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

reunió
04 de juny de 2018
Ajuntament
de 19.30 a las 21.00 h

Assistents
Anton Soler
Remi Lora
Josep Gornes
Maite Martínez
Magda Cardona
Tere Llambias
Toñi Fuxa
Lorenzo Marí
Margarita Masferrer
Antonio González
Francesc Pernas
Yolanda Pons

vice-president AL21
regidor de Mobilitat
representant Creu Roja
regidora de Participació Ciutadana i Transparència
ciutadana
ciutadana
ciutadana
representant Club Jubilats
ciutadana
Agent Medi Ambient
ciutadà
tècnic Medi Ambient

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Elecció de càrrecs de l'Agenda Local 21 Sant Lluís
3. Cicle Menorca Sostenible
4. Breu informació sobre els horts socials
5. Informació del grup de treball sobre la supressió de plàstics al municipi de Sant Lluís
6. Informació sobre l'estat del plec de condicions per a la contractació de l'electricitat
municipal amb comercialitzadores d'energies netes
7. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
8. 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 26 de març de 2018.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
2. Elecció de càrrecs de l'Agenda Local 21 Sant Lluís
Són elegits el càrrecs de Presidenta: Margarida Masferrer, Vicepresidenta: Magda
Cardona. Secretari: Ramon Escale i Representant Insular de la Agenda Local de Sant
Lluís: Anton Solé.
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3. Cicle Menorca Sostenible
La clausura del Cicle Menorca Sostenible es farà el 07-07-2018 en el transcurs de la
celebració del Mercat Ecoagrari (APAEM) que es celebra a Sant Lluís el primer cap de
setmana de juliol. Les activitats consistiran en una conferència sobre el producte local de
l'illa de Menorca i fer conèixer al públic la campanya realitzada 2017-2018 mitjançant la
exposició del material a un taulell al carrer.
També es donarà a conèixer la Campanya “50-50” a partir de la qual l´Ajuntament està
adherit a l´estalvi energètic. Aquesta campanya parteix d'una informació del calcul dels
consums dels comptadors dels edificis públics d'aigua, combustible i electricitat. La fita és
la millora energètica i informar a la població de que tot estalvi realitzat revertirà en
inversions a les dependències que hagin aconseguit estalvi.
S'ínsisteix en que s´agrairà als consumidors la reducció de consum d'aigua especialment
a aquells que la consumeixen per a la gespa dels jardins.
El Mercat estarà amenitzat amb “ecoparrillada” de verdures i música en viu i un Glosat.
4. Breu informació sobre els horts socials
Campanya per un Sant Lluís sense plàstics. Maite Martinez informa de l'execució d'un
tríptic que s'espera estigui fet dins aquest mes. (Explica els problemes sorgits en l'edició i
per la qual s´ha demanat una subvenció). Magda Cardona informa de la intenció de
presentar aquest fulletó porta a porta i també en el Mercat Ecoagrari.
S'ha fet un tanteig a Eroski per evitar no usar bosses de plàstic.
Es proposa per part d'un participant que s'eviti el consum d'aigua en bòtils tant als bars
com en els domicilis, així com en les xerrades públiques, per donar exemple.
S'informa que Sant Lluís tindrà una font d'aigua amb osmosi a la plaça de Cas Rector.
5. Informació del grup de treball sobre la supressió de plàstics al municipi de Sant
Lluís
Es fa una breu informació sobre els horts socials explicant que dels 10 horts s'han
adjudicat set. Els tres restants tindrien voluntaris que els conrearien, donant el producte a
Cáritas.
S'informa que han començat els fonaments per un aljub i poder millorar la instal·lació de
reg per degoteig.
Es proposa una visita als horts. Hi ha un reportatge fet amb un “dron”
6. Informació sobre l'estat del plec de condicions per a la contractació de
l'electricitat municipal amb comercilitzadores d'energies netes
Informació sobre l'estat del plec de condicions per a la contractació de l'electricitat
municipal en comercialitzadores d'energies netes.
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Amb Ecolocal s'anirà fent. Hi ha dificultats administratives sobre la legalitat de la
contractació.
N'Anton Solé diu que lo important és que la empresa que sigui contractada usi energies
netes.
Informa que na Cristina Gómez del Consell Insular està estudiant que sigui una
contractació mancomunada per tota Menorca.
En Francesc proposa el diàleg i que les potències contractades siguin les correctes.
S'informa de les dificultats tècniques amb la “llei de contractes”
Diu Maite Martinez que vindran a fer una presentació de les accions realitzades fins ara.
S'informa de que el canvi de bombetes ja ha aconseguit un estalvi.
7. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
Informen Anton Solé i Maite Martinez que en la propera reunió es proposa:
-Conscienciar a la gent de separar correctament les escombraries orgàniques.
En Remi Lora informa que Els punts Verds de recollida tindran una targeta per als usuaris
per abocar una certa quantitat i s'haurà de pagar segons el que es porti.
-Es proposa que el gerent pugui venir i informar a Agenda 21 d'aquests canvis.
En Francesc creu que més que pagar si la gent tingués reduccions en la factura de l'aigua
o de les escombraries seria més efectiu.
-Es proposa la nova reunió de Agenda 21 per el dia 09 de juliol. Així comentarem sobre
els resultats de la fira.
Na Magda Cardona insisteix amb els avantatges de trobar-nos el dia dilluns 09 de juliol.
Es proposa fer-la al carrer per animar a sa gent a participar-hi.
Na Magda insisteix en la Campanya dels plàstics.
N'Anton Soler informa que hi ha ajuts per posar calderes de biomassa.
8. Precs i suggeriments
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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