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

reunió
20 de febrer de 2017
Ajuntament
de 19.30 a las 21.25 h

Assistents
Llorenç Carretero
Remi Lora
Llúvia Juncadella
Nicolas Bordoy
Siso Seguí
Toñi Fuxà
Maite Martínez
Silvano Cardona
Magda Cardona
Raul Carmona
José M. Carabante
Antoni Escarrer
Rafael
Ivan Sintes
Josep Gornes
Anna Garcia
Eduard Ortega
Yolanda Pons
Antonio González
Lidia Pérez

regidor de Medi Ambient, Urbanitzacions i Turisme
regidor Urbanisme i Mobilitat
regidora de Participació Ciutadana, Transparència i
Festes
representant PI-Proposta per les Illes
ciutadà
representant Assoc. Prop. Biniancolla
ciutadana
representant Associació Comerciants
ciutadana
ciutadà
ciutadà
ciutadà
representant PODEMOS
representant Aigües Sant Lluís
representant Creu Roja
representant CEIP Sant Lluís
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 el Consell Social Reserva de Biosfera
5. Revisió del projecte de mobilitat
6. Reduir el consum de l'aigua a Sant Lluís
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
Al no poder assistir al taller d'avui el vicepresident, el Sr. Soler, ocupa el càrrec la Sra.
Maite Martínez que dóna compte de l'acta de la sessió ordinària de dia 19 de desembre
de 2016.
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2. Breu informació sobre els horts socials
Raúl explica que tenen algunes necessitats per continuar la feina als horts.
Remi Lora diu que pròximament es farà una reunió convocada per la regidora de serveis
socials Tere Borrás, assistirà també el regidor d’economia Joan Pons i Remi Lora
d’urbanisme més un representant dels que duen els horts socials. L’Ajuntament té
preparat tot el material per marcar les parcel·les i l’equip fotovoltaic per posar llum a la
caseta. A demés es farà un vàter i s’han d’arreglar les teulades perquè hi ha goteres.
Aigües Sant Lluís ens dóna el material per la instal·lació de l’aigua.
Es recorda que els voluntaris dels horts socials es reuneixen els dissabtes de 8,30h a 12h
i està obert a tothom.
3. Cicle Menorca Sostenible
El proper acte del Cicle Menorca Sostenible serà el 7 d’abril a les 20h, a la Sala 2 del
Teatre Albert Camús. Tractarà de Turisme sostenible i serà una taula rodona. De moment
tenim dos ponents confirmats que seran Marta Pérez López (Pla de Turisme de Menorca)
i Susana Mora (Vicepresidenta del CIM i Consellera de Turisme), probablement vingui
Miquel Camps (Protecció de sistemes naturals-GOB), un promotor de turisme
convencional i un altre d’Agroturisme. Al mes de maig el tema serà el Drets Humans.
Maite demana si algú vol apuntar-se al grup que organitza el Cicle, que serà benvingut.
4. Breu informació sobre el Consell Social Reserva de Biosfera
L’AL21 de Sant Lluís està representada en el Consell Social de la Reserva de la Biosfera,
Maite va assistir a una reunió, es va tractar el tema de l’ampliació tant terrestre com
marítima de la Reserva de la Biosfera i les diferents alternatives que estudia el Consell
Insular. Ens ho explica amb imatges. Tota la documentació escrita la tindrà na Yoli de
Medi Ambient, qui tingui interès li pot demanar a ella i la enviarà per correu electrònic.
Aquest pla s’ha d’aprovar al Consell Insular i després es durà al comitè de la Unesco.
Properament es farà una jornada participativa.
Raúl proposa penjar la informació al facebook de l’AL21.
5. Revisió del projecte de mobilitat
Remi Lora exposa l’Estudi de mobilitat de 2.012, explica les diferents alternatives i pautes
exposades per l’AL21 per reordenar el poble. Comença amb una comparativa de l’any
1.956 i el 2.011. L’estudi fa menció al Decret 110/2.010 sobre accessibilitat. Només es
compleix la normativa amb les obres del Cós, cap acera de la resta del poble té l’ample
que hauria de tenir. Comenta que l’equip de Govern va apostar, amb tots els tractats que
ha hagut a nivell internacional, a reduir el CO2, a promocionar la convivència del carrer a
favor de les persones i emprar els cotxes just pel necessari. El poble no té grans
distàncies per poder desplaçar-se a peu, s’està fent molta feina per posar més medis per
promocionar el nostre poble, el mercat local, el teatre... l’Associació de Comerciants va
presentar unes propostes per fer a les travesseres zones blaves o verdes, per poder
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estacionar els cotxes. S’estan fent cartells informatius que indicaran les zones de
pàrquing inclús el número de places de cadascú.
Bordoy demana per les marquesines de les parades del bus a s’Avinguda, estan situades
al costat del pas de vianants sense visibilitat pel conductor. I reclama les prioritats per
reparar els desperfectes ocasionats pel temporal a la urbanització de S’Algar. Remi Lora
contesta que ja s’han fet les reclamacions al Govern i ja està previst canviar les dues
parades de bus direcció a Maó.
Josep Gornés comenta que hi ha altres punts conflictius al poble que s’haurien de revisar,
com el carrer Pere Tudurí o davant la gasolinera.
Silvano, representant de l’Associació de Comerciants, diu que la idea de treure
aparcaments de dins el poble està molt bé però lamenten que no es faci primer un
aparcament a l’entrada del poble antes de tocar el carrer, que cada dia hi ha menys
negocis.
Remi Lora diu que hi ha 454 places d’aparcaments als pàrquings del poble.
Es debat sobre aquest tema, es comenta que el canvi climàtic no és una tendència i que
a tots el pobles i cuitats on s’han llevat cotxes dels carrers, el comerç s’ha revitalitzat.
6. Reduir el consum de l'aigua a Sant Lluís
Aquest punt el deixem per la propera sessió.
7. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
La pròxima AL21 serà dia 24 d’abril. Temes pendents: Aigua i reducció de residus.
Es debat sobre el tema de reciclar, emprar bosses de plàstic i el problema que representa
a la nostra illa el volum de fems i tot plegat .
Altres propostes: maltractament a les dones, informació sobre les casetes de bústies de
les urbanitzacions.
8. Precs i suggeriments
Llúvia diu que va xerrar amb la dona de Miquel Melià, president de l’AL21, ell no podrà
tornar a fer les funcions de president i ens dóna el vist i plau per que escollim un altre
president. Avui no hi és n’Antón Soler (vicepresident) però decidim que la popera agenda
s’ha d’escollir i votar un nou president/a i vicepresident/a. També s’escollirà algú per fer
les actes.
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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