AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 22 DE MAIG DE 2019
Hora d’inici : 19:00h

Hora final: 20:15

Lloc : Sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jèssica López, Verónica Cabrera, Pilar Esbert, Eleanor Fogan, Madelaine Davies, Begoña
Oquiñena, Gonçal Seguí, Carmen Virtudes, Miquel Mont, Eduard Casasnovas, Joana Escandell,
Salvador Moragues, Catalina Martí, Valentí Serrano, Claudia Timoner (AAVV), Sheyla Moreno
Ordre del dia
1.

Lectura i aprovació de l’acta anterior

2.

Camí des Garrover i Tallacotes

3.

Situació de l’AL 21 després d’eleccions

4.

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

Es dóna per aprovada.
2. Organització neteja camí des Garrover i Tallacotes
Jéssica explica quin ha estat el projecte presentat per demanar la subvenció de residus i
Begoña comenta que s’hauria d’haver plantejat des de la perspectiva que el camí és un
abocador de l’explotació agrícola.
Gonçal explica com es troba la situació actual del camí. Fins l’1 de maig el ritme va ser ràpid, en
canvi, ara, amb la prohibició e crema, ja s’ha alentit. Gonçal es va posar en contacte amb un
agent forestal que li va dir que no es podien deixar les branques durant l’estiu als costats del
camí.
A l'última jornada es varen omplir 8 «bigbags» de branques i es transportaren fins el punt on es
podia arribar amb vehicle. Per la jornada de dia 25 seria ideal aconseguir obrir el pas dels
últims 50-60 metres i a l’octubre ja s’acabaria de cremar les branques conforme s’anessin
traient. Sembla que hi haurà tres punt on deixar-les, a finques privades ja que Gonçal s’ha
posat en contacte amb els propietaris per demanar-lis permís (Finca de na Xenxa i pagesos).
Els dos camins presenten varis enderrossalls de paret seca que s’haurien de reconstruir.
També l’AL21 va demanar a l’anterior reunió que el tram de 400m del camí Biniatap-Trebaluger
s’aplanés amb peltreig i no s’ha tingut resposta. Jéssica comenta que ella creia que havia
quedat clar a l’anterior reunió que en principi l’Ajuntament no estava disposat a posar-ne i
l’AAVV diu que ells no ho havien entès així.
Existeix també la sensació per part dels voluntaris que cap persona de l’Ajuntament ha anat a
mirar com es troba la situació del camí. Els i les voluntaris/es troben que seria un bon gest per
part de l’Ajuntament reconèixer les tasques fetes pels voluntaris/es.
Gonçal insisteix en la necessitat d’aplanar el tram de 400m del camí Biniatap-Trebaluger. La
idea seria poder deixar una mica del camí obert a la part central, perquè la gent hi pugui
passar i després de l’estiu tornar-hi un cop IBANAT doni permís per fer focs.
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Exactament no es pot planificar el temps total de feina que requerirà el camí ja que hi ha molt
enderrossalls. Jéssica comenta que la reconstrucció d’aquest enderrossalls s’haurien de fer en
un futur, passades les eleccions, si a l’Ajuntament li interessa.
Es proposa allargar un mes més les jornades per tal de poder deixar-ho practicable durant
l’estiu. Jéssica demanarà la possibilitat d’allargar l’assegurança un mes més.
De la poda que s’ha fet s’ha recollit molta llenya que s’oferirà als propietaris de les finques
col·laboradores.
S’acorda que dia 5 de juny, atès que és el dia del medi ambient, Gonçal i Balma realitzaran
exposicions relacionades amb la jornada de sensibilització sobre dos temes: a) la prevenció i
gestió de residus; b) Conservació del patrimoni etnològic, a les 20h a la Sala de Plens de
l’Ajuntament. Gonçal explicarà la feina feta amb la neteja del camí i Balma sobre prevenció i
gestió de residus. La xerrada durarà 30 i 30 minuts aproximadament.
3. Situació de l’AL 21 després d’eleccions
Jéssica explica que el nou govern és qui ha de decidir si continua amb l’AL21 o no, aleshores,
fins que no hi hagi una nova formació de govern no es sabrà sobre la continuïtat o no de
l’Agenda. En el cas que sí continués, tot seguiria igual, és a dir, no s’ha de tornar a escollir
president/a i secretari/a.
Es debat si es fa una reunió extraordinària al juny en el cas que l’agenda local continués perquè
es troba que fins al setembre són masses mesos sense fer reunió.
S’acorda la data de dia 26 de juny a les 19h.
4. Precs i suggeriments
Es demana que es faci difusió a premsa de la jornada de neteja de dissabte. S’aixeca la sessió a
les 20:15h.
Vist i plau
Eduard Casasnovas

Secretari de l’Agenda Local 21

Verónica Cabrera

Presidenta de l’Agenda Local 21

Es Castell, 22 de maig de 2019
NOTA: 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
http://agendalocal.cime.es/ i al grup de facebook “Agenda Local 21 Menorca”
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