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

reunió
8 d'abril de 2019
Ajuntament
de 19.30 a las 21.00 h

Assistents
Margarita Masferrer
Anton Soler
Maite Martínez
Joan Pons
Remi Lora
Lidia Pérez
Luís Fanals
Toñi Fuxà
Francesc Flo
Fernando Fernández
Núria Moreno
Débora Marqués
Antoni Casasnovas
Antonio González

presidenta AL21
ciutadà
regidora de Participació Ciutadana i Transparència
regidor Economia i Governació
regidor de Mobilitat, Urbanisme i Medi Ambient
ciutadana
representant Club Jubilats
ciutadana
ciutadà
ciutadà
ciutadana
ciutadana
representant AA.PP. Alcaufar
Agent Medi Ambient

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Exposició dels objectius del projecte “Sant Lluís sense plàstics”
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 4 de març de 2019.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
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2. Exposició dels objectius del projecte “Sant Lluís sense plàstics”
S'inicia la reunió explicant el desenvolupament de la trobada del grup de treball de
Agenda 21 que s'ha fet al matí, per vídeoconferència, amb tècnics del Govern Balear. Es
comenta que es vol fer un projecte d'eliminació de plàstics a la població i que aquest es
troba dins un projecte d'economia circular i que es faria en diferents fases.
Expliquen que segons la nova Llei de residus es pot demanar subvenció, que sortirà
aquest mes publicada en el BOIB.
Ells poden assessorar-nos, fent suport tècnic, si ho necessitem.
Débora explica en la reunió que aquest és un projecte global per presentar al gener 2019
i que la primera fase es presentaria ara per aconseguir la subvenció.
S'obre un debat en el que s'acorda que l'actuació s'ha de portar a terme en els comerços
del poble i de la costa. Es treballarà en els hotels més endavant.
Débora comenta que un cop estigui redactat el document del projecte, s'haurà de treballar
en un programa de conscienciació dels comerciants.
Es faran reunions amb els comerciants i els hotelers a fi de informar-los i conscienciar-los
de la necessitat de deixar de consumir plàstics d'un sol ús.
Es discuteix de com l'Ajuntament es faria càrrec de la compra de material si s'aprova la
subvenció.
Débora comenta que si s'aprova la subvenció s'haurà de convèncer als comerciants que
els ajudem en fer les primeres passes, sense obligar a ningú. Quan la llei els obligui a
deixar el consum de plàstic d'un sol ús després ja no se'ls podrà ajudar.
Maite recorda que s'ha de felicitar, des d'Agenda 21, a dos comerços de la població que
ja fan ús de bosses de paper i de plàstic biodegradable.
En Lluís comenta la necessitat de fer un correcte reciclatge dels productes fitosanitaris.
En Remi Lora comenta que es valorarà des del Consorci per una correcta recollida i que
també es pot valorar la recollida en els comerços on es ven igual que fan les farmàcies
recollint els fàrmacs caducats.
Es discuteix entre el públic lo adequat d'estar conscienciat en un correcte reciclatge i es
crea una certa polèmica en quant a rebre diners aquell que recicla correctament.
Finalment es concreta que la redacció del projecte la farà el grup de treball compost per
Carol, Débora, Magda, Margarida i Noemí i que es farà redactat per reduir el consum de
plàstics d'un sol ús en els comerços de Sant Lluís del poble i la costa.
Es comenta que es faran tallers per a comerciants i hotelers i xerrades als ciutadans en
general.
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3. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
En acabar la reunió es proposa la següent trobada per el dia 6 de maig on s'explicarà la
redacció de la primera fase del projecte i la sol·licitud de subvenció.
4. Precs i suggeriments
Es recorda que el dia 2 de maig a les 20 h, a la sala Albert Camus es projectarà el
documental de Menorca Reserva de la Biosfera.
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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