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

reunió
29 de gener de 2018
Ajuntament
de 19.30 a las 21.30 h

Assistents
Joan Pons
Josep Gornes
Maite Martínez
Toñi Fuxà
Sarah Cardona
Lluís Fanals
Magda Cardona
Victoria Segura
Silvano Cardona
Raúl Carmona
Tere Llambias
Miquel Pons
Mercé Clavero
Francesc Flo
Toni Casasnovas
Yolanda Pons

regidor Economia i Governació
representant Creu Roja
regidora de Participació Ciutadana i Transparència
ciutadana
educadora Serveis Socials
representant Club Jubilats
ciutadana
ciutadana
representant Associació Comerciants
ciutadà
ciutadana
representant AL 21 Ferreries
ciutadana
ciutadà
representant Associació Propietaris Alcaufar
tècnic Medi Ambient

Lidia Pérez

secretària del Taller

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Presentació a càrrec de Núria Llabrés, coordinadora d'activitats Illes Balears de
Veterinarios sin Fronteras, del Pacte de Milán
3. Pluja d'idees per intentar ser el primer poble de Menorca sense plàstics
4. Elecció de càrrecs de l'Agenda Local 21 Sant Lluís
5. Cicle Menorca Sostenible
6. Breu informació sobre els horts socials
7. Informació sobre l'estat del plec de condicions per a la contractació de l'electricitat
municipal amb comercialitzadores d'energies netes
8. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
9. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
Maite Martínez dóna compte de l'acta de la sessió ordinària de dia 27 de novembre de
2017.
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2. Presentació a càrrec de Núria Llabrés, coordinadora d'activitats Illes Balears de
Veterinarios sin Fronteras, del Pacte de Milán
Núria Llabrés explica el Pacte de Milán i la participació de l'AL21 com societat civil perquè
el municipi de Sant Lluís pugui adherir-se al Pacte conjuntament amb tots els pobles de
Menorca a través del Consell Insular. Ciutadella, Ferreries i Maó ja ho han fet. Hi ha un
total de 35 accions referents a l'alimentació saludable i accessible, Núria ens enviarà
documentació i un resum del diagnòstic i les accions a desenvolupar. Acordem convocar
un taller extraordinari monotemàtic per tractar aquest tema el proper dia 19 de febrer.
3. Pluja d'idees per intentar ser el primer poble de Menorca sense plàstics
Pluja d'idees per eliminar el plàstic d'un sol ús, començant pels comerços. El més
important és la conscienciació i sensibilització. S'acorda crear una comissió per preparar
aquest tema amb alternatives a les bosses de plàstic i fer una campanya amb cartelleria
vistosa i atractiva pels comerços. Es convocarà a l'associació de Comerciants per
treballar conjuntament aquest tema i escoltar les seves idees. Formen part de la
comissió: Magda Cardona, Toni Casasnovas i Teresa Llambias.
4. Elecció de càrrecs de l'Agenda Local 21 Sant Lluís
Queda pendent
5. Cicle Menorca Sostenible
El proper acte serà dia 16 de febrer sobre el «Comerç local: necessitats i reptes».
6. Breu informació sobre els horts socials
Els horts estan en marxa, el tema pendent és l'aljub. S'està preparant una programació
formativa oberta a tothom.
7. Informació sobre l'estat del plec de condicions per a la contractació de
l'electricitat municipal amb comercilitzadores d'energies netes
Queda pendent
8. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
La propera sessió serà el Taller monogràfic sobre alimentació i l'adhesió de Sant Lluís al
Pacte de Milán, dia 19 de febrer. Aquest dia posarem data i punts a tractar per a la
propera Agenda.
9. Precs i suggeriments
No n'hi ha
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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