AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2019
Hora d’inici : 19:00h

Hora final: 21:00

Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jèssica López, Jara Febrer, Verónica Cabrera, Pilar Esbert, Eleanor Fogan, Madelaine Davies,
Florenci Conde, Begoña Oquiñena, Gonçal Seguí, Carmen Virtudes, Miquel Mont, Imma Paltor,
Eduard Casasnovas, Balma González, Magdalena Humbert, Sheyla Moreno, Juan José Carretero
i esposa (representants del Centre Cultural).
Ordre del dia
1.

Lectura i aprovació de l’acta anterior

2.

Organització neteja camí des Garrover

3.

Nou secretari/a

4.

Organització properes activitats

5.

Precs i suggeriments
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

Es dóna per aprovada.
2. Organització neteja camí des Garrover
Gonçal explica que ja s’han fet tres jornades de voluntariat. Han arribat fins a soll de porcs (el
pagès veí aprofita el camí com a soll). Demana si es podrien dur dos viatges de camió amb
“pertret” (revuelto) per poder facilitar circulació pel primer tram (250 m aprox) del camí de
Trepucó a Trebalúger, tant per ara, que estan fent la neteja, com per la gent que hi va a peu,
en bicicleta o a cavall. Un dels veïns s’ha ofert a deixar passar al camió per la seva propietat per
a poder accedir a uns 250m de l’inici del camí estret. El Sr. Florenci Conde diu que ho estan
gestionant.
És impracticable traslladar i deixar el residus a l’entrada del camí. A mig camí hi ha un pagès
que deixa que es dipositin les branques a la seva tanca i va cremant. Al principi estaven a 500
metres de l’inici del camí de Trepucó-Trebalúger, ara ja s’està treballant a 750m aprox. Cada
dissabte es la tornada és més llarga. Altres vegades es deixen les branques al camí i van fent
petites cremes controlades. Els troncs grans se’ls enduen diferents veïns de l’entorn per la
xemeneia. Al principi era poc pràctic fer feina molts perquè no hi cabien. Ara ja hi cab més
gent. Aquest dissabte, si són molts, es podrà fer 2 grups i fer feina pels dos costats: la boca
Garrover/Rafal i la boca Tallacotes/Trepucó-Trebalúger.
S’ha començat la feina pel camí de Tallacotes. Per l’extrem del camí des Garrover no es pot
perquè hi ha una cúmul de pedres d’unes 50 tones. El problema és que els veïns encara no han
donat permís per accedir amb maquinària fins allà on hi ha les pedres (el camí és massa estret
per arribar-hi). Jèssica demanarà pressupost per treure pedres amb una màquina. Potser es
podria pagar part amb l’ajut de Libera (si la Fundació SEOBirdLife ho considera auxiliable), part
amb el pressupost de l’AL21, i l’ajuntament podria posar una altra part. Queda pendent de
veure el gruix del pressupost.
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Jèssica i Conde donen informació important: Ara ja està confirmat que el camí sencer és públic.
Verònica comenta que Begoña de la comissió ambiental de l’escola ha dit que estan disposats
a participar en activitats properes a l’escola. Es comenta que no és adequat que participin en la
neteja del camí. Gonçal comenta que hi ha una zona propera a l’escola que es podria fer net,
però Conde explica que hi ha problema a aquella zona amb “botellons” i que la policia hi va a
vigilar.
L’AAVV des Castell va organitzant jornades de neteja del camí cada dues setmanes. Dies
previstos per fer jornades de neteja: 16/03 (ja feta), 30/03, 13/04, 27/04, 11/05, 25/05. Per a
poder-les dur a terme es demana llista de material a la brigada (carretilla, motoserra, 4 tisores
de podar i 2 rastells). Si és possible, aniria bé quedar-se la carretilla i deixar-la fermada a un
arbre (és difícil transportar-la amb cotxe particular). Conde diu que sí que és possible.
Dels dies previstos, només el 13/04 seria adequat per a fer una jornada pública més gran. La
resta de dies coincideix amb altres esdeveniments (eleccions, Floreix Es Castell, etc).
S’acorda que l’AAVV passarà cartell d’aquesta setmana (30/03) a Jèssica i així es passarà per
whatsapp i per correu. Pel que fa a la jornada de dia 13 d’abril, es proposa enviar notícia a
ràdio i diari. Si som molta gent, es podria dividir en dos grups i passar per damunt del munt de
pedra. Potser dia 30/03 ja comencen a obrir camí de l’altre costat per poder fer millor feina dia
13/04.
A finals d’abril sortirà la revista Es Primer Sol. Podem enviar escrit sobre la feina fins dimecres
que ve. Jèssica demà mos confirma màxim paraules.
Gonçal presenta Magdalena Humbert de la Coordinadora de Camins de Menorca. Diu que el
2011 ja tenien un llistat de camins públics on figuraven el camí den Tallacotes i el des Garrover
Gros. A més, el Consell Insular de Menorca està fent catàleg i inventari de camins. Hauria
d’estar acabat aquest mes, però encara no està. La Coordinadora ara està baixa de voluntaris,
però ofereix ajut per a feines burocràtiques de recerca sobre els camins. Un dels seus
membres és un estudiós dels camins de l’illa. Ells van a reunions trimestrals amb els
ajuntaments i el Consell Insular sobre el catàleg. En un passat la Coordinadora va ajudar a
netejar el Camí de ses Planes.
3. Nou secretari AL21
Jara deixa de ser secretària per maternitat. A partir d’ara, Eduard Casasnovas farà de secretari i
Imma Paltor l’ajudarà.
4. Organització properes activitats
Quedem a l’espera de veure quants diners invertim en la retirada de pedres del camí.
El que podem fer és seguir organitzant documentals. Es proposa Waste Land o Before the
Flood. Cercarem altres títols possibles també. Possibles dates 26 abril o 3 de maig, pendent de
confirmar amb biblioteca.
5. Precs i suggeriments
Carmen proposa fer repàs de la neteja del Camí den Verema, que torna a estar molt brut. Van
desbrossar i ara es veu tota la brutícia que hi havia entre la vegetació.
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Verònica diu que tenim problema amb les papereres, ja que vola tot quan hi ha vent. Jèssica
diu que estan intentant canviar-ho. Imma proposa folrar-les per dins per tapar forats i que no
pugui entrar-hi el vent. Altres proposen que tingui tapa, però diuen que no s’ha de tocar amb
la mà per a obrir-les. Se li demanarà a Balma informació. Imma proposa posar una paperera a
l’inici del camí den Verema.
Data propera reunió: 22 de maig 2019.
Després, fins la formació de govern, no es pot reunir l’Agenda Local 21.
Vist i plau
Jara Febrer Santos

Verónica Cabrera

Secretària de l’Agenda Local 21

Presidenta de l’Agenda Local 21

Es Castell, 27 de març 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”

