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

reunió
10 de juny de 2019
Ajuntament
de 19.30 a las 21.00 h

Assistents
Margarita Masferrer
Remi Lora
Maiter Martínez
Lidia Pérez
José Gornes
Toñi Fuxà
Luis Fanals
Carol Marqués
Francesc Flo
Anton Soler
Coia Soler
Ramon Escalé
Antonio González
Yolanda Pons

presidenta AL21
regidor de Mobilitat, Urbanisme i Medi Ambient
regidora Serveis Socials, Educació i Cultura
ciutadana
representant Creu Roja
ciutadana
representant Club de Jubilats
representant PSOE
ciutadà
ciutadà
ciutadana
ciutadà
Agent Medi Ambient
Tècnic Medi Ambient

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. 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
3. Situació del reciclatge dels productes fitosanitaris segons el Consorci
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 6 de maig de 2019.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
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2. 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
Ens trobem a l'espera de les subvencions que ha de donar el Govern Balear en els dos
projectes presentats:” Sant Lluís sense plàstics” i “el millor residu és aquell que no es
genera”.
3. Situació del reciclatge dels productes fitosanitaris segons el Consorci
En quant a la recollida de fitosanitaris, en Remi diu que s'ha de dur a la Deixalleria però
que la gent que no pugui anar, ho pot deixar als dos comerços que en venen (Menorca
Campo i La Comercial).
Anton comenta que podem fer per reduir el consum de bòtils de plàstic. Maite diu que es
pot enviar un waap per l'Ajuntament als usuaris recordant que l'aigua de Sant Lluís és
potable.
4. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
Es convoca la propera trobada de Agenda 21 per el dia 8 de juliol amb la proposta de
tema:
Comentar la trobada amb altres Agendes 21 de Menorca.
Noves propostes per fer el mes de setembre.
5. Precs i suggeriments
Margarida proposa que s'encamini una acció conjunta de totes les Agendes 21 de
Menorca a fi de conèixer l'estat de la qüestió en les energies renovables a Menorca siguin
una realitat.
Remi Lora fa un resum del que està projectat per Sant Lluís:
Tres aparcaments amb energies fotovoltaiques: Lloc d'en Caules, davant l'escola de Sa
Garriga i davant el camp de futbol.
Les previsions d'execució segons na Carol són d'un any i mig a dos anys.
Na Carol explica que el Consell Insular té un Programa de reducció de Co2 consensuat i
amb l'adhesió de totes les administracions.
Maite diu que deu estar publicat.

Carol diu que entén que la idea seria fer una reunió amb les altres Agendes 21 per
expressar la preocupació sobre les energies renovables i que es voldria desenvolupar un
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parc fotovoltaic, per saber si ells es volen adherir, que no sigui només una iniciativa de
Sant Lluís sinó que sigui una iniciativa dels altres municipis.
Es comenta la situació actual de la planta generadora d'electricitat i de la noticia emesa
per el Diari Menorca, excusant-se Endesa de la situació actual.
Carol explica que la planificació de les renovables ja està feta i el que hem de fer és estar
darrera l'administració per què es compleixin els terminis.
Carol fa la reflexió de que com a Municipi que volem?
Energies renovables en els aparcaments que estan en marxa. La caldera de biomassa
que ja tenim.
I com a futur incentivar als particulars (privats i comerços) que es generi una energia neta
per a autoconsum.
Des de l'administració potenciar els nous edificis públics i els nous aparcaments.
Segueix Carol: Volem que Sant Lluís generi més energia que tot això?
Com ho volem fer? Públic, public-privat, Cooperatives?
En Francesc (Som Energia) diu que col·lectivament, i expressa la seva preocupació de
que en el futur les grans empreses seguiran tenint tota la producció i que lo ideal fos que
la energia estigués municipalitzada i de la gent de aquí.
Carol expressa que s'està fent feina per canviar la normativa per què pugui haver-hi
generació d'energia neta municipal i es pugui comercialitzar des del mateix municipi.
Carol diu que s'ha de potenciar que cadascú tingui la seva pròpia energia.
En Francesc (Som Energia) explica que la empresa promou ara 50 noves instal·lacions i
que la idea és que sigui en col·lectivitat per què arribi l'energia neta a més gent.
Carol segueix dient que caldrà mirar si hi ha terrenys disponibles i si hi ha gent disponible.
Fer un projecte per mirar cap endavant.
En Francesc diu que cal mirar el PTI i veure quines són les zones de Sant Lluís que estan
definides i si hi ha zones prioritàries.
Carol proposa que es pot preguntar als propietaris de les zones prioritàries i fer un
projecte col·lectiu que s'impulsi des de Agenda 21.
Remi, Carol i Maite comenten que es pot usar l'energia per l'enllumenat públic i vendre la
sobrant a la xarxa i a l'estiu als hotels.
N'Anton recorda que l'energia més neta és aquella que no es gasta.
En opinió d'en Francesc, creu que la empresa no inverteix en terrenys públics o que
siguin de lloguer.
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Carol comenta que l'aparcament de Punta Prima és un bon lloc per fer una àrea d'energía
neta.
L'Ajuntament participaria com a mediador, acompanyant en el projecte que podria ser fet
per una cooperativa. Diu que hi han ajuts i que aquests no es demanen.
Remi diu que hi ha altres terrenys com la franja davant d'Erorki i un altre terreny prop
d'Astilleros Menorca que són de l'Ajuntament i que podrien ser vàlids per instal·lar
energies renovables.
Anton comenta que els edificis del polígon podrien produir energia solar però Carol
recorda que molts són edificacions antigues i que per motiu d'orientació de la cuberta no
es pot. El que si que tots els edificis nous tenen aquesta exigència.
Es comenta entre Maite, Remi i Ramón els criteris de rendabilitat.
En Francesc i en Remi estan d'acord en que s'ha de pensar en el futur, que el negoci ha
de ser públic i que les empreses energètiques no tinguin en el futur cap opció de compra
de les instal·lacions.
Es comenta per part de la Presidenta sobre la recollida de residus durant l'estiu.
Toni diu que el contracte amb el consorci es renova el setembre del 2019.
Remi expressa preocupació per què diu que estan lligats amb un contracte i que no es
pot modificar.
Toni expressa de nou la preocupació per la mala educació de la gent en la recollida de
residus.
En Lluís comenta que s'està fent una exposició a Maó sobre la contaminació dels plàstics
a la costa feta per Carles Salord i que és molt interessant i que es podria intentar
traslladar a Sant Lluís.
N'Anton i na Margarida demà aniran a veure-la.
Remi diu que la brigada es podria fer càrrec del desplaçament.
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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