
«Nosaltres, ciutats i viles, prometem complir el mandat que es
dóna a l’Agenda 21 (...) de treballar amb tots els sectors de la
nostra comunitat (...) i compartir la implementació del programa
(...). Assegurarem que tots els ciutadans i grups interessats tinguin
accés a la informació i puguin participar en els processos locals de
presa de decisions» Article 1.13 de la Carta de Ciutats i VilesArticle 1.13 de la Carta de Ciutats i Viles
Europees cap a la Sostenibilitat (la Carta Europees cap a la Sostenibilitat (la Carta d’Aalborg)d’Aalborg)

Persona de contacte
Entitat de Vilafant
Domicili
17740 VILAFANT

Vilafant, 15 de gener de 2001

Apreciats amics i amigues:

És possible que us sorprengui aquesta carta on us presentarem el procés
d’auditoria sòcioambiental que s’esdevé a la nostra vila. Més que una
presentació, vol ser una sincera invitació a participar de ple en la discussió
de com ha d’afrontar Vilafant el seu, el nostre el futur. És una de les
millors oportunitats de protagonitzar el disseny del municipi per als
propers anys.

Actualment l’empresa auditora (ADEDMA) està elaborant una memòria-
prediagnosi de tots aquells factors que hem considerat important avaluar
que s’agrupen en indicadors de
l sostenibilitat ambiental (energia, aigua, residus, mobilitat, soroll,

sistemes naturals...),
l econòmica (comerç i serveis, indústria, agricultura, treball...)
l i social (habitatge, salut, educació, cultura, protecció social, identitat...).



El següent pas és realitzar un fòrum de participació ciutadana per a què
tothom pugui participar i opinar.

Vilafant es troba, com la majoria de pobles de les nostres contrades,
davant l’opció de seguir bé amb un creixement econòmic desorganitzat i
no sempre respectuós amb la població i el seu medi, o bé dissenyar el futur
fonamentat en un desenvolupament sostenible que asseguri el
manteniment, i la millora, de la qualitat de vida tant de nosaltres com dels
futurs habitants, tot i que per aconseguir-ho haguem de modificar hàbits,
conductes, actituds, i sens dubte estratègies i polítiques.

Necessitem que participeu, que feu sentir la vostra veu, que opineu, que
valorem conjuntament les idees aportades. Aquest, com ja hem esmentat,
és el millor moment per a què participeu amb nosaltres, tots els
vilafantencs i vilafantenques. Ningú ha de decidir per nosaltres, per això us
animem a què treballem conjuntament.

Com a entitats del poble, sou un dels engranatges més importants per
arribar, no ja sols als vostres associats, sinó a tota la població.

Per aquest motiu voldríem aprofitar alguna de les vostres properes
reunions per a visitar-vos i poder explicar-vos-ho directament. En el cas
que no tingueu previst cap reunió en els propers quinze dies, podríem
realitzar una reunió conjuntament amb altres entitats afins.

Agrairíem, doncs, ens truqueu el més aviat possible al telèfonens truqueu el més aviat possible al telèfon
972.54.60.20 i demaneu per en Francesc Jiménez972.54.60.20 i demaneu per en Francesc Jiménez, agent de
desenvolupament local de l’Ajuntament de Vilafant per acordar una cita.

Cordialment,

Paulí Fernàndez i Díaz
Alcalde President

Joan Expósito i Blánquez
Regidor de Medi Ambient i

Serveis Socials

Francesc Jiménez
Educador Social - ADL


