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ACTA
DEL TALLER DE L'AGENDA LOCAL 21 SANT LLUÍS
Caràcter:
Data:
Lloc:
Hora:

reunió
19 de desembre de 2016
Ajuntament
de 19.30 a las 21.00 h

Assistents
Anton Soler
Joan Pons
Llorenç Carretero
Nicolas Bordoy
Siso Seguí
Toñi Fuxà
Ramón Escalé
Maite Martínez
Silvano Cardona
Llorenç Pons
Sergi Cruz
Mª Cruz Camps
Eduard Ortega
Yolanda Pons
Antonio González
Lidia Pérez

vice-president del Taller
regidor Economia i Governació
regidor de Medi Ambient, Urbanitzacions i Turisme
representant PI-Proposta per les Illes
ciutadà
representant Assoc. Prop. Biniancolla
ciutadà
ciutadana
representant Associació Comerciants
ciutadà
ciutadà
representant Caritas
representant APIMA CEIP Sant Lluís
tècnic Medi Ambient
agent Medi Ambient
secretària del Taller

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Breu informació sobre els horts socials
3. Cicle Menorca Sostenible
4. Breu informació sobre l'estat del concurs del subministrament elèctric municipal
5. Toldos al carrer. Sant Lluís sense plàstics
6. Xerrada a càrrec de Joan Sala, tècnic de la Conselleria de Mobilitat del Consell Insular
de Menorca, sobre la il·luminació de la carretera de Sant Lluís i de l'enllumenat públic en
general
7. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
8. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
El vicepresident dóna compte de l'acta de la sessió ordinària de dia 24 d'octubre de 2016.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
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2. Breu informació sobre els horts socials
Es continua fent feina cada dissabte, estan desbrossant i preparant les parcel·les . Amb el
pressupost d’enguany s’ha encarregat un kit fotovoltaic amb una placa per donar
electricitat a la caseta i llosses per marcar les parcel·les, S’ha demanat col·laboració a
Aigües Sant Lluís. Per finals de gener es preveu tenir unes 10 parcel·les preparades. Es
recorda la pàgina de Facebook “Agenda Local 21 Sant Lluís”.
3. Cicle Menorca Sostenible
La propera conferència serà sobre “Sobirania Alimentària” el 20 de gener a les 20h a la
Sala 2 del teatre, la ponent serà Núria Llabrés. Al mes de març, encara no està confirmat
qui vindrà, es tractarà el tema de “L’aigua”. Altres temes que s’han proposat són: Turisme
sostenible, energies renovables, tractament de residus, hem de preparar també la fira
ecològica i mercat de reciclatge que està pensat per tancar la temporada.
4. Breu informació sobre l'estat del concurs del subministrament elèctric municipal
Llorenç Carretero explica que l’Àrea de contractació està fent feina amb unes bases,
redactant el plec de condicions per normalitzar aquesta situació, com ja s’ha dit en altres
agendes, des de fa anys es contracta l'electricitat amb una subministradora i s’hauria de
fer a través d’un concurs. Esperen tenir-ho llest per dur-ho al Ple de febrer o març. La
voluntat política per donar prioritat a aquest tema hi és i el document està bastant
avançat. El que sí ha fet l’enginyer és una revisió de tot el que tenim contractat i s’ha
reduït la potència d’on ja s’han fet millores d’eficiència energètica. Pròximament es
canviaran les faroles de Torret de Baix, de 125Kw de consum cada bombeta passarà a
21Kw en leds, i també les de Ciutat Jardín de S’Algar.
Es comenta que al pàrquing de l'Eroski, a la carretera hi ha tres focus molt potents de
llums, però són particulars i si compleixen la normativa, només se’ls hi podria fer una
recomanació com a AL21.
5. Toldos al carrer. Sant Lluís sense plàstic
S’estan recollint bosses de plàstic per fer para-sols amb ganxet, calça...està obert a tothom que vulgui participar. Col·laboren les dones de Càritas, el Molí de Baix, del Club de
Jubilats i altres... Hi ha fotografies a la pàgina web de l’Ajuntament i al Facebook de
l’Agenda. Al gener es farà un taller d’intercanvi amb l’Agenda Local d’Es Castell, que
col·laboren amb nosaltres i ens ensenyaran a fer macramé. El fet és reciclar les bosses
de plàstic i aprofitar-les per decorar i fer ombra al Cós, una manera més de fomentar la
participació de la gent al poble.
Sant Lluís sense plàstic és un tema llarg i amb prou rellevància, el deixem per una
propera Agenda. Es recorda que fa anys, a través de l’AL21, es va donar un premi de
500€ a la Cooperativa de Sant Lluís per tenir la iniciativa de donar bosses de paper.
6. Xerrada a càrrec de Joan Sala, tècnic de la Conselleria de Mobilitat del Consell
Insular de Menorca, sobre la il·luminació de la carretera de Sant Lluís i de
l'enllumenat públic en general
Ens visita Miquel Preto, Conseller de Mobilitat del Consell Insular de Menorca. A la
carretera hi havia 284 llums i ara 153. Preguntem per la normativa, aquesta permet reduir
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els marges d’intensitat lumínica. S’han posat leds i la potència s’ha reduït de 150 W a
136. La il·luminació des del polígon fins a Sant Lluís és molt més homogènia, les
rotondes sí que han de mantenir més intensitat de llum per seguretat, així com l'entrada a
Sant Lluís. L’estalvi és d’una tercera part, es mantindran només enceses les llums de dalt,
que donen llum a tot, també a la zona de vianants. Ens comenta que a alguns llocs
d’Europa s’estan fent proves amb sensors de moviment. El Consell Insular paga moltes
factures de llum i s’ha d’anar reduint, es pot estalviar aplicant la normativa recent. Han
pressupostat 100.000€ per l’any que ve, per invertir en la reducció del cost en
il·luminació. Es pregunta què es farà amb les faroles que eliminaran, el conseller contesta
que han arribat a un acord amb l'empresa que fa la feina i se les queda descomptant-les
del preu total. Es demana si es podria fer alguna cosa més per evitar escalfar el planeta a
més de l’estalvi econòmic que representa. Estan estudiant la possibilitat d’instal·lar
rellotges astronòmics que vagin amb la llum del sol, però el conseller insisteix en que s’ha
d’aplicar la normativa. Fa uns anys no sortien els nombres, els leds eren caríssims, ara sí,
i a més existeix la voluntat política de reduir la contaminació lumínica, lluitar contra el
canvi climàtic i la qüestió d’eficiència econòmica.
7. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
Per la propera sessió, que serà el dilluns 20 de febrer, els temes a tractar seran: Els horts
socials, Cicle Menorca Sostenible, Reduir el consum d’aigua a Sant Lluís, i Revisió del
Projecte de Mobilitat.
Maite comenta que la reunió d’Agendes és el 13 de gener i hauríem de proposar temes
per dur. Es comentarà l'experiència del pressupostos participatius al nostre poble encara
que no sigui una iniciativa de l’AL21, sinó de l’equip de Govern. El tema dels plàstics
també ens sembla interessant per dur a la reunió d’Agendes.
8. Precs i suggeriments
Ramón demana que Joan Pons expliqui com ha anat el tema del pressupostos
participatius. Ens resumeix el procés, la participació i el resultat. Es van presentar un total
de 33 propostes, 15 no van ser admeses perquè no complien les característiques que
s’havien demanat. Es podien votar tres propostes per persona, van participar 225
persones. El pressupost era de 100.000€, però la tercera i quarta proposta han empatat
en vots i en total les quatre sumen 148.000€. S’intentaran fer les quatre primeres. Les
guanyadores són: 1-Font pública d’aigua tractada amb osmosis. 2.- Prova pilot de llums
guia-solars projecte Starlight. 3.-Senyals lluminoses autònomes als passos de vianants a
s’Avinguda. 4.-Instal-lar una caldera de Biomassa a un edifici públic (serà a l’Escoleta per
ser l’edifici que té més consum).
Es comenta que ha hagut poca participació, però per ser la primera vegada no està molt
malament. Pot ser ha faltat publicitat per poder arribar a tot-hom.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el vicepresident aixeca la sessió i ordena que
s’estengui la corresponent acta i que signin els membres del taller AL21 amb mi, la
secretària, acta que certifico.
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