐ desembre 2011): seguiment de les actuacions del 
Pla d’Acció 2011, proposta i priorització de les actuacions del Pla d’Acció Anual 
2012. 

La  convocatòria  es  realitzarà mitjançant  la  localització  de  cartells  informatius  als  principals 
punts  d’afluència  de  persones  al municipi,  la  visibilitat  d’aquest  cartell  a  la  pàgina web  de 
l’Ajuntament i l’enviament de correus electrònics informatius als contactes del Fòrum Ciutadà.  

Les associacions municipals i altres entitats del municipi seran convidades des de l’Ajuntament 
a aquestes reunions participatives.  

 

REALITZACIÓ  D’ENQUESTES  DE  PERCEPCIÓ  CIUTADANA 

Al llarg de l’any 2011 es realitzarà una breu enquesta d’opinió sobre l’Agenda 21 de Fornalutx 
que es realitzarà a través del col∙legi públic. 

A principis d’any s’ha entregat als alumnes de l’escola una breu enquesta perquè la portessin 
als habitatges familiar i fos resposta i retornada al col∙legi.  

L’enquesta que s’ha presentat és la següent:  
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Imatge 2: Model d’enquesta de percepció ciutadana 

UTILITZACIÓ  DE  LES  NOVES  TECNOLOGIES 

A través de l’adreça electrònica de l’Ajuntament s’utilitzaran les noves tecnologies per 
informar de les actuacions que l’Ajuntament dugui a terme en relació a l’Agenda Local 21 i per 
convocar  als  residents,  associacions,  empresaris  i  altres  entitats  interessades  a  noves 
convocatòries del Fòrum Ciutadà. També es podran rebre a través d’aquesta adreça queixes  i 
suggeriments dels residents del municipi. 

Al  llarg de  l’any 2011 es vol crear un apartat dedicat exclusivament a  l’Agenda 21 de 
Fornalutx  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  on  tots  els  interessats  puguin  consultar  els 
documents de Diagnosi i Pla d’Acció, així com els Indicadors de Sostenibilitat Claus, aquest Pla 
d’Acció Anual i altres documents que puguin ser d’interès.  
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3.2.  L’ESTRUCTURA  PARTICIPATIVA  

El  Sr.  Joan  Albertí,  batle  de  l’Ajuntament  de  Fornalutx,  és  el  màxim  responsable 
municipal  de  l’Agenda  21  Local.  El  conjunt  de  regidors  de  l’Ajuntament  de  Fornalutx  són 
responsables  de  dur  a  terme  l’execució  de  les  accions  del  Pla  d’Acció  i  donar‐ne  comptes 
periòdicament a les reunions d’equip de govern que celebra l’Ajuntament.  

A més,  l’Ajuntament de Fornalutx compta des dels  inicis de  la  seva Agenda Local 21 
amb  el  suport  extern  de  la  Consultora Gram  Illes  Balears  21  amb  qui  col∙labora  des  de  la 
redacció de la seva Diagnosi Municipal, i que facilita el càlcul dels Indicadors de Sostenibilitat, 
la  realització dels Fòrums Ciutadans  i  la  redacció dels diferents documents de  seguiment de 
l’Agenda 21 de Fornalutx. 

Al Fòrum Ciutadà de Fornalutx participen regularment una desena de persones entre 
els que es participa habitualment un representant de l’AMPA i, recentment s’ha incorporat, el 
president de l’associació de propietaris de finques al paratge natural de la Serra a Fornalutx.  
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4‐PLA  D’ACTUACIÓ  

4.1  PROCEDIMENT  

El  15  de  desembre  de  2010  a  la  sala  de  Plens  de  l’Ajuntament  de  Fornalutx  es  va 
celebrar una reunió de Fòrum Ciutadà a  la qual varen assistir un total d’onze persones entre 
els  que  es  trobava  un  representat  de  l’AMPA  de  l’escola  i  el  president  de  l’Associació  de 
propietaris de finques dins el paratge natural de la Serra a Fornalutx.  

A aquesta reunió es va presentar un resum de la situació de l’Agenda 21 de Fornalutx i 
la situació de les actuacions del Pla d’Acció per informar a la ciutadania. Una vegada coneguda 
aquesta  situació  es  va donar  la paraula  als  assistents perquè donessin  a  conèixer  les  seves 
inquietuds i necessitats respecte a l’AL21. 

Amb  aquesta  informació,  i  tenint  en  compte  les  possibilitats  econòmiques  de 
l’Ajuntament de Fornalutx, es va decidir dur a terme les següents accions al llarg de l’any 2011. 

No es descarta que es puguin ampliar aquest nombre d’accions en funció de l’obtenció 
d’alguna subvenció u oportunitat. 

4.2  PROJECTES  DE  MÀXIMA  PRIORITAT   

A continuació es presenten els projectes de  l’Agenda 21 de Fornalutx que es duran a 
terme durant l’any 2011 segons el grau de prioritat d’aquests al Pla d’Acció Mare: 

 Acció 9.1.1. Elaborar una guia promocional del municipi (alta). 

 Acció 9.1.4. Organització de visites a la Tafona de Can Xoroi (alta). 

 Acció 11.1.1. Realització de més activitats culturals al municipi (alta). 

 Acció 11.3.1. Realització d’activitats d’educació ambiental a l’escola (alta). 

 Acció 1.2.1. Millorar els canals de comunicació entre la població i l’Ajuntament 
(mitja). 

 Acció 2.1.1. Augmentar la freqüència de neteja del torrent (mitja). 

 Acció 6.1.1. Fer una campanya de conscienciació del reciclatge (mitja). 

 Acció 1.2.2. Utilització de noves tecnologies per informar als ciutadans (baixa). 

 Acció 2.1.2. Augmentar la freqüència de neteja dels camins rurals (baixa). 

 

4.3  FITXES  DELS  PROJECTES  DE  MÀXIMA  PRIORITAT 

A continuació es presenten els 9 projectes que  l’Ajuntament de Fornalutx ha decidit 
impulsar i dur a terme durant l’any 2011:  
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Línia estratègica:   

L1: Incrementar la participació ciutadana  i estendre el procés d'AL21 

Programa:   

P2: Impulsar els canals d'informació ciutadana 

Acció:  Prioritat: 
Mitja 

1.2.1. Millorar els canals de comunicació entre la població i l'Ajuntament 

Breu descripció:   

Disposar  de  mecanismes  suficientment  àgils  per  a  què  els  ciutadans  puguin  aportar  els  seus 
suggeriments, idees, queixes, etc. Aquests mecanismes poden esser una línia telefònica gratuïta, correu 
electrònic gratuït, la pàgina web de l’Ajuntament i/o una bústia ubicada a diferents punts del municipi. 

Punt fort i punt feble al que correspon: 
Punt  feble:  Baixa  participació  ciutadana  en 
activitats 

Tipologia: 
MAN 

Compromís d’Aalborg: 
1,2 

Durada: 
Anual 

Estat d’execució: 
EXE 

Percentatge: 
20 % 

Departaments relacionats:   

Batlia 

Recursos/font de finançament:   

AJU/CIS 

Recursos necessaris:   

Cost organitzatiu 

Indicadors de seguiment:   

Nombre  de  correus  electrònics,  missatges  de  mòbil,  etc.  enviats  i  rebuts  entre  la  població  i 
l’Ajuntament 

Resultats esperables:   

Millorar la comunicació i fomentar un model democràtic més participatiu 
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Línia estratègica:   

L1: Incrementar la participació ciutadana  i estendre el procés d'AL21 

Programa:   

P2: Impulsar els canals d'informació ciutadana 

Acció:  Prioritat: 
Baixa 

1.2.2. Utilització de noves tecnologies per informar als ciutadans 

Breu descripció:   

Establir canals de comunicació  i participació permanents com  les noves tecnologies  (correu electrònic, 
SMS  i  pàgina web)  que  a més  de  ser  una  via  ràpida  per  fer  arribar  la  informació  contribueixen  a 
disminuir el consum de paper i altres recursos. 

Punt fort i punt feble al que correspon: 
Punt  feble:  Baixa  participació  ciutadana  en 
activitats 

Tipologia: 
MAN 

Compromís d’Aalborg: 
1,2 

Durada: 
Anual 

Estat d’execució: 
EXE 

Percentatge: 
20 % 

Departaments relacionats:   

Batlia 

Recursos/font de finançament:   

AJU/CIS 

Recursos necessaris:   

Hores de feina 

Indicadors de seguiment:   

Nombre de correus electrònics, missatges de mòbil, etc. enviats a la població 

Resultats esperables:   

Incrementar els canals de comunicació perquè arribi el màxim d’informació a la ciutadania 
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Línia estratègica:   

L2: Cap a la conservació i protecció dels valors naturals i el paisatge 

Programa:   

P1: Conservar i recuperar el paisatge 

Acció:  Prioritat:  Mitja 

2.1.1. Augmentar la freqüència de neteja del torrent 

Breu descripció:   

Des del Fòrum Ciutadà es proposen dues vies de treball: 

‐ Augmentar les sol∙licituds de neteja del torrent a la Conselleria de Medi Ambient 

‐  Realitzar  tasques  de  manteniment  i  neteja  del  torrent  i  síquies  a  partir  de  grups  de  voluntaris 
organitzats des de l’Ajuntament. 

 

Punt fort i punt feble al que correspon: 
Punt  feble:  Situació  de  riscos  al  voltant  del 
nucli de població / Neteja dels torrents. 

Punt fort: Qualitat del paisatge 

Tipologia: MAN  Compromís d’Aalborg:  3 

Durada:  Anual  Estat d’execució:  EXE  Percentatge:  50 % 

Departaments relacionats:   

Batlia i Medi Ambient 

Recursos/font de finançament:   

AJU/GVB 

Recursos necessaris:   

Cost organitzatiu i material emprat 

Indicadors de seguiment:   

Vegades que es neteja el torrent a l’any 

Resultats esperables:   

Controlar  l’estat  actual  dels  torrents  i  síquies  com  a  mesura  de  prevenció  davant  possibles 
inundacions. 

 
 



PLA ANUAL  2011 

 13 

 

Línia estratègica:   

L2: Cap a la conservació i protecció dels valors naturals i el paisatge 

Programa:   

P1: Conservar i recuperar el paisatge 

Acció:  Prioritat:  Baixa 

2.1.2. Augmentar la freqüènica de neteja dels camins rurals 

Breu descripció:   

Des  del  Fòrum  Ciutadà  es  vol  promoure  la  neteja  freqüent  dels  camins  rurals  del municipi  tant  per 
facilitar  la seva utilització com a mesura de prevenció davant possibles incendis. Es proposen diferents 
vies de treball: 

‐ Amb personal de l’Ajuntament 

‐ Amb personal de l’IBANAT sol∙licitat per l’Ajuntament 

‐ A través de grups de voluntaris del municipi (excursionistes, associacions, etc). 

Punt fort i punt feble al que correspon: 
Punt feble: Risc extremadament alt d'incendi 
/ Neteja dels camins rurals. 

Punt fort: Qualitat del paisatge 

Tipologia: MAN  Compromís d’Aalborg:  3 

Durada:  Anual  Estat d’execució:  EXE  Percentatge:  50 % 

Departaments relacionats:   

Batlia i Medi Ambient 

Recursos/font de finançament:   

AJU/GVB 

Recursos necessaris:   

Cost organitzatiu i material emprat 

Indicadors de seguiment:   

Vegades que es netegen els camins rurals a l’any 

Resultats esperables:   

Mantenir els camins rurals del municipi en bon estat 
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Línia estratègica:   

L6: Gestionar adequadament els residus 

Programa:   

P1: Millorar la gestió dels residus domèstics 

Acció:  Prioritat:  Mitja 

6.1.1. Fer una campanya de conscienciació del reciclatge 

Breu descripció:   

Impulsar  una  campanya  de  sensibilització  en  tema  de  residus,  dirigida  especialment  a  l'escola  i  de 
manera secundària a la població en general. 

És  important  conscienciar  als  ciutadans de  la  importància  del  reciclatge,  i  de  la  gestió  que  és  fadels 
residus domèstics 

 

Punt fort i punt feble al que correspon: 

Punt  feble:  Tendència  a  l'increment  de  la 
generació de residus en termes absoluts i per 
càpita. / Manca de conscienciació per el bon 
ús dels contenidors de recollida selectiva 

Punt fort: Recollida selectiva de vidre 

Tipologia:  CIS  Compromís d’Aalborg:  2,4,10 

Durada:  3 mesos  Estat d’execució:  PEN  Percentatge:  0 % 

Departaments relacionats:   

Batlia i Medi Ambient 

Recursos/font de finançament:   

AJU/CIS/GVB 

Recursos necessaris:   

Personal qualificat 

Indicadors de seguiment:   

Nombre d’activitats realitzades  

Producció de residus per fraccions 

 

Resultats esperables:   

Millorar l’educació i els hàbits en tema de residus de la població 
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Línia estratègica:   

L9: Promoure l'economia i els productes locals 

Programa:   

P1: Fomentar una promoció turística sostenible 

Acció:  Prioritat: 
Alta 

9.1.1. Elaborar una guia promocional del municipi 

Breu descripció:   

Elaborar  una  guia  del municipi  de  Fornalutx  que  reculli  informació  històrica,  llocs  d’interès  a  visitar, 
localització dels comerços i bars/restaurants del municipi, etc. per promocionar les visites turístiques al 
municipi. 

Punt fort i punt feble al que correspon: 

Punt  feble:  Increment de  la  temporalitat  de 
la contractació / % aturats de llarga durada. 

Punt  fort:  Sinergies  i  diferenciació  de 
producte turístic de Sóller. 

Tipologia: 
RES 

Compromís d’Aalborg: 
8 

Durada: 
4 mesos 

Estat d’execució: 
EXE 

Percentatge: 
50 % 

Departaments relacionats:   

Batlia i Cultura 

Recursos/font de finançament:   

AJU/TRE 

Recursos necessaris:   

Recopilació de dades i redacció del document 

Indicadors de seguiment:   

Nombre de guies editades 

Resultats esperables:   

Fomentar el turisme al municipi 
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Línia estratègica:   

L9: Promoure l'economia i els productes locals 

Programa:   

P1: Fomentar una promoció turística sostenible 

Acció:  Prioritat: 
Alta 

9.1.4. Organització de visites a la Tafona de Can Xoroi 

Breu descripció:   

Seguint amb la dinàmica de l’actuació anterior, organitzar des de l’Ajuntament visites a la Tafona de Can 
Xoroi tant per residents com per turistes 

Punt fort i punt feble al que correspon: 
Punt fort: Compra de les cases de Can Xoroi / 
Projecte de recuperació de  la  tafona de Can 
Xoroi 

Tipologia: 
GES 

Compromís d’Aalborg: 
5,8 

Durada: 
Anual 

Estat d’execució: 
EXE 

Percentatge: 
60 % 

Departaments relacionats:   

Batlia i Cultura 

Recursos/font de finançament:   

AJU/TRE 

Recursos necessaris:   

Cost organitzatiu i monitors ambientals 

Indicadors de seguiment:   

Nombre de visites realitzades 

Resultats esperables:   

Promocionar el patrimoni cultural del municipi 
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Línia estratègica:   

L11: Foment de l'oci, la cultura i l'educació ambiental 

Programa:   

P1: Fomentar la cultura 

Acció:  Prioritat: 
Alta 

11.1.1. Realització de més activitats culturals al municipi 

Breu descripció:   

Gestionar  des  de  l’Ajuntament  les  activitats  culturals  com  exposicions,  conferències  i  tallers  que 
ofereixen  entitats  com  Fundació  La  Caixa,  Fundació  Sa  Nostra  i  altres,  per  augmentar  el  nombre 
d’activitats d’aquest tipus al municipi. La majoria d’aquestes activitats són de caràcter gratuït. 

Punt fort i punt feble al que correspon: 
Punt fort: Dotació d'equipaments / Patrimoni 
cultural present al municipi. 

Tipologia: 
GES 

Compromís d’Aalborg: 
1 

Durada: 
Anual 

Estat d’execució: 
EXE 

Percentatge: 
50 % 

Departaments relacionats:   

Batlia i Cultura 

Recursos/font de finançament:   

AJU/TRE 

Recursos necessaris:   

Cost organitzatiu 

Indicadors de seguiment:   

Nombre d’activitats realitzades 

Resultats esperables:   

Augmentar les propostes culturals al municipi 
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Línia estratègica:   

L11: Foment de l'oci, la cultura i l'educació ambiental 

Programa:   

P3: Fomentar l'educació ambiental 

Acció:  Prioritat: 
Alta 

11.3.1. Realització d'activitats d'educació ambiental a l'escola 

Breu descripció:   

L’educació  ambiental  a  l’escola  és  fonamental  per  educar  als més  joves del municipi vers  les  bones 
pràctiques ambientals (separació de residus, mobilitat sostenible, estalvi de recursos ,etc). L’Ajuntament 
serà  l’encarregat  de  gestionar  els  tràmits  per  sol∙licitar  activitats  d’aquest  tipus  que  s’ofereixen 
gratuïtament o demanar subvencions per contractar una empresa externa que les realitzi. 

Punt fort i punt feble al que correspon: 
Punt  feble:  manca  de  civisme  i  educació 
informal per nins i joves 

Tipologia: 
PER 

Compromís d’Aalborg: 
3,4 

Durada: 
Anual 

Estat d’execució: 
EXE 

Percentatge: 
50 % 

Departaments relacionats:   

Batlia i Medi Ambient 

Recursos/font de finançament:   

AJU/GVB/CIS 

Recursos necessaris:   

Cost organitzatiu 

Indicadors de seguiment:   

Nombre d’activitats d’educació ambiental realitzades a l’escola 

Resultats esperables:   

Fomentar bons hàbits ambientals entre els més joves 
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4.4  DISTRIBUCIÓ  DE  LA TOTALITAT DELS PROJECTES  DEL  PLA  D’ACTUACIÓ 

A  continuació  es mostra  l’estat  de  la  totalitat  dels  projectes  del  Pla  d’Actuació  de 
Fornalutx en percentatges i per nombre d’accions.  

 

Imatge 3: Estat d’execució del Pla d’Acció de Fornalutx en percentatges. 

 

 

Imatge 4: Estat d’execució del Pla d’Acció de Fornalutx per número d’accions. 
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5‐PLA  DE  SEGUIMENT 

5.1  DEFINICIÓ  DEL  PROCÉS  DE  SEGUIMENT  DEL  PLA  D’ACCIÓ  ANUAL 

El seguiment de l’Agenda 21 de Fornalutx per a l’any 2011 és el següent: 

DATES  TASQUES PER A DESENVOLUPAR 

GENER ‐ JUNY 11 
Impuls, desenvolupament i seguiment dels projectes del Pla d'Acció. 

Participació i activitats d'educació ambiental amb escoles. 
Realització d’enquestes de percepció ciutadana a través de l’escola. 

Contactes amb associacions i altres entitats. 

JUNY 11 
Reunió General Fòrum Ciutadà. 

Incorporació de nous projectes al Pla d'Acció. 
Incorporació d’un espai únic d’AL21 a la pàgina web de l’Ajuntament. 

JUNY – 
DESEMBRE 11 

Impuls, desenvolupament i seguiment dels projectes del Pla d'Acció. 
Contactes amb associacions i altres entitats. 

Reunions entre les diferents regidories per avaluar l'estat d'execució dels 
projectes . 

NOVEMBRE 11 
Reunió Fòrum Seguiment i priorització projectes 2012. 

Redacció Pla Anual 2012. 

DESEMBRE 11 
Redacció Informe Seguiment 2011. 

Càlcul dels Indicadors de Sostenibilitat. 
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5.2  INDICADORS  DE  SOSTENIBILITAT 

A  continuació  es mostra  el  llistat  dels  Indicadors Clau de  Sostenibilitat  aprovats pel 
CEIAL21  que  l’Ajuntament  de  Fornalutx  recopilarà  al  llarg  de  l’any  2011  per  al  seu  càlcul  i 
presentarà a l’Informe de Seguiment de l’any 2011.  

Aquestes dades serviran també com a eina de treball del Fòrum Ciutadà. 

INDICADORS CLAU DE SOSTENIBILITAT  
INDICADORS DE POBLACIÓ I SOCIOECONÒMICS (14) 
IC 1. Taxa de creixement anual de la població 
IC 2. Ràtio de dependència 
IC 3. Índex de pressió humana 
IC 4. Població activa i taxa d’atur 
IC 5. Immigració 
IC 6. Sistemes de gestió ambiental 
IC 7. Nombre de persones implicades en fòrums de participació 
IC 8. Cursos de formació municipal 
IC 9. Denúncies 
IC 10. Accés a noves tecnologies (internet) 
IC 11. Despesa municipal en medi ambient 
IC 12. Índex d’estacionalitat turística 
IC 13. Indicador d’estrès turístic 
IC 14. Capacitat d'allotjament 
INDICADORS MEDI URBÀ, SÒL I MOBILITAT (6) 
IC 15. Usos reals del sòl i intensitat dels usos del sòl 
IC 16. Superfície natural protegida i gestionada 
IC 17. Construcció de nous habitatges 
IC 17.1 Evolució del nombre d'habitatges 
IC 18. Parc de vehicles 
IC 19. Desplaçaments en transport públic 
INDICADORS AMBIENTALS (13) 
IC 20. Abastiment d’aigua municipal 
IC 20.1 Qualitat aigua per a consum 
IC 21. Pèrdues d’aigua a la xarxa d’abastiment municipal 
IC 22. Volum d’aigua residual tractada 
IC 23. Reutilització d'aigües depurades  
IC 23.1 Usos de l'aigua depurada d'EDAR municipal 
IC 24. Qualitat aigües de bany 
IC 25. Consum d’energia elèctrica 
IC 26. Implantació d’energia renovable 
IC 27. Consums d’electricitat pels ajuntaments 
IC 29. Consum total d’energia  
IC 30. Producció de residus (inclou el fraccionament)  
IC 31. Contaminació per renous 
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6‐CONCLUSIONS 

L’Ajuntament de Fornalutx compta amb una Agenda Local 21 bastant recent, aprovat 
el Pla d’Acció a juny de 2009, sobre tot si es compara amb altres municipis de l’illa de Mallorca 
que  duen molts més  anys  treballant  i  que  han  servit  d’exemple  de  treball  i  participació  a 
l’Ajuntament de Fornalutx. 

Per a l’actual Consistori l’Agenda Local 21 brinda l’oportunitat de conèixer l’opinió dels 
seus  residents  i decidir  entre  tots  el destí de  les  inversions del municipi,  a pesar de que  la 
situació econòmica dels darrers anys no ha permès dur a terme totes les actuacions que en un 
principi es volien desenvolupar, i que algunes actuacions incloses en el Pla d’Acció no depenen 
directament del treball de l’Ajuntament. 

Tot  i que  l’actual crisi econòmica ha reduït dràsticament  les  inversions municipals  i  la 
falta de subvencions que el Consistori pugui assumir, es continua treballant amb l’execució de 
projectes  i  la  participació  ciutadana  al  municipi.  Aquest  any  2011  serà  clau  per  donar 
continuïtat  a  l’Agenda 21 de  Fornalutx  i  a  la participació  ciutadana per no perdre el  treball 
realitzat fins a  la data  i cercar noves fonts de finançament per poder dur endavant  l’execució 
de les accions que formen el Pla d’Acció. 

 


