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

reunió
26 de març de 2018
Ajuntament
de 19.30 a las 21.15 h

Assistents
Joan Pons
Remi Lora
Ramon Escalé
Ivan Sintes
Josep Gornes
Maite Martínez
Magda Cardona
Silvano Cardona
Tere Llambias
Francesc Flo
Toni Casasnovas

regidor Economia i Governació
regidor de Mobilitat
ciutadà
representant Aigües Sant Lluís
representant Creu Roja
regidora de Participació Ciutadana i Transparència
ciutadana
representant Associació Comerciants
ciutadana
ciutadà
representant Associació Propietaris Alcaufar

Yolanda Pons

tècnic Medi Ambient

Lidia Pérez

secretària del Taller

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Conseqüències de la carta enviada a grans consumidors d'aigua
3. Elecció de càrrecs de l'Agenda Local 21 Sant Lluís
4. Resultats del taller de mobilitat
5. Cicle Menorca Sostenible
6. Breu informació sobre els horts socials
7. Informació del grup de treball sobre la supressió de plàstics al municipi de Sant Lluís
8. Informació sobre l'estat del plec de condicions per a la contractació de l'electricitat
municipal amb comercialitzadores d'energies netes
9. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
10. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
La secretària dóna compte de l'acta de la sessió ordinària de dia 29 de gener de 2018.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
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2. Conseqüències de la carta enviada a grans consumidors d'aigua
Ivan d'Aigües Sant Lluís ens detalla que es van enviar un total de 318 cartes
individualitzades a grans consumidors de més de 300m³ d'aigua. El resultat ha estat més
positiu del que s'esperava, es va reduir el consum un 12,39%, el 72% dels consumidors
que van rebre la carta van reduir el consum. Es valora molt positivament i es comenta
que seria convenient repetir de cara a l'estiu, enviant cartes individualitzades amb un
reconeixement a la gent que ja ha fet un esforç i animant-la a seguir fent-lo.
3. Elecció de càrrecs de l'Agenda Local 21 Sant Lluís
Queda pendent.
4. Resultats del taller de mobilitat
Remi Lora fa un resum del taller de mobilitat en el que van participar 46 persones de
diferents perfils. Es debat sobre el tema.
5. Cicle Menorca Sostenible
El pròxim acte serà el 12 d'abril sobre els olis d'oliva verge de Menorca. Per finals de juny
o principis de juliol es farà una Fira Ecoagrària, la idea és fer tallers de residus, plàstics o
reciclatge... i aprofitarem per celebrar l'aniversari de la Reserva de la Biosfera.
6. Breu informació sobre els horts socials
Han començat l'obra de l'aljub i ja estan posades les plaques solars damunt la caseta. Es
tornarà a obrir el concurs per qui hi estigui interessat en sol·licitar una parcel·la i s'aniran
preparant segons la demanda. Es faran cursos de sembrar, oberts a tothom que estigui
interessat.
7. Informació del grup de treball sobre la supressió de plàstics al municipi de Sant
Lluís
Es va crear una comissió per treballar i ens presenten la seva idea, basada en
conscienciar la problemàtica del plàstic començant per reduir les bosses d'un sol ús. Es
debat sobre aquest tema. El proper dimarts dia 3 d'abril a les 18h tindran una reunió a
l'Ajuntament per concretar possibilitats d'accions a dur a terme.
8. Informació sobre l'estat del plec de condicions per a la contractació de
l'electricitat municipal amb comercilitzadores d'energies netes
Queda pendent.
9. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
Monogràfic sobre el tema de reduir les bosses d'un sol ús i conscienciar a la ciutadania
sobre la problemàtica del plàstic. Presentació de la campanya amb documental o xerrada.
Data no determinada, es publicitarà a les xarxes i es donarà màxima difusió.
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10. Precs i suggeriments
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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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