ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2017
Hora d’inici : 19:00h
Hora final: 21:00h
Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Gabriel Cardona, Imma Paltor, Carmen Virtudes, José Carretero, Walter Heredia, Florencio
Conde, Gerardo Pons, Jéssica López, Verónica Cabrera, Jara Febrer
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Propostes per a organitzar activitats durant la setmana del clima (5 al 13 de maig)
3. Temes pendents de la reunió anterior
a. Etiquetatge de productes de rebuig amb etiqueta blava, verda o groga
b. Editar un punt de llibre
c. Recuperar la llista de membres de l’AL21 inicial
d. Altres propostes per a augmentar la difusió de l'Agenda Local 21 i incrementar
la participació del jovent
4. Trobar president/a i secretari/a suplents
5. Es Castell Flors
6. Informacions dels diferents grups de treballs
7. Concretar temes per a la propera reunió
8. Precs i suggeriments.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es decideix que a partir d’ara s’enviarà l’acta abans de la reunió per poder-la llegir prèviament i
a la reunió només comentar-ne les errades o canvis necessaris, si escau, i aprovar-la.
2. Propostes per a organitzar activitats durant la setmana del clima (5 al 13 de maig)
Jara explica què és. Jéssica comenta que coincideix amb Es Castell Floreix (cap de setmana 1214 de maig), Es Castell Tapas i fira Craft.
Les opcions d’activitats proposades són:
1) Marxa fins a Maó en bicicleta (dissabte). En principi es veu amb bons ulls. Una idea
seria acabar as Freginal. Na Jéssica comenta que això podria restar gent a la resta
d’activitats. Es decideix, per ara (mentre no es sàpiga segur si es fa Es Castell Floreix),
no organitzar res en aquest sentit.
2) Xerrada sobre energia (durant la setmana). Es proposa que el GOB faci una xerrada
sobre el projecte de Gas Natural i Som Energia presenti el seu projecte com a
alternativa viable a les energies fòssils.
3) Projectar un documental de caire mediambiental (durant la setmana). Opcions: pati
Ajuntament, sala multifuncional, associació de veïns...

3. Temes pendents de la reunió anterior
a. Etiquetatge de productes de rebuig amb etiqueta blava, verda o groga
Es fa un petit resum del que es demanava. Es tracta de posar un cartell explicatiu a cada
contenidor amb què s’hi pot llençar.
Verónica comenta que l’ajuntament hauria de comprar una trituradora per quan fa poda. Així
els residus es poden tirar al camp després i fer d’adob.
Gerardo Pons proposa organitzar una xerrada sobre la realitat de la recollida selectiva a
Menorca. Molta gent pensa que la matèria orgànica és mesclada amb la fracció resta o bé
directament al camió de recollida o bé un cop arriba a Milà.
En la mateixa línia, es proposa organitzar una visita a Milà.
b. Editar un punt de llibre
Es decideix tirar endavant la proposta d’editar un punt de llibre amb informació sobre l’AL21.
Aquest es repartirà durant Sant Jordi.
c. Recuperar la llista de membres de l’AL21 inicial
José Carretero comenta que no es pot enviar els missatges de convocatòria de l’AL21 amb una
llista d’email on es poden veure tots els contactes. A partir d’ara s’ha de fer en còpia oculta.
També s’han d’eliminar les direccions duplicades.
Jéssica López (AODL) està interessada a contactar amb les associacions i comerciants del poble.
Com que ella s’encarregarà a partir d’ara d’enviar les convocatòries d’AL21, aprofitarà el llistat
que ella mateixa farà.
d. Altres propostes per a augmentar la difusió de l'Agenda Local 21 i incrementar la
participació del jovent
Es recupera la proposta de tenir un espai a Ràdio Es Castell (espai quinzenal) i a la revista Es
Primer Sol. Es demana a l’AODL que ajudi l’AL21 a sol·licitar aquests espais. Es comenta que els
continguts han de ser entretinguts.
4. Trobar president/a i secretari/a suplents
No dóna temps a tractar aquest punt.
5. Es Castell Floreix
La reunió informativa es farà demà 16 de març a 20:15 amb associacions, comerciants, etc. Es
tracta de decorar el poble amb flors.
6. Informacions dels diferents grups de treballs

Grup aigua: es proposa que l’AL21 faci un escrit recolzant filtres verds com a alternativa al
clavegueram a Trebalúger. Conde indica que es va demanar un estudi per a un filtre comunitari
per a 90 persones al GOB, però mai s’ha fet (fa gairebé 2 anys). Sembla que la decisió de què
fer a Trebalúger s’ha de prendre abans d’agost. Virginia/Verónica ho faran.
Conde proposa fer una altra xerrada del GOB sobre els filtres verds. Aquest cop s’hauria de fer
molta publicitat. El GT aigua/sensibilització s’encarregarà d’organitzar-ho.
Verónica diu que s’hauria de fer una campanya insular de conscienciació sobre el consum
d’aigua a partir de l’aeroport dirigida als turistes. Hauria de fer èmfasi en el reconeixement de
Reserva Biosfera, tenir un format amigable tipus “ves alerta amb l’aigua...”. Hauria de ser
iniciativa Consell Insular.
Gabi proposa que totes les AL21 es coordinin per pressionar per formar un consorci insular
d’aigua.
Gerardo proposa que es faci alguna acció per pressionar els pagesos a estalviar aigua. Que no
puguin regar a ple sol.
Gerardo proposa que es vigili el consum dels vaixells.
Gabi proposa que demanem a l’ajuntament que faci una xerrada sobre els efectes i el perquè
de la pujada de les tarifes i una explicació de la nova ordenança de l’aigua. Les tarifes
s’aprovaran el mes de maig i després hi ha 60 dies per al·legacions. Aquest seria el temps idoni
per a les xerrades de conscienciació i explicació.
Carmen proposa que es fomenti la recollida d’aigües pluvials.
L’escrit amb les propostes per escrit per lliure als batlle que s’indicava a l’acta anterior ja s’havia
redactat anteriorment i ja va ser entregat.
Grup residus: no s’ha fet l’escrit amb les propostes que es volia entregar al batlle.
7. Concretar temes per a la propera reunió
Es reparteixen les tasques a fer:









Espais a Ràdio Es Castell i Es Primer Sol: Jara farà escrit, Jessica l’enviarà
Residus: Visita Milà – Carmen investigarà
Punt de llibre – Jara farà proposta contingut, Vero contactarà Tecnogràfic. Es proposa
fer 1000 punts. Ha d’estar llest per dia del llibre.
Aigua: filtre comunitari Trebalúger, xerrada filtres verds – Walter
Actualitzar llista de contactes: Jéssica López
Xerrada GOB + Som Energia – Carmen contactarà Som Energia i Walter el GOB
Documental Clima – Jara cercarà opcions
Cartells contenidor residus (fer proposta per Ajuntament) – Gerardo xerrarà amb
Conde (més endavant s’hauria de contactar el Consorci de Residus)

Xerrada tarifes – es deixa per més endavant (durant període al·legacions després d’aprovar-se
les tarifes).

8. Precs i suggeriments.
Gerardo: comenta que es fan aparcaments massa estrets. No es pot fer una normativa que
obligui la gent a aparcar dins les línies perquè els cotxes no hi caben.
Gabi: demana que es vagin pensant lemes i frases sobre l’Al21 per fer pancarta gran i penjar-la
al mig del poble. Empresa de Sevilla fa pancartes a molt bon preu, màxim 100€ (4m x 1m).
S’acorda fer reunions mensuals a partir d’ara. La propera serà dilluns 10 d’abril a les 19h (per tal
d’arribar a temps a Sant Jordi).
Sent ja les 21:00, s’aixeca la sessió.
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