
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

El Fòrum Ambiental planteja ampliar la participació dels agents
socials

Dimecres 8 d'octubre de 2003
Unes 40 persones van assistir ahir al Fòrum Ambiental convocat a Ca l'Alberola,
coincidint amb la VIII Setmana Verda. A l'inici de l'acte, i abans d'entrar de ple en
les qüestions contemplades a l'ordre del dia, l'alcalde, Lluís M. Corominas, va donar
el relleu com a director del Fòrum al nou regidor d'aquest òrgan de participació
ciutadana, Francesc Deu. El primer punt abordat va ser la participació del Fòrum.
En aquest aspecte, Francesc Deu va plantejar obrir el Fòrum a tots els actors socials,
ja que "les escoles pràcticament no hi participen, ni les indústries, ni tampoc
molts altres sectors socials que són representatius". Per això, es va plantejar
ampliar la representativitat d'aquest òrgan, per tal que, "el què es decideixi al
fòrum, sigui realment una imatge del què es vol a nivell popular", va afegir
Deu. D'altra banda, també es va repartir als assistents una llista de possibles
inversions en temes ambientals de cara els propers 4 anys, per tal què l'estudiïn i
marquin una prioritat a cadascuna de les inversions. En el proper fòrum, es
recolliran les propostes i després, se'n farà el buidat i s'haurà de lligar, també, amb
les inversions previstes per la mateixa Regidoria de Medi Ambient. A més, la llista
és oberta, així que es poden fer propostes sobre temes ambientals en què es creu que
no s'hi inverteix i seria necessari. Finalment, també es va informar als assistents al
Fòrum sobre el taller de compostatge casolà organitzat dissabte passat a l'Espai
Tolrà, i que va comptar amb la participació de 18 persones. A més, es va explicar
que l'Ajuntament ha iniciat una campanya per subvencionar el 80% del cost dels
compostadors de les primeres 100 sol·licituds, sempre i quan aquest percentatge no
superi els 60 euros.
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