AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2018
Hora d’inici : 19:10h Hora final: 20:00
Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jéssica Cardona, Jara Febrer, Pilar Esbert, Miquel Mont, Isabel Menguan, Imma Paltor.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació acta anterior
Organització Go Deep
Boc’n’rolls escola
Projecte Libera – neteja de camins
Cicle de documentals
Organització propers actes
Precs i suggeriments

1. Lectura i aprovació acta anterior
S’aprova l’acta.
2. Organització Go Deep
Jara exposa què es farà. Presentació dijous a les 19h al casal de joves. Joc: divendres 17-21h i
cap de setmana 10-20h. 1r cap de setmana 28-30 setembre, 2n cap de setmana 6-8 d’octubre
(dilluns capvespre inclòs).
3. Boc’n’rolls escola
Ja estan fets els boc’n’rolls. S’ha de comentar amb Begoña Mercadal, regidora d’educació.
Es vol fer un projecte amb professors i alumnes per reduir residus. Dimecres els professors hi
són fins les 17h. Aprofitar aquest dia per fer una reunió.
4. Projecte Libera – neteja de camins
Jara exposa que s’ha sol·licitat un ajut de 1500€ per a netejar 2 camins del municipi. La
convocatòria es diu “Apadrinamientos Libera 2018”. S’ha presentat a través de l’Associació de
Veïns, en col·laboració amb l’AL21. La resolució es farà dia 9 d’octubre. La proposta es basa en
fer dues jornades de voluntariat, una a hivern-primavera i l’altra a primavera-estiu.
Jéssica explica que el Consell Insular té un projecte de valoració de l’estat dels camins dels
municipis. També explica que s’ha aconseguit una subvenció per a netejar camins i parcel·les
municipals emprades informalment com a abocadors (s’ha utilitzat per cobrir les despeses de
la jornada de neteja de maig).
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Imma comenta que a la jornada que vam fer el maig, el camí triat era massa difícil pel fet que
havia estat un antic abocador. Es comenta que per la propera vegada s’hauria de triar un camí
més assolible amb voluntaris.
Es decideix fer una jornada el gener-febrer, ens donin o no l’ajut. S’organitzarà a la propera
reunió.
5. Cicle de documentals
Documental Illa de l’aire (Nàufrags de l’evolució) – el projecta l’AVV dia 16 de novembre
Documental Amnistia Internacional – AVV el té programat 19 d’octubre
The Clean Bin Project – ja s’ha projectat.
Sonic sea o Wasteland – una opció
Es decideix que durant octubre s’anirà cercant documental i es projectarà dia 23 de novembre.
6. Organització propers actes
Activitat boc’n’rolls, neteja i cicle de documentals, segons punts anteriors.
7. Precs i suggeriments
Imma comenta que s’ha posat en contacte amb teixidores de Sant Lluís. Com que ara hi ha
menys bosses de compra, que són de colors vistosos, s’estan reduint les feines.
Imma proposa xerrar amb director Binipreu per a reduir gran despesa de bosses que utilitzen,
especialment a xarcuteria.

Data propera reunió: 14 de novembre.

Jara Febrer Santos

Secretària de l’Agenda Local 21
Es Castell, 26 de setembre 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”

