ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017
Hora d’inici : 19:10h

Hora final:

Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jéssica López, Verónica Cabrera, Carmen Virtudes, Imma Paltor, Walter Heredia, Gonçal Seguí,
Marta Salas, Jara Febrer i 4 persones més.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Introducció sobre què és l’Agenda Local 21
Presentar estatuts de participació
Resultats revisió Pla d’Acció Ambiental Municipal
Resultats enquesta online sobre les Agendes Locals 21 de Menorca

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Jara fa petita presentació de Marta Salas.
1. Introducció sobre què és l’Agenda Local 21 i
2. Presentar estatuts de participació
Marta presenta:
 La història de les Agendes Locals 21 (com es van formar, canvis, etc)
 Què és l’AL21: a qui li interessa i qui se’n beneficia
 Funcionament de les AL21: diagnosi, Pla d’Acció Ambiental Municipal, seguiment i revisió
 Història de l’AL21 des Castell
 Agenda 2030
3. Resultats revisió Pla d’Acció Ambiental Municipal
Marta Salas explica quines accions del PAAM des Castell s’han dut a terme, quines estan curs (i el
percentatge d’acompliment) i quines no s’han iniciat.
4. Resultats enquesta online sobre les Agendes Locals 21 de Menorca
Marta explica que 33 persones han respost l’enquesta, la majoria són dones i tenen edats entre el
35 i 44 anys.
As Castell el 100% dels enquestats coneixen la Reserva de la Biosfera i un 80% l’AL21. Hi ha un alt
coneixement sobre els tallers de l’AL21 i es nota un percentatge alt de predisposició a participar
telemàticament en ells.
5. Debat
Es planteja el problema d’aparcar a l’estiu, ja que hi ha poc aparcament. Hi ha gent que proposa
que durant un determinat horari només es deixi entrar els residents.
Gonçal explica que el pla de mobilitat no ha avançat.

Es parla de reciclatge i del Consorci de Residus. Hi ha interès en saber quins residus són reciclables
i quins residus van a la fracció orgànica. Es vol que el Consorci torni a posar els contenidors de
matèria orgànica i es planteja que hi hagi llavors recollida porta a porta amb dies diferents per a
fraccions diferents.
Es parla sobre un projecte comú a Menorca d’aquí a dos anys de recollida selectiva. Walter
planteja que se’n faci partícip la ràdio. Ell troba que el tema cultural està dissociat de tot i que els
joves no s’integren en temes de poble. Planteja diferents activitats culturals que podrien fer-se a
l’Esplanada.
Es podria fer alguna dinàmica online per saber què li agradaria a la gent fer al poble (es considera
atractiu per al jovent).
Gonçal troba que les dades són molt antigues i que hi ha moltes coses a plantejar-se sobre el pla
de mobilitat. S’hauria de fer un debat entorn quin poble volem.
Marta Salas proposa donar-li vida a aquells plans d’acció que ens interessin.
Es proposa canvi de nom al web: participació ciutadana enlloc d’ Agenda Local 21
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