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

reunió
18 de setembre de 2017
Ajuntament
de 19.30 a las 21.10 h

Assistents
José M. Carabante
Anton Soler
Joan Pons
Toni Garcia
Josep Gornes
Candy Moreno
Lorenzo Martí
Mercé Clavero
Antonio Ábalos
Sarah Cardona
Nicolás Bordoy
Marta Pérez
Magdalena Cardona
Margarita Masferrer
Ximena de la Vega
Ramón Escalé
Raúl Carmona
Maite Martínez
Francesc Pernas
Silvano Cardona
Olmo Heras
Llúvia Juncadella
Yolanda Pons
Antonio González
Lidia Pérez

president del Taller
vice-president del Taller
regidor Economia i Governació
regidor Educació i Cultura
representant Creu Roja
representat Club de Jubilats
ciutadà
ciutadana
ciutadà
educadora Serveis Socials
representant PI
coordinadora AL21
ciutadana
ciutadana
ciutadana
ciutadà
ciutadà
ciutadana
ciutadà
representant Associació Comerciants
ciutadà
ciutadana
tècnic Medi Ambient
agent Medi Ambient
secretària del Taller

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Elecció del/a secretari/a del Taller d'AL21 Sant Lluís
3. Elecció del/de la representant de l'AL21 Sant Lluís per ala relació amb altres agendes
locals
4. Breu informació sobre els horts socials
5. Cicle Menorca Sostenible
6. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
7. Precs i suggeriments
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1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
El president comenta que han quedat dos temes fora de l'ordre del dia: la planta
fotovoltaica i els models de gestió de residus. La planta està funcionant i ven energia a
Endesa, l'Ajuntament està pendent d'una reunió amb l'empresa. I el tema dels residus es
tractarà aquest curs dins el Cicle Menorca Sostenible.
El president dóna compte de l'acta de la sessió ordinària de dia 12 de juny de 2017.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
2. Elecció del/a secretari/a del Taller d'Al21 Sant Lluís
De moment continua la mateixa secretària.
3. Elecció del/ de la representant de l'AL21 Sant Lluís per a la relació amb altres
agendes locals
Maite Martinez passarà a ser regidora i Antón Solé serà el representant de l'AL21 Sant
Lluís a partir del moment en que ella prengui possessió del càrrec.
Marta Pérez informa que la propera reunió serà a Alaior, el dimarts 26 a les 20h, hi
assistirà Maite.
4. Breu informació sobre els horts socials
Els voluntaris continuen treballant cada dissabte al matí. Han fet net el figueral i recuperat
un tros més de terra. Donen verdures a Càrites. Pendents del safareig que haurà d'estar
enllestit abans de final d'any. Sara, de Serveis Socials, explica que les bases ja estan en
exposició pública i si no surten al·legacions, prest es podran adjudicar les parcel·les. Ja hi
ha usuaris interessats.
5. Cicle Menorca Sostenible
Divendres 27 d'octubre comença el III Cicle Menorca Sostenible. Tema: «Qui té cura dels
nostres mars», ponent Carles Bravo d'Aliança Mar Blava. El proper Cicle serà el 15 de
desembre, «Mobilitat elèctrica», ponents Jesús Cardona i un tècnic del Consell Insular. I
al febrer «Residus», amb tallers al carrer. Es recorda que el grup de treball del Cicle està
obert.
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6. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
El proper Taller serà el 27 de novembre. Temes a tractar:
-Resultats feina revisió PAAM (Pla d'acció ambiental municipal) i anàlisi de l'enquesta
ciutadana.
-Pluja de idees per intentar ser el primer poble de Menorca sense plàstics.
-Possibilitat de contractar la electricitat municipal amb comercialitzadores d'energies
netes.
7. Precs i suggeriments
El grup de teixidores continua treballant reutilitzant bosses de plàstic. La propera reunió
serà el 30 de setembre.
-El 7 d'octubre es farà la neteja de l'Illa de l'Aire, des de Medi Ambient s'enviarà una
circular.
-Es proposa que els vehicles de lloguer a Menorca siguin elèctrics.
-Es prega que l'Ajuntament, per mediació de l'AL21 faci pressió a qui correspongui per a
la neteja de platges i costes.
- Marta Pérez fa un resum de la darrera reunió d'agendes amb el Consell Insular.
-Es demana per la caldera de Biomassa, està en marxa i s'adjudicarà enguany.
- Es proposa fer l'AL21 fora de l'Ajuntament, que sigui més visible.
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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