AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2018
Hora d’inici : 19:10h Hora final: 20:30
Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jéssica López, Jara Febrer, Verónica Cabrera, Pilar Esbert, Eleanor Fogan.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Organització festa AL21 (23/11/18)
Organització neteja camí (ajut Libera concedit)
Organització proper documental
Valoració boc’n’rolls
Valoració GoDeep
Precs i suggeriments

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es dona per aprovada.
2. Organització festa AL21 (23/11/18)
Objectiu: establir vincles amb la gent del poble. Reafirmar la relació amb la gent que va entrar
en contacte amb l’AL21 durant GoDeep.
Es canvia a dia 30 de novembre, de 20h a 21:30
Hem de fer un pressupost per a presentar a l’ajuntament
• Impressió fotografies a Click
o 20 x 30 cm = 2-3€
o 30 x 40 cm = 8€
o Es proposa demanar-los si volen fer de patrocinadors i fer un preu especial.
Demanar un pressupost. Dir a Imma de demanar pressupost. Jara fa tria fotos.
• Menjar
o Coques (3-4 a aprox 15€) – 50€ - Vero demana pressupost.
o Begudes (2-3 bòtils de vi + 3 sucs + 2 aigües) – 20€
o Tovallons
o Gots reutilitzables ajuntament
Per a fer-ho a la sala de plens, es necessita:
• Taula llarga per pica-pica
• Taula per material AL21
• Post-its
• Blue tack
• Cartell gran
• Retoladors gruixuts
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•

Opció projectar fotos activitats – incloure neteja camí, documentals, boc’n’rolls,
bosses (ordinador + projector). Tenir pendrive + wetransfer. Jara prepara fotos.

Difusió:
• Cartells – el fa Nico
• Whatsapp
• Email
3. Organització neteja camí (ajut Libera concedit)
Se’ns han concedit 1500€ per a la neteja de 2 camins.
El primer serà el Camí des Garrover, dia 23 de febrer.
Organitzadors seran: Associació de veïns, AL21 i Ajuntament des Castell. Posar col·laboració de
Protecció Civil.
Necessitats:
• Trituradora – demanar Consorci de Residus, Ibanat. Ho demanarà nova treballadora
àrea Medi Ambient Ajuntament.
• Cubes – si branques es trituren, no farà falta. Tot i així, és interessant per residus que
puguin aparèixer. Pagar amb subvenció.
• Motoserres – Protecció Civil i brigada?
• Eines (tisores) – demanar ajuntament i altres entitats i comprar-ne amb subvenció.
• Guants – en van sobrar del Let’s Clean Up Europe. Comprar-ne alguns de nous amb
subvenció.
Segona neteja prevista per abril.
Jara enviarà redacció projecte.
El gener es farà convocatòria a totes les entitats. Es prepararà nota per l’escola perquè nens la
duguin a casa.
4. Organització proper documental
El proper documental es substitueix per celebració dia 30 de novembre.
Opcions: Sonic Sea i Wasteland. Vero demanarà a la biblioteca.
Proposta dia: 8 de febrer.
5. Valoració boc’n’rolls
Es van repartir 330 boc’n’rolls a l’escola Àngel Ruiz i Pablo i 60 a l’escoleta. La comissió
ambiental va passar informació als tutors.
Vero enviarà mail a Begoña escola per saber què han fet després.
Dur boc’n’rolls a l’ajuntament.
6. Valoració GoDeep
Es va fer el darrer cap de setmana de setembre i el primer d’octubre. Es va entrar en contacte
amb gent nova i hi ha llistat de 8 persones interessades en rebre emails de l’AL21.
7. Precs i suggeriments
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Falca nadal acceptada.
Cristina Gómez, consellera de Serveis Generals, vol venir a propera reunió a presentar Agenda
Urbana Española.
Dia 21 de novembre de 10 a 14h presenten Agenda2030 per videoconferència, probablement
a Consell Insular.

Data propera reunió: 23 de gener

Vist i plau
Jara Febrer Santos

Secretària de l’Agenda Local 21

Verónica Cabrera

Presidenta de l’Agenda Local 21

Es Castell, 14 de novembre de 2018
Les persones interessades en el tema que no puguin assistir a la sessió poden fer
arribar els seus comentaris i aportacions, per escrit, a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania o a l’adreça electrònica jessicalopez@aj-escastell.org.
Més informació́ sobre AL21 al web de l’Ajuntament (pestanya Agenda Local 21), a
http://agendalocal.cime.es/ i al grup de facebook “Agenda Local 21 Menorca”

