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

reunió
6 de maig de 2019
Ajuntament
de 19.30 a las 21.00 h

Assistents
Margarita Masferrer
Joan Pons
Remi Lora
Lidia Pérez
José Gornes
Nicolas Bordoy
Toñi Fuxà
Débora Marqués
Antonio González
Yolanda Pons

presidenta AL21
regidor Economia i Governació
regidor de Mobilitat, Urbanisme i Medi Ambient
ciutadana
representant Creu Roja
representant PI
ciutadana
ciutadana
Agent Medi Ambient
Tècnic Medi Ambient

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Redacció de la primera fase del projecte “Sant Lluís sense plàstics” i la sol·licitud de
subvenció
3. Situació del reciclatge dels productes fitosanitaris
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 8 d'abril de 2019.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
2. Redacció de la primera fase del projecte “Sant Lluís sense plàstics” i la
sol·licitud de subvenció
S'informa per power point del projecte de “Sant Lluís sense plàstics” per demanar
subvenció al Govern Balear. Es tracta d'eliminar els plàstics d'un sol ús en els comerços
de la zona urbana de Sant Lluís.
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Expliquem que un objectiu específic és lliurar 3.000 packs consistint en: bossa de cotó,
bossa de malla per compra de productes vegetals i bòtil per aigua per hidratació. Aquests
serien lliurats en persona, als interessats, des de l'Ajuntament.
Als comerços es donarien bosses de paper.
Débora i jo mateixa demanem pluja d'idees per els objectius específics.
Es proposa campanya informativa que ha de ser per Facebook, Wapp, ràdio, diaris,
xerrades.
Es proposa també nota informativa que s'inclourà en els tríptics que es varen fer per l'inici
de la campanya de “Sant Lluís sense plàstics”.
Débora comenta que és molt important que el ciutadà es trobi acompanyat en aquesta
transició, fent consciència en l'ús de bosses de roba o de paper que es poden reutilitzar.
Es fa un comentari entre Remi,Yoli i Débora sobre les limitacions dels pressuposts en
quantitat i en temps.
Débora comenta que la obtenció de la subvenció es sabrà en el mes de juliol.
Remi informa que altres sol·licituds de subvenció són per obtenir el “regot” i el reciclatge
de rebuig orgànic.
3. Situació del reciclatge dels productes fitosanitaris
Remi informa sobre el rebuig del productes fitosanitaris que el comerç que els ven estaria
d'acord en fer-ne la recollida però que caldrà que es faci un conveni amb el Consorci
(empresa que els ha de recollir).
Débora comenta que podem demanar un altre subvenció per productes fitosanitaris.
Remi comenta inconvenients de recollida i diu que ell parlarà amb Cati per saber si el
Consorci ho assumeix.
Entre Débora i altres es parla de la filosofía del reciclatge i de les polítiques actuals.
Hem de conscienciar-nos de que les petites accions fan els canvis grans.
Remi insisteix en la importància de la comunicació.
Débora comenta que cal fer campanyes informatives impactants.
S'incorpora Joan a la reunió i comenta sobre la necessitat o no d'incloure bòtil d'aigua i
d'incrementar el número de bosses de paper.
Débora comenta el mal que fa la informació en premsa del contingut de nitrats de l'aigua
per que hi ha nitrats en molts aliments.
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Yoli comenta que mai hi ha hagut a Sant Lluís un nivell tòxic de nitrats segons les
analítiques que es fan bimensuals.
Margarida comenta que es revisi per part de l'Ajuntament que va sortir aprovada en 2018,
per els pressupostos participatius, una mini deixalleria i que no s'ha fet. Remi diu que ho
revisaran.
Débora comenta que el dimecres 5 de juny és el dia del Medi Ambient. Proposem una
festa al poble i /o fer una activitat a les Escoles.
Proposem comentar-ho a la escola Sa Garriga. Margarida parlarà amb la Directora per
saber si voldrien fer alguna activitat amb els infants.
Ens informen que el divendres dia 7 hi ha una trobada amb CEIP (abraç cooperatiu) a les
8,35 del matí.
Débora proposa una petita acció per el dia 5. Com escriure idees en un paper. La majoria
opina que les activitats que es facin han d'anar de la mà dels fiets per què vinguin els
pares.
Es decideix esperar per saber si les escoles de forma conjunta volen participar.
Margarida informa que el Grup de treball de reserves de la Biosfera vol explicar el
programa fenològic i vol fer una xerrada el dia diumenge 9 del mes de juny. Es programa
a la sala 2 i Margarida els informarà.
Débora diu que farà una altra sol·licitud de subvenció.
4. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
En acabar la reunió es proposa la següent trobada per el dia 6 de maig on s'explicarà la
redacció de la primera fase del projecte i la sol·licitud de subvenció.
Es recorda per dijous dia 6 de juny la Conferència gratuïta del CICLE DE MENORCA
SOSTENIBLE: Memòries d'un clima canviant. Ponent Sr. Jasvier Martin-Chivelet,
professor de la Facultat de Ciències Geològiques de la Universitat Complutense de
Madrid.
Es convoca la propera trobada de Agenda 21 per el dia 10 de juny amb proposta de tema:
Comentar els projectes dels que s'ha demanat subvenció, comentar la trobada per el dia
del Medi Ambient i la Conferència del dia 6. Establir programació de noves accions a
l'espera de la subvenció.
5. 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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