ACATA DEL TALLER DE L’AGENDA LOCAL 21 D’ALAIOR:
ALAIOR CIUTAT SALUDABLE, I LA REDUCCIÓ DELS RESIDUS
LLOC: SALA D'ACTIVITATS CIUTADANES DE L'AJUNTAMENT D'ALAIOR
DIA: Dilluns, dia 19 de març del 2018
HORA: de les 20.00 a les 21:40 h aprox.
Assistència:
Hi assisteixen 13 persones

Nom de l'assistent

Entitat/càrrec

1

Júlia Álvarez Escolano

2

Lina Mercadal Pons

3

Sara Mercadal Ameller

Directora EI Es Pouet

4

Anna Gomila

Càritas

5

Violeta Russo Rodriguez

6

Paco Perea Villalonga

7

Sebastià Garriga Cardona

8

Josep M. Teis Matavera

Cooperativa San Crispín

9

Eulàlia Torrà i Canyelles

Regidora Junts per Lô

10

Arturo Pons Reurer

Ajuntament Alaior

11

Cristóbal Marquès Pallisser

Ajuntament Alaior

12

Roger Ferrer Kemp

Regidor PP Aj. Alaior

13

Laia García Domingo

AODL Aj. Alaior

AHFM

OBJECTIU 1: Presentació del pla de salut que s'engloba dins Alaior Ciutat Saludable
OBJECTIU 2: Seguir elaborant propostes per el repte de la reducció dels residus.

Assumptes a tractar:
1. Aprovació de l'acta anterior
2. Trasllat d'informació
1. Informació de la campanya de sensibilització sobre residus realitzada a proposta
AL21 d’Alaior al a Fira del Camp en col·laboració amb el Departament de Medi
Ambient. Reserva de Biosfera. (carta als expositors, dinàmiques de sensibilització
– enquesta i sorteig, i joc - )
2. Algunes mesures posades en pràctica a l’escorxador.
3. Article a la revista Ull de Sol.
4. Campanya
Let’s
Clean
up
Europe:
http://www.caib.es/sites/puntdinformacioambiental/ca/lets_clean_up_europe/
5. Ajudes del CIME per a les actuacions incloses dins del Pla d’Acció Ambiental:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10778/605654/consell-executiu-aprovaciodel-pla-estrategic-de-s.
6. Recordatori del taller de compostatge «Fer compost és la pera» Divendres 23 de
març 20.00 h a Alaior Sala d’Activitats Ciutadanes de l’Ajuntament
7. Situació dels estatuts de l’AL21 d’Alaior
Desenvolupament de la reunió:

En primer lloc es comenta la poca participació a l’agenda local 21 i sobre quines
fórmules es podrien dur a terme per millorar l’assistència. Es comenta com les
franges d’edat dels més joves i les persones d’edat més avançada són els que, avui
dia, tenen més disponibilitat. Es parla de la importància del boca-orella i la
possibilitat d’anar a explicar a totes les associacions del municipi què és l’agenda
local i esbrinar quins temes els interessen.
En aquesta reunió Cristóbal Marques va presentar el pla de salut (definint
prèviament el concepte de salut) que s'engloba dins Alaior ciutat saludable així com
el procés seguit per a redactar-lo. El pla de salut el qual es divideix en 3 línies
estratègiques:
• Projecte intergeneracional (començat el 2016).
• Projecte històries de vida: basat en fer quedades de gent major amb personal
de serveis socials, perquè puguin parlar sobre les seves inquietuds i compartir
experiències de vida.
• Projecte educatiu i hàbits saludables: organització de taller d'educació
emocional infantil, i xerrades amb ponents amb reputació.
Es parla també de la pàgina web de localiza salud.
Es reflexiona sobre la quantitat de persones d’edat avançada que viuen sols. Es
parla d’algunes experiències com ara «l’adopció» d’avis, o joves que viuen a casa de
persones majors i les acompanyen.

Roger Ferrer Kemp, al seu torn, explica la campanya de reciclatge duta a terme en el
transcurs de la fira del camp, en col·laboració amb el Consorci de Residus. Es
destaca que es van repartir 850 packs de bosses de reciclatge. Les actuacions que
es van dur a terme van ser:
• Informar a tots els expositors sobre els contenidors de reciclatge
col·locats a la fira. Se’ls va fer entrega de bosses de reciclatge (un
pack per estand) i de bosses de paper reciclat, per gentilesa de la
Reserva de Biosfera del Consell Insular, per a la venda dels seus
productes (reduint les bosses de plàstic).
• Es van col·locar papereres de reciclatge per tota la fira
• Es van fer activitats per a infants sobre el reciclatge
• Es van sortejar tres compostadores. La butlleta d’inscripció era un
qüestionar sobre residus on les persones participants es podien
autocorregir.
• Es van repartir bosses de reciclatge als assistents
• Amb les activitats es regalaven als participants bock and rolls,
samarretes, dòminos de reciclatge,...
L'AODL, Laia Garcia, donar a conèixer una campanya europea anomenada "Let's
clean up Europe", la qual consisteix en organitzar una activitat de neteja d'espais
naturals, i invita als assistents a proposar idees. Es recorda que el proper divendres
es farà el taller de compostatge «Reciclar és la pera».
En Roger exposa la informació sobre la recopilació de la quantitat de residus que es
recullen amb la fracció resta. Hi ha dies que es recullen 16.000 kg. de residus. Es
pregunta quins problemes tenen els grans generadors de residus, Roger comenta
com a resposta que el Consorci de Residus i Energia de Menorca, pròximament,
realitzarà tallers per tal de formar a persones per a que duguin a terme una funció
d’informació i assessorament de com generar menys, reciclar bé o reutilitzar, tant al
poble com als grans generadors de residus (bars, restaurants, comerços,...). La
indústria o els grans supermercats tenen un règim especial, una gestió de residus
específica. Hi ha dos dies de recollida de cartró dimarts i divendres per als grans
generadors.
Es parla de la recollida porta a porta que evitaria que les persones puguin tirar al
contenidor de rebuig residus que poden ser reutilitzats, i que ho puguin tirar a
qualsevol hora del dia.
Es comenta que el Consorci de Residus marca els objectius i les campanyes de
manera coordinada amb l’ajuntament.

Tot seguit els assistents debaten sobre la problemàtica dels residus a Alaior. Del
debat han sorgit diferents propostes per tal de reduir la quantitat de residus generats
com:
• Pujar els preus de les bosses de plàstic als comerços
• Conscienciar als comerciants i botiguers de la problemàtica de les bosses de
plàstic.
• La compra d’envasos que es reomplen
• Anar amb el taper a la carnisseria, evitant les safates de porexpan
• Posar al web de l’ajuntament o enviar via xarxes socials la informació sobre
les xifres de la quantitat de residus generats i també el cost
• El compostatge comunitari: com un pla pilot col·locant compostadores als
horts socials, o a algun barri com a experiència de prova. En Roger es
compromet a demanar informació a les persones que faran el curs de
compostatge. El Consorci de Residus també està en converses amb
l’ajuntament sobre parlar amb alguns municipis que ho fan exitosament.
S’acorda fer una propera reunió el dia 28/05/2018 a les 20.00 h.
S'aixeca la reunió, de la qual s'estén aquesta acta.

