ACTA DE LA REUNIÓ DEL TALLER DE L'AGENDA LOCAL 21 D'ALAIOR
Dia: 26 de setembre de 2017
Hora: de les 20.00 a les 21.30 h aprox.
Lloc: Sala d'Activitats Ciutadanes
Assistència:
Hi assisteixen 22 persones.
Nom de l'assistent

Entitat/càrrec

1

Miquel Pons Serra

AL21 Ferreries

2

Roger Ferrer Kemp

Regidor PP Aj. Alaior

3

Marta Pérez López

Coordinació AL21 (CIM)

4

Biel Janer Riudavet

AL21 Ferreries

5

Maria Florit Sintes

Ass. Amas de Casa d'Alaior

6

Antònia Mª Enrich Gallón

Ass. Amas de Casa d'Alaior

7

Margarita Mercadal

Ass. Centre Cultural Alaior

8

Josep M. Teis Matavera

9

Paco Perea Villalonga

AHFM

10

Tolo Servera Esbert

Regidor Junts per Lô

11

Júlia Álvarez Escolano

Junts per Lô

12

Rafel Quintana

Regidor PP Aj. Alaior

13

Jesús Ruiz Bedmar

Ass. Comerciants de Son Bou
APIMA Dr. Comas Camps

14

Tere Allès Camps

Ass. Banda de Música d'Alaior

15

Lluís López Camps

Junts per Lô

16

Margarita Masferrer Anglada

Ciutadana

17

Maite Martínez Martínez

AL21 Sant Lluís

18

Eulàlia Torrà i Canyelles

Regidora Junts per Lô

20

Miquel García Soler

Arquitecte municipal

21

Marta Sales

Coordinadora AL21 (CIM)

22

Francisco Pons Mercadal

Cap Policia Local Alaior

23

Laia García Domingo

AODL Aj. Alaior
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Ordre del dia:

1.

Benvinguda a càrrec del regidor de Medi Ambient, senyor Roger Ferrer Kemp.

2.

Explicació sobre què és l’Agenda Local 21 a càrrec de Laia García, agent d’ocupació i
desenvolupament local de l’Ajuntament d’Alaior.
Explicació del resultat de la valoració del Pla d’Acció Ambiental Municipal d’Alaior 2009-2012
a càrrec de Marta Sales, tècnica de l’equip contractat pel Consell Insular per a l’avaluació de
l’estat de les agendes locals 21 a Menorca.
Explicació del resultat de les enquestes sobre l’Agenda Local 21 a Menorca a càrrec de
Marta Pérez, tècnica de l’equip contractat pel Consell Insular per a l’avaluació de l’estat de
les agendes locals 21 a Menorca.
Exposició d’experiències de les agendes local 21 amb els testimonis d'altres municipis i
d'Alaior.
Proposta de data i ordre del dia de la propera reunió.
Torn obert de paraules.

3.

4.

5.
6.
7.

Desenvolupament de la reunió:
1. Benvinguda a càrrec del regidor de Medi Ambient, senyor Roger Ferrer Kemp
El regidor Ferrer Kemp es presenta als assistents com a regidor de Medi Ambient i responsable de
l'Agenda Local 21 (a partir d’ara AL21). Es disculpa per no haver donat la continuïtat a les
reunions de l'Agenda Local 21 pel fet de no disposar dels mitjans tècnics per donar les garanties
que l'Agenda Local 21 planteja.
Explica que actualment hi ha, d'una banda, la figura de l'AODL (agent d’ocupació i
desenvolupament local) a l'Ajuntament i, d'altra banda, el suport del Consell de Menorca, que ha
contractat el servei de coordinació de les agendes locals 21 a un equip de tècnics.
2. Explicació sobre què és l’Agenda Local 21 a càrrec de Laia García, agent d’ocupació i
desenvolupament local de l’Ajuntament d’Alaior
Comença amb la lectura de l'eslògan de l'Agenda Local 21, "Agenda Local 21, un espai de
confiança, implicació i generositat".
Dona compte de l'objectiu de la reunió i l'orde del dia, i comenta, amb una projecció que s'adjunta,
els orígens de l'Agenda Local 21 l'any 1994, què és l'Agenda 21, qui se'n beneficia i per a què
serveix. Explica la metodologia i els conceptes de l'auditoria ambiental: diagnòstic socioambiental,
el fòrum ciutadà de participació, el Pla d'Acció Ambiental Municipal (a partir d’ara PAAM), el Pla de
Seguiment i indicadors (que es deriva del Decret 123/2002, de 4 d'octubre, sobre la implantació de
l'Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears, publicat en el BOIB número 123 de 12
d'octubre de 2002).
3. Explicació del resultat de la valoració del Pla d’Acció Ambiental Municipal d'Alaior 20092012 a càrrec de Marta Sales, tècnica de l’equip contractat pel Consell Insular per a
l’avaluació de l’estat de les agendes locals 21 a Menorca
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Amb un document projectat que s'adjunta, explica la revisió dels plans d'acció ambientals
municipals (PAAM) de 2009-2012, que englobava 20 actuacions, i indica que l'avaluació s'ha
efectuat a través de reunions amb Laia (AODL) i Roger Ferrer (regidor Medi Ambient), consultes a
tècnics de l'Ajuntament, consulta a través d'Internet, cerques als webs del Consell Insular i
d'Alaior, amb la cerca en diferents fonts dins de les diverses temàtiques. Comenta la dificultat per
fer una avaluació, que difícilment pot ser cent per cent objectiva.
4. Explicació del resultat de les enquestes sobre l’Agenda Local 21 a Menorca a càrrec de
Marta Pérez, tècnica de l’equip contractat pel Consell Insular per a l’avaluació de l’estat de
les agendes locals 21 a Menorca
Exposa que s'han analitzat les dinàmiques de participació de l’AL21 i els motius pels quals els
tallers es van aturar. S'ha fet també, durant el 2017, una enquesta en línia a través de la web del
CIM. S'han llegit les actes anteriors dels tallers a Alaior, s’han estudiat quants participants hi
assistien, la periodicitat... i també s'han fet entrevistes a persones que hi havien participat. Amb
tota aquesta informació es presenta una anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i debilitats (que
es pot veure en el document adjunt).
S'obre la possibilitat per als assistents de corregir, suggerir, afegir o completar la informació
oferida a través del mail de l’AODL (adl@aj-alaior.org).
S'afegeix com a fortalesa la redacció que s’iniciarà en breu del Pla d'Acció de la Reserva de
Biosfera del Consell Insular a través de la contractació d'una empresa externa, La Vola.
5. Exposició d’experiències de les agendes local 21 amb els testimonis d'altres municipis i
d'Alaior
Marta Pérez explica la situació de les agendes locals 21 de Menorca i indica que les dels
municipis de Sant Lluís, Ferreries i Ciutadella han estat actives ininterrompudament. En altres
municipis com es Mercadal, es Migjorn i Alaior, l'AL21 es van aturar. Es Castell duu un any
intentant reactivar-la. Explica també el cas de Maó, que ha optat per escollir un tema inclòs dins
del Pla d'Acció i es fan tertúlies obertes a tota la població amb la presència d'un expert.
Intervé Júlia Álvarez, persona implicada en l'AL21 d'Alaior.
Explica que l'AL21 és una oportunitat molt important de participació ciutadana si es fa bé, perquè
si els ciutadans que participen no veuen que funcioni, és un fracàs que s'arrossega i que es
reflecteix en etapes posteriors, que és el que ha passat a Alaior. A Alaior hi ha moltes entitats de
caire participatiu i en la primera etapa es va arrencar amb un elevat grau de participació. Durant la
segona etapa, per circumstàncies estructurals, malgrat el pla d'acció, no es va aplicar. Expressa
que no està d'acord amb l'avaluació del PAAM exposada, quan s'analitza acció per acció.
Continua que hi ha d'haver una estructura, amb un president que "estigui per la labor". L'Agenda
21 no ha d'estar polititzada, no és un espai de crítica a la gestió municipal, sinó una anàlisi de
debilitats i fortaleses que impulsaran els canvis pertinents. No hi hauria d'haver protagonisme per
part de ningú. La confiança és un element clau per a qualsevol associació. A més, la periodicitat, la
transparència, que tothom se senti escoltat, que tot es pugui explicar al millor possible i que ningú
se'n vagi a casa amb dubtes, que es faci en un horari adequat per a tothom, que no siguin
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reunions gaire llargues.
Intervé Maite Martínez, de l'AL21 de Sant Lluís.
Explica que l'Agenda Local 21 de Sant Lluís funciona bastant bé, tot i que es voldria que fos més
participativa. El més important per l'èxit de les AL21 és el plantejament dels projectes i la il·lusió de
les persones, l'interès que poden despertar els projectes que en surten. I no només inclou
projectes mediambientals, sinó més genèrics, de sostenibilitat. El més important de l'AL21 és la
xarxa social, que dona força i enforteix les persones. Recorda que l'Agenda Local 21 no és d'àmbit
polític per tal que tothom s'hi senti integrat. Afegeix que ella, com a regidora que serà d'ara
endavant, se'n retirarà i només hi participarà com a regidor aper afavorir la participació ciutadana.
Com a activitats que es fan, destaca els cicles Menorca sostenible, l’organització en grups de
treball per a cada àrea, els horts socials i les teixidores (un projecte de reutilització de plàstic
teixint envelats).
Intervé Biel Janer, de l’AL21 de Ferreries.
L'experiència de Ferreries és la de la participació de totes les entitats (AMPA, protecció civil,
escoltes...) i un representant de cada partit polític, a més a més de tots els regidors que volen. Així
en resulta un grup de gent que cada dos mesos participa aportant moltes idees.
Continua que l'equip que dirigeix l'agenda va ser elegit pels assistents, sense candidatures: les
persones van proposar lliurement quina persona havia de ser el president o la presidenta de
l'Agenda Local.
Indica que els partits polítics i els regidors, en algun moment, també van emprar l'AL per defensar
les seves postures, però l’equip directiu d'aquesta van recordar-los que era als plens on havien de
parlar i discutir aquests temes. Quan s'enfoca un esforç cap a una idea que és bona per al poble i
que és consensuada per molta gent, és defensada per l'Agenda Local com a pròpia,
independentment de qui sigui qui l'hagi impulsada o exposada.
Per altra banda, els premis de l'Agenda Local, que van ser impulsats de fa un temps pel CIM, va
ser considerats una bona idea i ells la van adoptar. Actualment donen un premi anual sense import
econòmic, com a premi honorífic, a entitats, empreses o persones particulars que han fet feina per
al municipi. Per exemple, el primer any, es va endur el premi Creu Roja Joventut per la
recuperació del camí Reial; un altre any, es va donar a Càritas Parroquial de Ferreries pel
reciclatge de roba, la botiga i la feina amb persones majors; un altre any, al grup escolta Sant
Bartomeu per la conscienciació ciutadana i el treball amb els joves. Tota la gent del poble pot
votar. El veredicte final és del col·lectiu que participa a l'AL21. És una manera de donar suport a
les entitats que fan feina per al poble.
A Ferreries, com a qualsevol poble, hi ha gent amb idees molt bones que poden ser exposades en
un fòrum ciutadà i entre tots intentar dur-les a terme.
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Afegeix que es troben cada dos mesos i hi assisteix el regidor de Medi Ambient de cada
legislatura.
Maite Martínez explica que a Sant Lluís es reuneixen a la sala de plens de l'Ajuntament i, quan fa
bon temps, al carrer per acostar-se a la gent. Pròximament es preveu que es reuneixin en un
envelat que l'Ajuntament posa al carrer o fins i tot es plategen també als bars, per estar a prop de
la gent. Es troben cada dos mesos i si hi ha molts punts a tractar no allarguen la durada de les
reunions per tractar-los tots, sinó que es reuneixen més vegades (una per mes, per exemple).
Júlia Álvarez exposa que dos mesos entre reunió i reunió és molt temps, que això fa que la gent
desconnecti. Proposa que hi hagi una feina a fer durant el transcurs d'aquests dos mesos, perquè,
si no, cada vegada és com començar de nou. Proposa que hi hagi un ordre del dia, que es reculli
l'acta i que es redistribueixi als assistents.
Maite comenta que fan un mes d'Agenda i un mes de cicle de conferències, i així alternen i han
d'anar preparant coses constantment.
Júlia proposa de parlar sobre un tema ja conegut per tothom a les reunions per tal que la gent es
pugui anar preparant i que quan ens trobem ja hi hagi aportacions. La possibilitat de tenir la
informació que s'ha exposat avui.
Un assistent demana quina és l'assistència o el nivell de participació a les agendes locals dels
altres municipis.
Biel respon que a Ferreries hi assisteix una mitjana de 18-20 persones. Cap al mes de maig, amb
l'acte Ferreries Floreix, muntatge propi de l'Agenda Local, hi ha un increment de l'assistència, però
actualment en els darrers mesos ha baixat a 10-12. Potser estan en una tendència a la baixa. Ells
no "encalcen" ningú, els participants hi van lliurement.
Maite explica que a l'hivern hi ha més participació a Sant Lluís i per la primavera baixa.
Marta Pérez explica que a les anteriors agendes d'Alaior, segons les actes consultades, hi ha
hagut una assistència d'unes 22-28 persones de mitjana.
Biel afegeix que la setmana del 5 de juny, el Dia del Medi Ambient, el dissabte surten al carrer i
reparteixen compost de franc. Això ha tingut molt èxit, després de promoure el compostatge (ara ja
no es composta a Ferreries). També es donaven bosses de reciclatge, ramells... La població ja ho
sap i surt al carrer a cercar-ho.
Una altra assistent demana un aclariment sobre què és l'Agenda 21 i se li explica. Contesta
Miquel, de l'AL21 Ferreries, que explica que les entitats o particulars es reuneixen a escoltar i
proposar idees. Les propostes es traslladen a les comissions de l'Ajuntament, que valora la
possibilitat de dur-les a terme.
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Miquel posa l'exemple de l'activitat Dies de Flors, on cada carrer s'organitza i es guarneix. En
arribar la data, es demana a l'Ajuntament que tanqui l'accés al trànsit als carrers per garantir l'acte.
La idea de Ferreries Floreix va sorgir de l'Agenda Local 21 i ara ja fa sis anys que es duu a terme.
Roger demana com es combina el dia a dia de l'Agenda Local amb el PAAM.
Biel contesta que és bo de fer que els assumptes del Pla d'Acció es treguin al fòrum ciutadà.
Miquel completa la informació explicant que hi havia hagut subvencions per a les actuacions tant
del Govern balear com del CIM. Ells han seguit endavant independentment de quins partits
governin a l'Ajuntament. Actualment, però, no hi ha doblers per a les actuacions del PAAM.
Maite diu que és important que la gent participi i visqui als pobles, i posa d’exemple la idea de
Ferreries Floreix. Els PAAM són interessants de fer, però de vegades els ajuntaments no disposen
del pressupost per a tirar-ho endavant.
Roger diu que està intentant posar una partida pressupostària per a l'Agenda Local 21 d'Alaior.
Un assistent pregunta el perquè de tanta por als polítics o a la politització.
Maite contesta que els regidors assisteixen sempre que volen a l’Agenda Local de Sant Lluís, però
que l'important és que l'Agenda existeixi, sigui quin sigui el partit que governi, partits més afins o
menys afins a l'AL21, i que convé, per aquest motiu, que sigui independent.
Biel diu que quan es parla d'idees no hi ha conflictes. Ells han treballat sempre sense pressupost, i
com a exemple explica l’organització d’unes conferències sobre reserva de biosfera.
Júlia diu que l'Agenda Local és també un lloc per parlar i debatre assumptes de pes que no es
debaten als plens, perquè la gent no assisteix als plens. Diu que no hi ha espais de participació
ciutadana, que el Ple municipal no té aquesta estructura. És una oportunitat de poder aprofundir
en temàtiques importants que no necessàriament necessiten doblers, o per a les quals, després, si
convé, també es pot cercar finançament. Es pot intentar, per exemple, aprofitar la coordinació amb
la tasca del CIM de planificar el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera, ja que els problemes o
interessos són comuns a la majoria de persones de Menorca.
Marta P. explica que els PAAM, en general, a Menorca es van fer sense gaire coneixement, amb
actuacions molt genèriques la competència de les quals no era municipal, o massa ambicioses,
que al final queden molt diluïdes. Ella proposa actuacions més concretes i d'àmbit local.
6. Proposta de data i ordre del dia de la propera reunió
Laia proposa fixar una data i l'ordre del dia de la pròxima reunió, i planteja tractar la manera
d’organitzar l'Agenda Local 21 a Alaior: com volem que sigui l'AL 21.
Miquel, d'Agenda Local Ferreries, diu que la funció de l'AL és transferir idees beneficioses per a la
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població a les comissions de l'Ajuntament.
Roger introduiria un tema que li preocupa a nivell local i que és el tema del reciclatge: com
incentivar entre la població la pràctica del reciclatge, que és un tema d'importància insular.
Miquel explica l'exemple d'Esporles, on el percentatge de reciclatge municipal és del 75%.
Júlia diu que ella parlaria de residu més que de reciclatge. Una assistent explica que a Sant Lluís,
per exemple, una persona a l’AL21 va voler declarar Sant Lluís lliure de plàstic.
Es destaca que aquesta reunió no ha tingut gaire ressò informatiu per arribar a la població
(cartells, tríptics, Facebook, article a revista Ull de Sol...) perquè estem saturats d'informació. Es
comenta que el millor és el boca-orella. Comenten que el to del correu electrònic (200 correus) no
era prou engrescador.
Es comenta també que Alaior sí és un poble participatiu. De tots els assistents, només hi ha una
persona que havia estat implicada en l'AL21 anteriorment. Es comenta que els qui han assistit
poden fer aquesta feina d'engrescar altres persones. S'ha de seduir la gent perquè s'animi. Cal
oferir-los propostes perquè s'engresquin.
Un altre assistent diu que té molta experiència engegant associacions, que sempre intenta cercar
un nucli petit de persones que s'engresquin a cercar i animar més persones. Ell s'encarregava de
la part més feixuga, de la burocràcia. Afegeix que una convocatòria de l'Ajuntament no acostuma a
tenir molt èxit.
Marta P. diu que normalment els ajuntaments aporten el suport a les AL21 de redactar la
convocatòria i d'enviar les actes. Diu que en aquests moments hi ha AODL, equip tècnic de
coordinació i en Roger amb ganes d'impulsar l'Agenda Local, però que ha de ser la ciutadania qui
agafi les regnes, i la part tècnica fer un pas enrere davant la iniciativa dels ciutadans.
Es proposa de reenviar a tots els assistents una proposta d'estatuts que ja es van aprovar el 2004
per debatre'ls.
Es proposa que la pròxima reunió sigui entre el 24 i el 31 d’octubre. Laia García diu que
s’encarregarà d’enviar l’acta i convocar els assistents.
7. Torn obert de paraules
No hi ha intervencions.
S'aixeca la reunió, de la qual s'estén aquesta acta.
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