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

reunió
29 d'octubre de 2018
Ajuntament
de 19.30 a las 21.00 h

Assistents
Margarita Masferrer
Anton Soler
Josep Gornes
Maite Martínez
Joan Pons
Remi Lora
Lidia Pérez
Lluís Fanals
Francesc Flo
Magda Cardona

presidenta AL21
ciutadà
representant Creu Roja
regidora de Participació Ciutadana i Transparència
regidor Economia i Governació
regidor de Mobilitat
ciutadana
representant Club Jubilats
ciutadà
ciutadana

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Breu explicació de Anton Soler sobre la comunicació del dia 25-10-2018 en la
celebració dels 25 anys de Reserva de la Biosfera de Menorca
3. En Toni Aguiló de ECOoo Local presentarà la Auditoria sobre despesa energètica de
Sant Lluís
4. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
5. 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 17 de setembre de
2018.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
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2. Breu explicació de Anton Soler sobre la comunicació del dia 25-10-2018 en la
celebració dels 25 anys de Reserva de la Biosfera de Menorca
Anton Soler fa un resum explicatiu destacant la importància de les següents intervencions
en el nostre terme municipal:
-

Reducció del consum elèctric. Complir amb els compromisos 20/20 de reducció de
contaminació i consum energètic i d'increment de renovables. Seguir amb la gestió
eficient de la despesa en els edificis públics.
Anar cap una Menorca starlight.
Explotació de la biomassa. Millora del paisatge menorquí en la singularitat de la
retícula de les parets seques i ús d'una energia sostenible.
Definir les localitzacions de les plantes solars, i el seu important ús com energia
renovable. Potenciar les plantes solars públiques-privades essent exemple la d'Es
Castell en Son Trepuconet.
Promocionar el producte agrícola local en menjadors públics (geriàtric i escoles).
Promocionar i subvencionar l'aïllament dels habitatges.
Ultimar la planta de biogàs
Fomentar l'ús de la bicicleta i el caminar.
Prosseguir amb la campanya de “Sant Lluís sense plàstics” incrementant el
consum de l'aigua de l'aixeta i animant als comerciants a reduir els envoltoris de
plàstic.

3. En Toni Aguiló de ECOoo Local presentarà la Auditoria sobre despesa energètica
de Sant Lluís
En la prossecució de “Sant Lluís sense plàstics” Magda Cardona explica que podran venir
a la propera reunió dues Facilitadores. Elles ens podran explicar quina és la seva tasca i
de quina forma la volen engegar a fi de conduir les accions en un proces d'integració
col·lectiva.
Magda també proposa la implicació dels comerços de Sant Lluís informant-los verbalment
o per escrit de quins materials biodegradables es poden fer servir en lloc del plàstic.
Caldrà aprofitar algun esdeveniment en el poble que congregui el màxim de gent als
carrers per a fer la Facilitació més fructífera.
4. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
Seguir prenent cura de la campanya “Sant Lluís sense plàstics” amb la Xerrada
informativa del Projecte de les Facilitadores i pluja d'idees.
Propostes per reduir l'ús d'ampolles de plàstic fent consum de l'aigua de l'aixeta.
Es proposa que el pròxim taller sigui el dia 26 de novembre.
5. Precs i suggeriments
Em Remi Lora proposa rallar amb les direccions de les Escoles per treballar la
problemàtica amb els infants des de l'escola.
Magda Cardona proposa parlar amb els responsables d'Eroski per què publicitin que son
pioners en la reducció de l'ús dels plàstics en el Supermercat.
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Contactar amb el casal de Joves per apadrinar platges fent grups d'apadrinament.
Margarida proposa fer un taller de lectura d'etiquetes per conèixer correctament el temps
d'ús de les ampolles de plàstic.
En Lluís Fanals comenta que tant sols deixant l'aigua en repòs es clor ja disminueix.
Treure els productes de plàstic d'un sol ús o millorant el seu consum com ha succeït amb
la Campanya REGOT.
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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