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

reunió
16 de juliol de 2018
Ajuntament
de 19.30 a las 21.30 h

Assistents
Margarita Masferrer
Anton Soler
Remi Lora
Antoni Casasnovas
Nicolas Bordoy
Joan Pons
Josep Gornes
Maite Martínez
Magda Cardona
Toñi Fuxa
Lidia Pérez
Ximena de la Vega
Francesc Pernas
Yolanda Pons

presidenta AL21
ciutadà
regidor de Mobilitat
representant Assoc. Porp. Alcaufar
representant PI
regidor d'economia
representant Creu Roja
regidora de Participació Ciutadana i Transparència
vice-presidenta AL21
ciutadana
ciutadana
ciutadana
ciutadà
tècnic Medi Ambient

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Impressions i suggeriments sorgits de la trobada a la XIV Fira de Productes agraris
ecològics de Menorca
3. Conscienciar a la gent de separar correctament les escombraries orgàniques
4. Seguiment de la Campanya «50-50»
5. Informació del grup de treball per la Campanya «Sant Lluís sense plàstics»
6. Breu informació sobre els horts socials
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
La presidenta dóna compte de l'acta de la sessió ordinària de dia 4 de juny de 2018.
Na Maite Martinez suggereix que en l´Acta es deixi constancia del nom de la persona que
faci una proposta.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
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2. Impressions i suggeriments sorgits de la Trobada a la XIV Fira de Productes
agraris ecològics de Menorca
N'Anton Soler comenta que les xarrades de la XIV Fira que es van fer a l'Albert Camus es
van endarrerir i hi va haver poca assistència. Na Maite Martinez comenta que no es va
programar la presentació de la Campanya “Sant Lluís sense plàstics” per haver rebut els
tríptics molt tardanament. Això va esser degut a uns errors de comunicació.
Na Magda Cardona proposa que es faci la presentació un altre dia.
Els assistents comenten que la Fira va estar molt bé, amb molta assistència i uns
glossats molt interessants.
APAEM va felicitar a l'Ajuntament per la bona organització i desenvolupament de la
trobada.
En Franscesc suggereix que la Fira hagués pogut tenir una parrillada vegetariana.
N'Anton Soler comenta que transmetrà aquest comentari i na Maite diu que es pot enviar
per correu electrònic.
En R. Lora comenta que aprofitant els mercats que es fan els divendres a Sant Lluís a
partir 19h que es podria fer la Presentació de la Campanya de “Sant Lluís sense plàstics”.
3. Conscienciar a la gent de separar correctament les escombraries orgàniques
La proposta va ser feta per n'Anton Soler que puntualitza la importància de la proposta
per fer biomassa. En Remi Lora diu que l´Ajuntament està repartint fulletons on s'informa
de la deixalleria. Comenta que hi ha una jove que fa pràctiques a l'Ajuntament i és ella
que els reparteix.
Els assistents comenten que hi ha recollida de matèria orgànica a Sant Lluís però no n'hi
ha a les Urbanitzacions. Na Yoli comenta que al manco hi ha 4 recollides d'orgànic al
poble.
Anton Soler comenta la efectivitat de la recollida porta a porta i proposa que sigui el
Consorci que ens ho expliqui, cosa que en Remi Lora diu que de moment no es parla
d'aquesta recollida porta a porta i que segons les estadístiques s´han recollit 79.800 tones
de fems de les que Sant Lluís recull un 53,44% correctament.
Els assistents, Magda i Anton comenten entre ells la petjada ecològica de la crema dels
plàstics.
En Remi Lora comenta que en les propostes de Pressupostos participatius es va votar el
“REGOT” i s'han destinat 20.000 euros en la recuperació dels gots de plàstics en les
Festes de Menorca. S'ha fet a Mercadal, a Fornells...
Això està muntat per el Consorci.
N'Anton Soler comenta que envia whatsapp a la organitzadora de la Fira sobre la
proposta de menjar vegetarià.
Na Maite Martinez proposa que els responsables del Consorci facin la presentació en la
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primera xerrada de Menorca Sostenible. Proposa també que es faci un Taller per informar
a la gent del poble del reciclatge porta a porta de les matèries orgàniques.
En Francesc demana que en el punt tres ens mantinguem en el tema del reciclatge de la
matèria orgànica.
Na Maite recalca que estem tractant de la proposta que fa n'Anton de fe un Taller de
reciclatge d'orgànic. N'Anton Soler es compromet a parlar amb el Consorci.
S'incorpora en Joan a la reunió.
S'incorpora Ximena.
Na Yoli explica que en el terme de Sant Lluís no hi ha més que un camió per la recollida
de orgànic i que moltes vegades el camió que arriba a Es Milà té molta matèria impròpia i
no es fa bé el reciclatge.
Els assistents estan d'acord en la necessitat d'educar.
Es comenta sobre la recollida del cartró.
En Francesc pregunta si en les votacions de Pressupostos participatius hi va haver
alguna proposta sobre recollida de fems. En Joan contesta que va haver-hi una sobre
microdeixalleries, per posar deixalles “rares” : piles, radiografies.. etc. En Francesc es
pregunta sobre la conscienciació de la gent sobre això.
En Josep comenta que la gent pot fer compost a casa seva per abonar ramells.. etc
Margarida proposa que surti des del Taller Agenda 21 una proposta per els Pressupost
participatius en relació a la recollida d'orgànic.
Ximena proposa multes, Margarida i Francesc proposen incentius al reciclatge amb
reducció dels impostos sobre escombraries.
Anton es compromet d'avisar a la gent del Consorci (Irene) per què ens parlin sobre la
recollida d'orgànic en la Primera xerrada del mes de Octubre del Cicle Menorca
Sostenible, i sobre fer un Taller a la població.
4. Seguiment de la Campanya «50-50»
En Joan fa una pinzellada. Els fiets de les escoles reben un incentiu sobre el seu estalvi
en llum i aigua. Aquesta és una informació constant als fiets. Explica que els marges
d'estalvi són pocs ja que la eficiència dels edificis és correcte. Ara s'espera una caldera
de biomassa a la escola que estalviarà uns 4.000 euros.
En Joan explica la implantació d'un programa a escoles de Rubí que va fer un estalvi
important. Diu que seria interessant ajuntar altres escoles de Menorca.
La reinversió de l'estalvi, la meitat anava en millora de eficiència energètica i l'altre meitat
en beneficis de material directe per als fiets.
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5. Informació del grup de treball per la Campanya «Sant Lluís sense plàstics»
Es farà la presentació de la Campanya “ Sant Lluís sense plàstics” el divendres dia 10 de
agost a l'Albert Camus. Presentar els tríptics, i Magda proposa presentar l'ús de les
bossetes de roba de fogassa.
Ximena comenta que caldrà comptar amb la participació dels comerciants.
Anton Soler comenta que Greenpeace proposa que els compradors deixin tots els
envoltoris de plàstic a l'entrada del supermercat.
En Toni proposa que ens cenyim a un tema i que fem propostes concretes en aquestes
trobades de Agenda Taller 21. Proposa que fem petits grups de treball per ser més
resolutius. Proposa que feim unes trobades actives i resolutives.
Margarida proposa que a la Campanya de presentació fem una sangria com a ganxo per
què vinguin al Albert Camus.
6. Breu informació sobre els horts socials
Només es comenta que s'havia proposat fer una paella per fer conèixer a la gent els
horts.
A partir de la postil·la d'en Toni de que ens limitem a un tema concret na Magda comenta
que ens hem de permetre certes divagacions per arribar a propostes més concretes.
7. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
Na Magda fa un resum d'idees.
Margarida proposa que a la Campanya de presentació fem una sangría com a ganxo
perquè vinguin al Albert Camus.
En Joan proposa que es pugui fer una ordenança des de l'Ajuntament per afavorir servir
s'aigua de l'aixeta als bars i restaurants en bòtils de vidre.
En Francesc es compromet a estudiar posar plaques solars al nou aparcament de Sant
Lluís.
Na Ximena proposa que es publiqui la trobada en es Diari Menorca.
Na Magda proposa amb na Maite una trobada de Maite, Magda i Margarida per fer la
Campanya de “Sant Lluís sense plàstics”
La propera trobada serà el 17 de setembre a les 19:30h.

8. Precs i suggeriments
UG004-02 Model carta complert

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Pla de sa Creu, s/n • 07710 Sant Lluís (Balears) • C.I.F. P-0705200 D • Tel. (+34) 971 15 09 50 Fax. (+34) 971 15 05 34

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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