AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 24 DE GENER DE 2018
Hora d’inici : 19:05h Hora final: 21:00
Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jéssica López, Amanda, Verónica Cabrera, Carmen Virtudes, Imma Paltor, Walter Heredia,
Gonçal Seguí, Jara Febrer, Madaleine, Eleonor, Vidal PSOE, Gener PSOE, Conde
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Organització projecció documental febrer
a. Decidir tema i documental
b. Cercar presentador/a.
c. Cartell
d. Sol·licitar sala a l’Associació de Veïns.
3. Reflexió sobre campanya bosses de Nadal
4. Neteja Camí den Verema
5. Filtres verds per a zones sense clavegueram
6. Informació sobre projecte bulevard
7. Precs i suggeriments
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova.
2. Organització projecció documental febrer
S’acorda moure projecció a dia 16 de febrer a les 20:00h.
a. Decidir tema i documental
El documental serà Before the flood.
b. Cercar presentador/a.
Amanda farà introducció. Amanda i Jara moderaran debat posterior.
c. Cartell
Jéssica farà cartell. Gonçal fa recordatori d’incloure els logotips de l’AAVV i l’ajuntament.
d. Sol·licitar sala a l’Associació de Veïns.
Carmen confirma que la sala està disponible
Propers documentals:
S’acorda centrar el proper en temes d’alimentació. S’intentarà contactar amb VSF per a fer
proposta de documental i presentar-lo. Es parla de l’opció de centrar-lo en l’oli de palma.
Data: 13 abril
Altres opcions per altres vegades:
Documental Amnistia Internacional o Wasteland
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3. Reflexió sobre campanya bosses de Nadal
En total es van fer 2500 bosses; 1800 les va finançar l’AL21 i 700 l’Associació de Comerciants.
Es van repartir 45 bosses per cadascun dels 42 comerços associats. A més, es van repartir
algunes bosses al supermercat SPAR, a les peixateries i a alguns comerços més. Es van
repartir 1500 tríptics amb les bosses.
Dissabte 30/12/17 es van repartir bosses als vianants.
Estat actual:
Queden 2 caixes senceres (400 bosses) i algunes de soltes.
Queden uns 200 tríptics dels antics.
Es comenta que es podrien dur bosses a les urbanitzacions (a la farmàcia de Son Vilar ja se
n’hi van repartir). Es comenta que hi ha gent que no ha vist les bosses, en canvi altres les han
vist per molts llocs.
4. Neteja Camí den Verema
Ja hi ha pressupostos per a treure la runa. La subvenció del Govern Balear no ha sortit
encara.
Fer trobada amb APIMA. Jéssica ja ha fet primer contacte.
Possibles cooperacions:
• APIMA
• Gent horts
• Club nàutic
• Voluntaris molins
• Església evangèlica
• Partits polítics
• Associació de veïns
• Centre cultural
Jéssica contacta amb entitats i fem una reunió per organitzar la jornada.
Per anar a APIMA pot anar-hi Vero.
5. Filtres verds per a zones sense clavegueram
No hi ha partida per a filtres verds. A les zones no legalitzades no se’ls pot oferir res.
Trebalúger queda sense clavegueram.
6. Informació sobre projecte bulevard
PP proposa projecte redactat pel Consell Insular. Dos carrils entren cap a tanques, boulevard
al centre amb arbres i aparcaments a la vorera tocant el poble.
PSOE té projecte de fa 20 anys, amb més aparcaments, parc infantil, etc.
Volen vorera vora el poble més gran, de 10m d’ample. Molts més aparcaments, de diferents
tipologies. Carrils se separen 80 m de les cases. Amb corba que apunta directament cap a
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l’església i la palmera. Invitació a entrar al poble. També gran aljub per recollir escorrenties
pluvials del polígon. Consideren que el projecte té visió de futur.
SOM Es Castell proposa reconvertir carretera a zona dins el poble. Aparcament a la zona més
llunyana. Vorera al mig dels dos carrils. Accés directe a Escola i Poliesportiu.
7. Precs i suggeriments
Es parla de en què invertir el pressupost d’aquest any. Es proposa comprar bock’n’rolls.
Jéssica anuncia que dia 14 de març es farà un taller de compostatge a l’ajuntament a les 20h.
Es proposa fer activitats conjuntes amb el Consorci de Residus de Menorca. Per exemple
conscienciant en el tema dels embolcalls d’entrepans o el tipus d’alimentació. Es decideix
convidar-los a la propera reunió.
Es comenta l’opció d’organitzar xerrades, jornades o tallers, per exemple de reducció de
consum d’aigua o electricitat. També es podria organitzar una Fira del Medi Ambient, per
exemple al parc de Santa Ana.
Potser 2-3 persones voldrien anar a reunió Fòrum ETS i Fons Menorquí.
Es proposa contactar amb l’AL21 Sant Lluís per informar-nos sobre l’activitat amb teixidores
què fan.
Propera reunió: 21 de març
Verónica Cabrera Matturo
Presidenta de l’Agenda Local 21
Es Castell, 24 de gener 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”
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