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BUTLLETA D’ADHESIÓ

Els membres del Fòrum Ambiental de Lleida, en nom propi o de l’entitat a la qual representem, compartim els principis del desenvolupament 
sostenible i els objectius que es van aprovar a la Cimera de la Terra, celebrada l’any 1992 a Rio de Janeiro, i la Carta de Pobles i Ciutats 
cap a la sostenibilitat, anomenada Carta d’Aalborg, al 1994.

Acceptem la proposta de l’Ajuntament Ple de que el Fòrum Ambiental actuï com un òrgan de treball estable de seguiment i participació 
en el desenvolupament de les propostes derivades del Pla d’Acció Local i, en conseqüència, expressem la nostra voluntat de participar-hi.

PER TANT ENS COMPROMETEM A:

Respectar la pluralitat i promoure la participació en els debats i en les actuacions com a fonaments imprescindibles de la sostenibilitat

Participar en els grups de treball en la mesura de les nostres possibilitats i interessos, per tal d’impulsar els projectes proposats

Aportar coneixements, idees i experiència per enriquir el procés de debat

Donar a conèixer, en la mesura que puguem, aquest procés i l’esperit que l’inspira a les persones que ens envolten amb l’ànim d’incorporar-
les a la construcció compartida d’una Lleida més sostenible

COMPROMÍS AMB EL FÒRUM AMBIENTAL DE LLEIDA LOCAL DE LLEIDA

* Si vens en representació d’alguna entitat.

EL FÒRUM 
AMBIENTAL 
DE LLEIDA

LOCAL DE LLEIDA

ADHESIÓ

#



El Fòrum Ambiental de Lleida, 
és un espai per a l’intercanvi 
d’idees, la difusió d’informació i  
el compromís amb el desenvolu-
pament sostenible de Lleida.

Està format per ciutadans, entitats i agents que tenen 
vinculació personal o professional amb el municipi, i estan 
compromesos amb el desenvolupament sostenible de Lleida.

El fòrum persegueix
 Estimular la participació ciutadana en els processos d’execució de l’Agenda 21 de Lleida.

 Ser un òrgan de seguiment i valoració en el desenvolupament de les propostes derivades del Pla d’acció local.

 Informar, debatre i difondre qüestions globals i locals en matèria de sostenibilitat.

 Ser un nexe d’unió entre els diferents agents i l’Ajuntament, amb la intenció d’estimular la col·laboració i el treball en xarxa.

Fer-se membre del Fòrum vol dir
 Ser convocat dos cops a l’any a la reunió plenària.

 Tenir la possibilitat de formar part dels grups d’acció que estiguin en actiu per tirar endavant actuacions del Pla d’acció local de Lleida.

 Rebre informació actualitzada dels avenços en matèria de sostenibilitat a Lleida, de manera periòdica.

 Tenir un tracte especial per accedir a les activitats que organitza  la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient (jornades, cursos, conferències...).

 Tractar directament amb la Secretaria Tècnica de l’Agenda 21.

LA PAERIA

Com fer-se membre del Fòrum
Signant el compromís amb el  Fòrum Ambiental de Lleida i retornant la Butlleta d’Adhesió a:

 agenda21@paeria.es
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