ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 18 DE GENER DE 2017
Hora d’inici : 19 h
Hora final:8.45h
Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell

ASSISTENTS:
Agustí Gómez, Jose Carretero, Clara Garriga, Gonçal Seguí, Òscar Gómez, Carmen
Virtudes, Virginia Pallarés, Walter Heredia, Imma Paltor
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA
Verónica Cabrera, Jara Febrer
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Presentació del tríptic informatiu sobre l’AL21 des Castell.
3. Proposta d'encomanar imants amb informació sobre la recollida de residus.
4. Propostes per a augmentar la difusió de l'Agenda Local 21 i incrementar la
participació del jovent (visites a instituts, Sant Jordi, altres festes).
5. Concretar temes per a la propera reunió.
6. Precs i suggeriments.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Resta pendent d’aprovació perquè no tenim l’acta.
2. Presentació del tríptic informatiu sobre l’AL21 des Castell.
Resta pendent de presentació i repartiment del tríptic perquè no el tenim.

3. Proposta d'encomanar imants amb informació sobre la recollida de
residus.
De moment es descarta aquesta proposta per considerar que es donaria una
informació que ja es troba en el calendari que cada any reparteix l’Ajuntament.
En canvia es considera necessari etiquetar cada contenidor de fems ( groc,
verd, blau) amb les imatges del què hem de tirar.
S’obra un torn de propostes encaminades a millorar la recollida selectiva dels
residus. Per exemple.
Informar dels objectes quotidians que s’elaboren amb material reciclat ( peces
de roba, bancs per seure, etc)
Visita a la planta des Milà
Campanya dedicada als al·lots i al·lotes de l’escola
Recerca d’informació estadística (OBSAM) sobre reciclatge.
Facilitar la recollida de deixalleria ( unitat mòbil)
S’acorda que la Comissió de residus farà un escrit amb totes les
propostes per a la propera reunió, amb la finalitat de, un cop aprovat
lliurar-lo al batlle.
En la mateixa línia d’intervenció, s’acorda que la Comissió de l’aigua
també farà les propostes per escrit.
Aquestes són:
Tarifes mensual, no trimestrals. S’ha comprovat que augmenta la
conscienciació d’un ús més responsable de l’aigua.
Estudi dels residus líquids contaminants de les naus industrials del polígon.
Promoure la instal·lació de filtres verds.

4. Propostes per a augmentar la difusió de l'Agenda Local 21 i incrementar
la participació del jovent (visites a instituts, Sant Jordi, altres festes).
Es considera adequada la proposat de sol·licitar una taula pel dia de Sant
Jordi.
Es comenta la possibilitat d’editar un punt de llibre per difondre, informar i no
trobar-nos amb la negativa per part de l’Ajuntament com ens va passar amb el
mercat de Nadal.
Es proposa elaborar una enquesta per conèixer l’opinió sobre diferents temes
que tracta l’AGENDA 21

També seria convenient demanar un espai a la revista bimensual EL PRIMER
SOL . Així com tornar a sol·licitar un temps a la ràdio local.
Així mateix, podríem difondre l’aplicació per a mòbils INCIDÊNCIES URBANES
del CIME que facilita l’avís d’una anomalia d’una forma fàcil i ràpida, en el
mateix moment que la veus.
Finalment, es proposa recuperar la llista de membres de l’AGENDA 21 quan es
va crear per tal d’informar-los d’aquesta nova etapa.
S’acorda reunir la Comissió de Conscienciació i treballar aquestes
propostes per a la propera reunió d’AGENDA21
5. Concretar temes per a la propera reunió.
Informació de la Comissió de l’aigua
Informació de la Comissió de residus
Informació de la Comissió de Conscienciació
Es veu convenient fer una reunió mensual per donar més continuïtat a la
feina iniciada.
6. Precs i suggeriments.
Josep Carretero, representant del Centre Cultural, presenta la seva dimissió per
motius personals, explica que no ho deixarà del tot, ja que se sent unit a l’AGENDA
21 que hi forma part des dels inicis. Li agraïm tota la seva feina, participació i
interès.
El Centre Cultural nomenarà un nou representant.
Clara Garriga Andreu, que assisteix per primera vegada, ens explica que amb uns
companys estan preparant un vídeo sobre el tema de l’aigua. Han entrevistat a
Miquel Camps i Ernest Fortuny.
Li expliquem la feina que ha fet Fayas i les seves propostes per pal·liar la
salinització dels aqüífers.
Sense més temes que tracta s’aixeca la sessió, sent les 20.45h.

