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

reunió
17 de setembre de 2018
Ajuntament
de 19.30 a las 21.05 h

Assistents
Margarita Masferrer
Anton Soler
Josep Gornes
Maite Martínez
Lidia Pérez
Silvano Cardona
Tere Llambias
Sarah Cardona
Lluís Fanals
Francesc Pernas
Yolanda Pons

presidenta AL21
ciutadà
representant Creu Roja
regidora de Participació Ciutadana i Transparència
ciutadana
representant Associació Comerciants
ciutadana
Educadora Serveis Socials
representant Club Jubilats
ciutadà
tècnic Medi Ambient

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Organització de l'Agenda Local 21
3. Instal·lació de plaques solars a l'aparcament de l'entrada de Sant Lluís
4. Comunicació d'Anton Soler sobre com es poden implicar els municipis en la Reserva
de Biosfera en les jornades dels 25 anys
5. Breu informació sobre els horts socials
6. Informació sobre la campanya «Sant Lluís sense plàstics»
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 16 de juliol de 2018.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
2. Organització de l'Agenda Local 21
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3. Instal·lació de plaques solars a l'aparcament de l'entrada de Sant Lluís
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Projecte de l'aparcament de l'entrada de Sant Lluís.
Maite explica que a l'aparcament de l'entrada de Sant Lluís no es poden posar
plaques solars per ser sòl rústic.
Es comenta la idea de unificar marquesines en tots els aparcaments però s'hauria
de preguntar potser al Sr. Marc Pons de qui és competència.
En Francesc explica el funcionament de les plaques solars fotovoltaiques per
aparcaments públics.
Tipus de marquesines.
Rendibilitat.
Costos.
Pendents de les marquesines.
Vida útil.
Usos de la energia per càrrega de vehicles: motos, cotxes i per enllumenat públic.
Comenta qüestions legals.
4. Comunicació d'Anton Soler sobre com es poden implicar els municipis en la
Reserva de Biosfera en les jornades dels 25 anys
Anton Soler ens explicarà com vol abordar la Comunicació que se li ha ofert fer des de el
Consell Insular en la celebració dels 25 anys de Menorca Reserva de la Biosfera.
Fa una explicació de tots els punts que vol tractar en la comunicació.
Ho enviarà per correu electrònic per què nosaltres puguem fer comentaris o
suggerències.
Maite comenta que el 6 de novembre en el Cicle de Menorca Sostenible faran l'inici amb
la explicació del nou aparcament a Es Castell amb plaques solars.
5. Breu informació sobre els horts socials
Sara explica les coordinacions dels usuaris dels horts i els inconvenients de no tenir
encara l'aljub.
Les propostes per la propera reunió:
- Fer pluja d'idees per un Sant Lluís sense plàstics
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- Preparar el taller de la Selecció de Residus.
Anton Soler explicarà la comunicació presentada en la celebració dels 25 anys de
Reserva de la Biosfera.
6. Informació sobre la campanya «Sant Lluís sense plàstics»
Breu comentari de l´estat actual de “Sant Lluís sense plàstics”
La presentació del dia 10 de agost a l'Albert Camus no va tenir massa assistència.
Es comenta l'oferiment de dues especialistes en facilitació i que ajudarien al
desenvolupament de la campanya.
Es comenta la necessitat de parlar amb els comerciants per impulsar l'ús de altres
materials alternatius als plàstics.
7. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
La propera trobada serà el 29 d'octubre a les 19:30h.
8. 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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