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

reunió
24 d'abril de 2017
Ajuntament
de 19.30 a las 21.00 h

Assistents
Anton Soler
Llorenç Carretero
Llúvia Juncadella
Joan Pons
Montse Morlà
Nicolas Bordoy
Toñi Fuxà
Siso Seguí
Sebastian Carreras
Candy Moreno
Magda Cardona
Raul Carmona
José M. Carabante
Ivan Sintes
Josep Gornes
Eduard Ortega
Ramón Escalé
Francesca Mainella
Rafael Ramirez
Pepi Minaya
Margarita Masferrer
Yolanda Pons
Antonio González
Lidia Pérez

vice-president del Taller
regidor de Medi Ambient, Urbanitzacions i Turisme
regidora de Participació Ciutadana, Transparència i
Festes
regidor Economia i Governació
Batlessa
representant PI-Proposta per les Illes
representant Assoc. Prop. Biniancolla
ciutadà
representant Assoc. Prop. Son Ganxo
representant Club Jubilats
ciutadana
ciutadà
ciutadà
representant Aigües Sant Lluís
representant Creu Roja
representant APIMA CEIP Sant Lluís
ciutadà
ciutadana
ciutadà
ciutadana
ciutadana
tècnic Medi Ambient
agent Medi Ambient
secretària del Taller

Ordre del dia
1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
2. Breu informació sobre els horts socials
3. Cicle Menorca Sostenible
4. Reduir el consum de l'aigua a Sant Lluís
5. Situació actual sobre el concurs d'energies netes
6. Debat sobre la reducció de residus: reciclar, emprar bosses de plàstic i el problema que
representa a la nostra illa el volum de fems
7. Maltractament a les dones
8. Informació sobre les casetes de bústies de les urbanitzacions
9. Renovació de càrrecs del Taller d'AL21 Sant Lluís
10. Com aconseguir que els tallers siguin més operatius
11. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
12. Precs i suggeriments
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1. Signatura de l'acta de la sessió anterior
El vice-president dóna compte de l'acta de la sessió ordinària de dia 20 de febrer de
2017.
El Taller de l’Agenda Local 21, per unanimitat, acorda aprovar l’acta.
2. Breu informació sobre els horts socials
Presentació de fotografies dels horts socials. S’han preparat de moment 10 parcel·les. Hi
ha una zona comunitària on s’han recuperat amb esqueixos uns 200 arbres fruitals. En
breu sortiran les bases per l’adjudicació dels horts a través de Serveis Socials. Es recorda
que els voluntaris es reuneixen cada dissabte de 8h a 10,30h.
3. Cicle Menorca Sostenible
Dia 2 de Juny a les 20h a la Sala 1 de la SPAC es farà l’acte de cloenda del Cicle
Menorca Sostenible d’aquesta temporada. Tema: Drets Humans, està previst que la
ponent sigui na Marga Benejam del Fons Menorquí de cooperació.
4. Reduir el consum de l'aigua a Sant Lluís
Es proposa:
1) Fer una campanya de conscienciació ciutadana pel consum de l’aigua, recurs escàs.
2) Possibilitat de fer una ordenança municipal per regular els tipus de jardins, amb plantes
autòctones.
3) Cartes als usuaris, grans consumidors d’aigua degut al reg de jardins.
4) Reiterar al Govern Balear, amb un acord de l’AL21, que es posi en marxa l’emissari de
Binidalí, dirigint l’aigua depurada per reutilitzar-la per regar.
5. Situació actual sobre el concurs d'energies netes
És un tema prioritari, s’està treballant en el plec de condicions, pendent d’intervenció.
6. Debat sobre la reducció de residus: reciclar, emprar bosses de plàstic i el
problema que representa a la nostra illa el volum de fems
Tema extens, es tractarà al pròxim Taller. Es convidarà al Conseller de Medi Ambient,
Javier Ares.
7. Maltractament a les dones
Maltractament de les dones i “Pla d’igualtat”. Temes pendents per una propera Agenda,
convidant a participar a la regidora de Serveis Socials o tècnics de l’àrea.
8. Informació sobre les casetes de bústies de les urbanitzacions
L'obra està acabada. Aquesta setmana es posaran les bústies a les set casetes que
falten.
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9. Renovació de càrrecs del Taller d'AL21 Sant Lluís
A la propera AL21 es presentaran les candidatures i es votaran els càrrecs de
presidència, vicepresidència i secretària. Es farà difusió a través del facebook de
l’Agenda.
10. Com aconseguir que els tallers siguin més operatius
Hi haurà un límit de punts a l’ordre del dia. La duració del Taller serà d’una hora i mitja
aproximadament. A les actes només hi constaran les conclusions de cada punt.
11. Establir el programa per tractar en la pròxima sessió
La pròxima Agenda serà el 12 de Juny. Temes a tractar: Energies, Horts socials, Residus i
renovació de càrrecs.
12. 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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