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

reunió
10 de febrer de 2020
Ajuntament
de 20.00 a las 21.15 h

Assistents
Margarita Masferrer
Carol Marqués
Naomi Toomey
Maite Martínez
Fani Medina
Joan Pons
José Gornés
Lidia Pérez
Francesc Flo
Tere Llambías
Sandra Montoro
Nando Marqués
Leandro Lara
Magda Cardona
Antonio González
Yolanda Pons

presidenta AL21
Batlessa
regidora d'Educació, Joventut i Cultura
regidora de Serveis Socials
regidora de Medi Ambient
regidor de Serveis Generals, Brigada, i Governació
representant Creu Roja
ciutadana
ciutadà
ciutadana
ciutadana
ciutadà
ciutadà
ciutadana
agent Medi Ambient
tècnic Medi Ambient

Ordre del dia
1. Signatura acta sessió anterior
2. Els residus urbans
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 13 de gener de 2020.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
2. Els residus urbans
En el tema d'avui de reciclatge de residus es reconeix que és de difícil solució.
Es conclou que el millor és reduir.
UG004-02 Model carta complert

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Pla de sa Creu, s/n • 07710 Sant Lluís (Balears) • C.I.F. P-0705200 D • Tel. (+34) 971 15 09 50 Fax. (+34) 971 15 05 34

Per això es decideix la reducció d'ampolles de plàstic dins el programa de Sant Lluís
sense plàstics fent tallers de sabons i productes de la llar com a camí per reduir els
plàstics i fer un consum sostenible aprofitant recursos naturals.
Donat que l'Ajuntament prefereix que els tallers siguin fets amb voluntariat ens ocuparem
de buscar voluntaris i s'exposarà en la propera Agenda 21.
Per altra banda comentem com millorar la nostra comunicació i en Joan creu que l'hem
de potenciar entre nosaltres amb més autonomia d'Agenda 21 i que sigui Agenda 21 qui
promocioni i nomeni responsables de la comunicació en les xarxes socials.
Els responsables de l'Ajuntament comenten que ja no es fa ús de plàstics d'un sol ús,
també Fany explica com s'està fent el reciclatge a Menorca actualment.
3. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
La propera reunió de Agenda 21 serà el 9 de març per concretar tallers de sabons i
productes de la llar i com millorar la comunicació d'Agenda 21 en xarxes socials.
4. Precs i suggeriments
Laura pregunta sobre la potabilitat de l'aigua a Sant Lluís. És un tema del que s'hauria de
fer campanya per què arribi a la gent una informació que faci que perdin la por del
consum d'una aigua que és potable.
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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