Proposta d’activitats de comunicació i
sensibilització per al dia del medi
ambient i l’energia (5 de juny) dirigida
als Ajuntaments
Per l'abast dels objectius del Pacte, la implicació dels sectors privats
(domèstic, serveis, comerç) és clau per avançar cap a una energia neta,
sense la seva implicació no podem assolir els objectius 2020 ni 2030, i la
participació, comunicació, sensibilització i educació són essencials.
El Pacte de Batles i Batlesses per l'Energia Sostenible Local, entre d'altres
compromisos pels ens locals signants, inclou:


El compromís del poble signant de Mobilitzar la societat civil de
les

nostres

àrees geogràfiques perquè

participi

en el

desen-

volupament del Pla d’acció


Organitzar jornades dedicades a l’energia o al Pacte en els
municipis, per tal que els ciutadans puguin beneficiar-se directament
de les oportunitats i dels avantatges que ofereix un ús més intel·ligent
de l’energia, a més d’informar amb regularitat els mitjans de comunicació locals sobre els progressos del pla d’acció .

El Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Enegia exposa el següent:


Els Alcaldes signants reconeixent que el compromís propi demana,
entre d'altres, l’empoderament dels ciutadans com a consumidors
proactius (prossumers) que exigeixin un sistema energètic sensible a la
demanda.



I es dóna la benvinguda a les altres parts interessades a
esdevenir actors en la transició energètica i donar-nos

suport

mitjançant la seva participació en l’acció comunitària.

Suport a la comunicació i sensibilització
És per aquest motiu que el Departament de desenvolupament local del Consell
Insular de Mallorca vos volem fer arrivar propostes i material disponible per a la
organització del vostre Dia, amb la intenció de donar suport, oferint eines per
promoure la participació ciutadana, així com campanyes de sensibilització i
projectes educatius

Recursos del Servei d'Educació Ambiental (Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca)
 Al següent enllaç hi surten institucions i entitats que
ofereixen activitats i recursos d'educació ambiental a
MALLORCA. Fent clic sobre cada enllaç, s'obrirà un document
amb un índex general i una fitxa per a cada activitat oferta.
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/ca/mallorc
a-65920/

 Web del CENTRE DE RECURSOS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE
LES ILLES BALEARS (CREAIB)
http://www.caib.es/sites/creaib/ca/recursos_del_servei_deduc
acio_ambiental-7679/,
Llista dels recursos i publicacions del Servei d'Educació
Ambiental que tenim disponibles al CREAib per a l'intercanvi,
préstec o donacions.

 En especial - Exposició "Estat del Medi Ambient" (11 panells
“roll-up”)
Es:http://www.caib.es/sites/creaib/ca/n/lestat_del_medi_ambi
ent_a_les_illes_balears/
Actualment n’hi ha una disponible a Mallorca
Per sol·licitar els recursos, seguir la informació que hi ha al final del lloc
web formulari de peticions.

La Direcció General d’ Educació Ambiental Qualitat ambiental i Residus ens
oferereix un suport individualitzat en cas d’estar interessat amb algun tema.

Taller d’adaptació al canvi climàtic , promogut per la D. G.
De Canvi climàtic i la Fundació Biodiversitat
Englobat amb més temes relacionats amb la difusió del Pacte de Batles i
Batlesses de Mallorca, els avantprojectes de Llei de Canvi Climàtic i Transició
Energètica i la Llei de Residus, s’està preparant una jornada per divulgació.
Durada aprox. 1:30h. Quan es conegui el lloc i, la hora es farà publicitat.

Altres iniciatives possibles
 Taller contractació elèctrica i estalvi energètic per entendre la factura de
la llum, dirigit a la ciutadania (experiència ja realitzada a l’ajuntament
d’Algaida ;aquesta activitat pot tenir cost per l’ajuntament)
 Café-conversatori. Realitzar una activitat d’interés en el municipi
convidant a un especialista en la matèria i un moderador (a organitzar
pel propi ajuntament).

2 de maig de 2018.
Programa de Suport al Pacte de Batles i Batlesses
Departament de Desenvolupament Local

