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

reunió
13 de gener de 2020
Ajuntament
de 19.30 a las 21.00 h

Assistents
Margarita Masferrer
Carol Marqués
Débora Marqués
Maite Martínez
Fani Medina
Joan Pons
Anton Soler
Lidia Pérez
Francesc Flo
Toni Pericó
Sandra Montoro
Nando Marqués
Laura Peralta
Magda Cardona
Ramón Escalé
Yolanda Pons

presidenta AL21
Batlessa
regidora de Sostenibilitat, Festes, Desenvolupament
econòmic, Promoció Cultural, comerç i PIMe
regidora de Serveis Socials
regidora de Medi Ambient
regidor de Serveis Generals, Brigada, i Governació
ciutadà
ciutadana
ciutadà
ciutadà
ciutadana
ciutadà
ciutadana
ciutadana
ciutadà
Tècnic Medi Ambient

Ordre del dia
1. Signatura acta sessió anterior
2. Els nostres horts socials
3. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió.
4. 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 11 de novembre de
2019.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
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2. Els nostres horts socials
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Es fa una pluja d'idees inicial.
Es proposa :
Pel que fa als VOLUNTARIS
a) Obtenir els estatuts i que aquests quedin repartits entre els interessats el més aviat
possible.
b) Establir un grup de voluntaris i que aquests tinguin una propera reunió a fi de tenir un
primer contacte per establir el grup, conèixer-se i programar una primera reunió de treball.
c) Hauran d'escollir uns representants per dialogar amb els responsables de l'Ajuntament.
d) Establir pautes de properes reunions i tasques de treball.
e) Ús de terreny conreable comunitari. Establir pautes de treball en aquesta terra. Què es
planta, qui i com.
Pel que fa als ADJUDICATORIS DE PARCEL·LES
L'Ajuntament té les parcel·les adjudicades i està pendent de la publicació de les llistes de
les persones que tindran parcel·la adjudicada.
Quan es conegui qui són es proposa fer una reunió entre ells, amb la intervenció de
l'Agenda 21, trobar un representant per dialogar amb els responsables de l'Ajuntament.
Pel que fa a ACTIVITATS PARALEL·LES
Tallers informatius de conservació de llavors, poda de fruiters, tallers de Permacultura,
etc.
Es proposa que entre nosaltres aprenguem de les experiències de companys en cultiu
biològic.
Es proposa l'aprenentatge de treball en grup.
Es proposa fer trobades per treballar i que puguin acabar en un menjar (paella, etc.) tots
junts.
REFLEXIONS PRÈVIES
Es proposa aprofitar de les experiències dels anys anteriors per avançar més sòlidament.
Entre aquestes experiències Ramón proposa millorar la coordinació entre els grups
(voluntaris, adjudicataris ) i l'Ajuntament. Débora ho corrobora.
Un dels problemes que es preveu és la dificultat de la comunicació. Sabem que crear
grups de Whatsapp pot ser una bona eina. S'aniran “inventant” noves maneres.
La Batlesa proposa més implicació en quant a coordinació d'Agenda 21 i promoció del
voluntariat i valoració de necessitats. Proposa que des del voluntariat sorgeixin iniciatives
i manteniment de l'esperit dels horts socials.
Proposa que els espais comuns siguin gestionats per els voluntaris, segons la normativa
dels Estatuts.
En Nando fa una reflexió sobre donar més entitat als horts amb una nova filosofia.
Des de l'Ajuntament saben que faran seguiment i proposen reunió cada tres mesos.
3. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
Es proposa com a tema per la propera sessió del mes de febrer 2020 els residus urbans.
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La propera reunió serà el 10 de febrer 2020
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4. Precs i suggeriments
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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