AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 23 DE GENER DE 2019
Hora d’inici : 19:00h

Hora final: 21:00

Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jéssica López, Jara Febrer, Verónica Cabrera, Pilar Esbert, Eleanor Fogan, Madelaine Davies,
Balma González, Isabel Manguan, Florenci Conde, Rosa Fornals, Bego Oquiñena, Cristina
Gómez, Gonçal Seguí, Carmen Virtudes, Miquel Mont i Núria Magrit.
Ordre del dia
1.
Presentació Agenda Urbana Espanyola per Cristina Gómez, consellera de Serveis
Generals del Consell Insular de Menorca
2.

Lectura i aprovació de l’acta anterior

3.

Presentació Balma González, tècnica de medi ambient de l’Ajuntament des Castell

4.

Organització neteja camí des Garrover (23/02/19)

5.

Organització proper documental

6.

Valoració festa AL21 (23/11/18)

7.

Precs i suggeriments
1. Presentació Agenda Urbana

Cristina Gómez fa presentació. Inicialment només faran diagnosi, a partir de la diagnosi del Pla
d’Acció de Menorca Reserva de la Biosfera.
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es dóna per aprovada.
3. Presentació Balma – nova tècnica de Medi Ambient
Nova treballadora de l’ajuntament. A partir d’ara vindrà a les reunions de l’agenda local 21.
4. Organització proper documental
Rosa Fornals d’Aliança Mar Blava duu documental Sonic Sea. S’havia proposat 8 de febrer,
però coincideix amb aniversari poble.
Es proposa fer projecció a Biblioteca. Es parlarà amb ells per data, proposta 15 de febrer. Algú
d’Aliança Mar Blava llegiria un text previ i es duran fullets sobre el tema de les prospeccions.
Rosa enviarà a Jéssica els cartells que ja tenen fets i resta de material gràfic.
5. Organització neteja camí des Garrover (23/02/19)
Gonçal comenta que ha descobert que un extrem del Camí des Garrover està tapiat amb unes
35-40 tones de pedres (10m x 1,70m x 2,25m aprox).
. Extrem tapat: el que dóna a Camí des Rafal. Es proposa denunciar el fet públicament.
Com que ens vam comprometre a fer 2 camins pels ajuts Libera, es faran dos camins
consecutius: Camí des Garrover i Tallacotes.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
Organització:
•
•
•

•
•

Big bags: en Gonçal en té 10 i ajuntament en té.
Cubes: no faran falta si hi ha trituradora.
Motoserres: demanar a Protecció Civil (Jéssica xerrarà amb batle perquè els ho
proposi), a la brigada (Jéssica ho fa per escrit) i Ibanat (també des de l’ajuntament).
Esbrinar si s’ha de comprar benzina, cadenes, etc.
Guants: en queden alguns de l’altra vegada, Jéssica els comptarà. Resta comprar-los
amb subvenció. Comprar-ne 50. S’encarreguen des de Associació de Veïns.
Tisores i serres: es compraran 6 tisores, 4 serres de mà i algunes tisores de mà amb
ajut Libera. També es demanarà a brigada i protecció civil.

A l’hora de desbrossar, seguirem criteri Coordinadora de Camins, arbres els deixarem.
Jéssica, Balma, Conde, Bego, Miquel i Pilar (i qui més pugui) hi aniran divendres 25 de gener a
les 11:00. Queden davant el cementiri civil a Sínia Riera. Si plou molt, es passa a dilluns 28 a les
11:00. Després ens passaran informació per mail.
En resum:
•
•

Ajuntament: Demanar motoserres i tisores a Ibanat/Brigada/Protecció Civil.
Demanaran si benzina, cadenes, etc n’hem de comprar.
Associació de veïns: Comprar guants, tisores i serres. Comprar bosses de fems
industrials.

Data: 23 de febrer a les 9:30 trobada a l’aparcament de l’escola per organitzar cotxes.
Especificar que hi ha molt poc lloc per cotxes.
Jéssica mirarà de fer nota de premsa i difusió, cartell, etc.
Es convocarà a l’escola, es redactarà carta per l’escola (especificar que l’activitat és per a
adults). Després que escola faci excursió al camí. Es convocarà també entitats.
6. Valoració festa AL21 (30/11/18)
Va fer mal temps. L’espai tampoc convida molt. Millor fer-ho en un espai obert i un matí.
Es comenta que un parell de persones s’han interessat, però no han vingut.
7. Precs i suggeriments
Data propera reunió: 27 de març.
Vist i plau
Jara Febrer Santos

Verónica Cabrera

Secretària de l’Agenda Local 21

Presidenta de l’Agenda Local 21

Es Castell, 23 de gener de 2019
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”

