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MESURA DE GOVERN
Campanya de sensibilització ciutadana: : Per un Nada/ Eco/ógic

El compromís institucional a favor del medí ambient es concreta mitjanc;:ant la
implementació de mesures integrals que impliquin al conjunt del govern municipal i que
ens permetran gaudir d'un futur amb unes millors condicions ambientals i socials.
Les testes de Nada! ens donen un any més una oportunitat de buscar maneres de
treballar conjuntament amb les ciutadanes i ciutadans per a la construcció d'una
societat més solidaria, més respectuosa amb l'entorn, amb més capacitat crítica
davant les ofertes de consum. En definitiva, una societat més justa, amb més
consciencia sobre les seves possibilitats de desenvolupament i més responsable amb
les futures generacions.
Ja fa temps que I'Ajuntament impulsa, des deis seus diferents ambits, campanyes i
actuacions adrec;:ades a la millora de la qualitat de vida, í amb l'objectiu de reforc;:ar el
missatge institucional a favor deis comportaments ecologics durant aquestes festes de
Nadal, hem DECIDIT :

REALITZAR una campanya global de sensibilització ambiental que reforci les diferents
campanyes especifiques que impulsen els serveis municipals durant el període de
Nada l.

ELABORAR un calendari del 2001, amb consells practics convidant a la ciutadania a
adquirir comportaments i actituds més ecologiques a la seva vida quotidiana i en
concret a les festes de Nada!.

DIFONDRE aquesta campanya a través deis mitjans de comunicació i de les Oficines
d'Atenció al Ciutada, així com mitjanc;:ant la instal.lació d'un punt d'informació específic
al centre de la ciutat, que pugui donar informació de les díferents campanyes
municípals engegades.

COL.LABORAR amb les ínicíatives ciutadanes que des del teixit assocíatiu es porten
a terme per a l'acomplíment d'aquests objectius.
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REALITZAR una decoració nadalenca de la fa<;ana de I'Ajuntament de manera més
ecológica i amb menys despesa energética.

ORGANITZAR xerrades i accions per a un consum etic durant les testes de Nadal a
través del Centre de Recursos Barcelona Sostenible i d'altres equipaments.
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