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

reunió
4 de març de 2019
Ajuntament
de 19.30 a las 21.00 h

Assistents
Margarita Masferrer
Anton Soler
Maite Martínez
Joan Pons
Lidia Pérez
Antonio Pons
Francesc Pernas
Débora Marqués
Naomi Toomey
Carol Marqués
Josep Gornes
Antoni Casasnovas
Magda Cardona
Antonio González
Yolanda Pons

presidenta AL21
ciutadà
regidora de Participació Ciutadana i Transparència
regidor Economia i Governació
ciutadana
representant Club Jubilats
ciutadà
ciutadana
ciutadana
representant PSOE
representant Creu Roja
representant AA.PP. Alcaufar
ciutadana
Agent Medi Ambient
tècnic Medi Ambient

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. «Sant Lluís sense plàstics». Extreure conclusions del treball de facilitació amb els
ciutadans i quines accions s'han d'aplicar seguidament
3. Cicle Menorca Sostenible
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 21 de gener de 2019.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
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2. «Sant Lluís sense plàstics». Extreure conclusions del treball de facilitació amb
els ciutadans i quines conclusions s'han d'aplicar seguidament
El tema únic de la reunió: “Sant Lluís sense plàstics” s'inicia amb la valoració de la
dinàmica ciutadana del dia 18 de Gener 2019. L'activitat facilitadora va ser realitzada per
el grup de treball «Alma de Co».
Es procedeix a la lectura de les respostes que va donar la població a les preguntes:
-Per què ens hem de replantejar l´ús del plàstic?
-Quins canvis podem fer a la nostra activitat diària?
-Quines accions podrien emprendre les Institucions per col·laborar amb la Campanya
“Sant Lluís sense plàstics”?
Un cop feta la lectura es discuteix entre tots els assistents.
Anton Soler: Beure aigua de la aixeta. Ús de material biodegradable
Maite: Conscienciació.
Débora. Incentivar des de les institucions. Reutilitzar els envasos amb un conveni amb els
comerciants. Eliminar el plàstic. Fer uns envoltoris biodegradables.
Magda: On centrem la campanya.
Margarida: Reconèixer els comerços respectuosos i reduir-los-hi els imposts de
escombraries.
Carol: L'administració té línies d'ajuts. Línia de conscienciació a escoles, a adults,
mesures en marxa d'ajuts a la recollida. Proposa fer un projecte i involucrar a tots els
comerços- fer una marca de municipi- i obtenir així, en una prova pilot, subvencions per
dit projecte. Si els comerços tenen una marca distintiva això ja és un reconeixement
important.
Na Carol fa una explicació del projecte de municipi que es pot fer, basat en les
subvencions que dóna el Govern Balear. S'han de cercar adhesions al Consell Insular, a
l'Ajuntament...
Ens podem assessorar cercant ajuts dels tècnics.
Com a projecte ella exposa que s'han de redactar els objectius, les fases.
Es tracta d'un projecte a diferents termini.
En Francesc exposa que des de l'Agenda Local on ja estem conscienciats com es pot
portar a nivell general, no sols per fer el projecte si no també per què els organismes
públics ho portin a terme, com per exemple, l'Ajuntament fent accions que requereixen
normatives i incentius.
Débora diu que si una manera d'implementar-ho encara és que si els restauradors tenen
eco-etiquetes això és un distintiu per els comerciants que avala que són eco-sostenibles
per qué compleix els requisits i cada any es fa una auditoria que ho avala.
Parla d'ecoetiquetes: BIOAGRADABLE, parla de facilitar envasos.
Na Carol, parla de que podria l'Ajuntament facilitar la provisió de material biodegradable.
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Na Carol insisteix que és un projecte per fases. Regales el material dels envasos durant
sis mesos, així els eduques, després vas obtenint la conscienciació i el valor reconegut
de la marca, el turisme també ho reconeix.
Explica que les bases de la subvenció sortiran en un mes i que es pot començar a fer la
redacció del projecte. S'han de consultar als tècnics del Govern Balear i algun d'ells
podria venir al Taller d'Agenda Local per explicar-nos.
Na Débora diu que s'han de redactar inicialment uns objectius que es puguin dur a terme.
Diu també que hem de ser ambiciosos i que el projecte ha d'abarcar les escoles, el
Geriàtric …
Es presenten voluntàries per fer el projecte: Carol, Débora, Naomi, Magda i Margarida.
3. Cicle Menorca Sostenible
Es recorden les dates de les xerrades del Cicle Menorca Sostenible dia divendres 22 de
març Per la Mar Viva per part de Carles Salord i el 6 de Juny sobre canvi climàtic del
que se n'ocupa n'Anton Soler .
4. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
En acabar la reunió es proposa la següent trobada per el dia 8 d'abril.
5. Precs i suggeriments
Maite comenta que li han ofert un documental: “25 años haciendo camino” sobre la
Reserva de la Biosfera” de mitja hora i es projectaria a la sala 2 de Albert Camus. La data
l'ha de decidir Agenda 21.
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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