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

reunió
8 de juliol de 2019
Ajuntament
de 19.30 a las 21.00 h

Assistents
Margarita Masferrer
Débora Marqués
Maiter Martínez
Estefania Medina
José Gornes
Francesc Pernas
Carol Marqués
Francesc Flo
Anton Soler
Toni Casasnovas
Ramon Escalé
Magda Cardona
Olmo Heras
Betty Cruz
Yolanda Pons

presidenta AL21
regidora de sostenibilitat, desenvolupament
econòmic, festes, comerç i turisme
regidora Serveis Socials, igualtat i sanitat
regidora Medi Ambient
representant Creu Roja
ciutadà
Batlessa
ciutadà
ciutadà
representant AAPP Alcaufar
ciutadà
ciutadana
ciutadà
ciutadana
Tècnic Medi Ambient

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Comentar la trobada amb altres representants d'Agenda 21
3. Comentar la possibilitat de tenir l'exposició de la Mar Viva a 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 10 de juny de 2019.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
2. Comentar la trobada amb altres representants d'Agenda 21
Anton fa la lectura d'aquest resum de la trobada:
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RESUM TROBADA D’AGENDES LOCALS 6-7-2019
Amb representants de tots els municipis, ja siguin de les mateixes agendes locals, com la
de Ferreries, es Castell i Sant Lluís, o de les regidories de medi ambient, Alaior, es
Mercadal, i lamentant la falta de representació de Ciutadella i Maó, ens trobem aquest dia
al centre de Convencions des Mercadal.
Després d’una breu explicació de la situació de les diferents agendes locals, s’acorda la
necessitat de sumar esforços a nivell insular i de preparar una nova trobada amb
representant de tots els municipis amb la presència del Conseller de Medi Ambient, a fi
de:
- instar ja sigui a nivell insular o municipal la declaració d’emergència climàtica.
- instar i supervisar la urgent transició energètica en cada municipi per separat però
també de totes aquelles mesures imprescindibles a nivell insular per portar-la a terme.
- la necessitat d’un tècnic o administratiu que faciliti la recuperació de les agendes
actualment inactives i la coordinació de totes les agendes locals.
- consensuar mesures aplicables a tots el municipis, algunes de les suggerides van ser:
recollida de la matèria orgànica per separat, a poder ser porta a porta, supressió dels
plàstics d’un únic ús, la implantació de la biomassa com una mesura preventiva de
possibles incendis forestals, impulsar el consum de l’aigua corrent, neteja dels boscos,
entre altres mesures amb la introducció de bestiar, reduir sensiblement la il·luminació
pública a la què ens obliga la nostra declaració de Starlight, i més.
Es conclou la trobada amb el propòsit de treballar amb celeritat davant l’amenaça
climàtica i de retrobar-nos amb la màxima representació de tots els municipis i Consell en
la pròxima trobada el dia 19 del pròxim mes de setembre en el mateix Centre de
Convencions a la mateixa hora 19.30 amb la recomanació d’acabar-la a les 21 hores com
a molt tard.
Continuació de la sessió
Débora informa de que es farà en Junta de Batlles de tota Menorca la declaració
d'emergència climàtica a l'illa.
Margarita pregunta si és possible fer canvis en la recollida de escombraries i Yoli contesta
que el contracte és encara per uns quants anys. Fany diu que el reciclatge de orgànic no
funciona bé i que la millor manera seria la recollida porta a porta.
Anton pregunta per la planta de biogas i Fany diu que va enrederida.
Débora comenta que encara és un projecte embrionari però que l´Ajuntament vol crear
una marca per un Sant Lluís sostenible i saludable i anar cap a una economia circular en
tots els àmbits.
Fany comenta sobre l'aigua dels pous i li sembla que hi ha un descontrol de quant es
consumeix.
Es parla de plantar arbres, netejar boscos, recollir aigua de pluja.
Débora centra la temàtica en treballar sobre els projectes de “Sant Lluís sense plàstics”
que estan presentats al Govern Balear i dels que caldrà estudiar quin tipus d'educació es
farà i quines seran les persones que vindran a fer tallers i conferències.
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S'haurà de fer una memòria en la que es redacti quines seran les col·laboracions, quin
serà el pressupost i especificacions tècniques i el temps de execució.
Per tot, es creen dos grups de treball:
Magda, Olmo, Betty i Margarida per els projectes “Sant Lluis sense plàstics”.
I Energies renovables amb projecte de biomassa Francesc i Anton.
Francesc insisteix en el tema dels plàstics. Carol explica que hi ha un projecte en marxa
però que de moment podem anar a la carnisseria i a la peixateria amb els nostres
“tapers”.
Ton i Olmo comenten sobre energies renovables.
- Els ajuntaments ja poden comercialitzar la seva pròpia energia.
- Producció de biomassa
Carol comenta que cal un Projecte Supramunicipal per fer Biomassa i que les Agendes 21
es poden implicar.
Olmo comenta que hem de lligar les conferències de Menorca sostenible amb els
projectes de Sant Lluís sense plàstics i Energies renovables.
3. Comentar la possibilitat de tenir l'exposició de la Mar Viva a Sant Lluís

En quant al tema de portar la exposició de “Per la mar Viva“ d’en Carles Salord
s'acorda que Débora es trobarà amb ell i en parlaran per trobar la millor solució.
4. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
La proposta de tema per a la propera trobada és:
1- Anàlisi de les propostes per els projectes per “Sant Lluís sense plàstics”.
Anàlisi de les propostes per els projectes de Energies renovables
2- Comentari de com s'enfoca l'exposició a Sant Lluís “Per la mar viva”.
3- Conferències que es volen programar per el cicle de “Menorca sostenible”
4- Crear grup de treball per com es fa el seguiment per part de AGENDES 21 del Projecte
del Consell Insular Menorca 2030. Full de ruta per a la descarbonització. I del projecte
supramunicipal per fer biomassa.
Es programa nova trobada per el dia 2 de setembre
5. Precs i suggeriments
Han quedat inclosos en continuació de la sessió
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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