AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 29 DE GENER DE 2020
Hora d’inici : 19:00h

Hora final: 20:45h

Lloc : Sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jéssica López, Verónica Cabrera, Gonçal Seguí, Carmen Virtudes, Begoña Oquiñena, Imma
Paltor, Luis Fernando Sarmiento, Juan Jose Carretero, Sheila Moreno, Genoveva Ayape, Marie
Mugnier, Lola Moreno.
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Estat de la implantació de l’Agenda Urbana Espanyola a Menorca.
3. Organització de properes activitats: documentals, etc.
4. Precs i suggeriments.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es dóna per aprovada.
2. Estat de la implantació de l’Agenda Urbana Espanyola a Menorca.
Jéssica explica que ha trucat al departament de l’habitatge que és qui s’encarrega de portar el
tema dins el CIME i que ha parlat amb la Directora Insular, Paula Ferrando. Degut al període
electoral la implementació s’ha endarrerit. L’empresa que s’ha encarregat d’elaborar una primera diagnosi de la situació per la seva implementació a Menorca ha presentat el document al
CIME i aquest l’està revisant i fent proposta de millora. En els pròxims mesos s’iniciarà un pro cés participatiu i s’informarà a les entitats.
Respecte a la videoconferència que es va fer sobre el tema al col·legi d’arquitectes i a la que es
va convocar a regidors de comerç, urbanisme, arquitecte i AODL’s, no es va treure profit ja que
es centrava a posar l’exemple de creixement urbanístic d’una ciutat concreta del nord d’Espanya.
3. Organització de properes activitats: documentals, etc.
Vero proposa el documental de Michel Moore de 2015 «qué invadimos ahora?»
Imma proposa un altre «Espiguladors i l’espiguladora». Ofici de la gent que va a recollir l’espiga
quan ja ha passat la segadora. O a la verema, que sempre queden brots de raïm i gent que els
va recollir. La directora va fer un documental de la gent que va recollint el menjar. Es parla de
que és un bon tema per parlar la sobirania alimentaria. Aquí a Menorca aquest tema el traballa
treballa Veterinaris sense fronteres (Gonçal diu que s’han canviat de nom: solidaritat alimentària). Potser podria presentar el documental alguna organització com Mans Unides (que creu
que és aquesta entitat). La temàtica tracta de com es pot aprofitar el menjar. Bego creu que
«Menorca perservertion farm», estaven a l’organització d’això i potser poden tenir accés al documental.
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Vero proposa passar un documental que parla sobre un projecte d’arbres artificials que funcio nen com a molins de vent, per generar energia eòlica a nivell més autònom. Rafa Muñoz ens
podria assessorar sobre com aconseguir aquest documento o «curts» per poder visionar-los.
Bego demanarà a Eduard Furrò sobre possibles documentals. Sorgeix la proposta que Eduard
Furrò faci una xerrada sobre energia ja que té molta informació sobre les cimeres climàtiques,
com es desenvolupen i com arriben els grans mandataris a elles.
Sorgeix el tema dels molins de Milà i com s'han de millorar. Es comenta que hi ha un projecte
en marxa però que la cosa va molt lenta i que està dins de l’Agenda 2030.
El 15 de febrer a les 20h a l’Associació de Veïns es farà la xerrada «Ciencia Marina en la estación
de investigación Jaume Ferrer, La Mola» a càrrec de Maria Elena Cefalí.
Jéssica explica que ha intentat contactar amb les persones responsables per poder aconseguir
el documental de «Salvemos nuestro mediterràneo» però no ha tingut resposta de la persona
final responsable cristina.miquel@fox.com
Respecte a fer una obra de teatre de sensibilització mediambiental a l’escola Vero i Carmen
parlaran per veure si es pot organitzar aquesta activitat i que la incloguin dins el programa del
curs vinent si no es pot fer enguany.
Tema d’aigua: es crea un debat de si realment hi ha diferència entre l’aigua que entra i surt de
la desnitrificadora. No existeix informació clara al respecte. Es consulten les dades que apareixen al web de l’Ajuntament des Castell i es genera un debat entorn això.
També surt el tema del reciclatge i de la gestió dels residus. Vero comenta que a la revista ONA
s’explica com funciona Milà i la recollida de residus de Menorca. Es proposa repartir aquesta
revista a bars d’Es Castell en comptes de que quedi només a la recepció de l’Ajuntament.
Es comenta que fins 2021 no hi haurà recollida porta a porta a Maó i Es Castell perquè no dona
temps posar-la en marxa abans. A l’octubre es duran a terme unes proves. A l’Agenda Local 21 li
agradaria saber què hi ha previst i com podria col·laborar-hi.
S’inicia un debat sobre el tema de reciclatge, sobre les empreses que hi ha darrera la gestió
dels residus o sobre la privatització de la gestió de l’aigua.
Precs i suggeriments:
Apareix la queixa de que Sine Dolore no cuida la rotonda que té apadrinada. Es demana que
se’n facin càrrec o bé treguin el cartell que tenen posat, consideren que és massa gran.
Cala Sant Esteve s’ha vist afectada després del temporal Gloria. Es proposa si es podria organitzar una jornada de neteja. Jéssica li demanarà a Balma com està el tema ja que s’ha signat un
conveni Es Castell participa en la neteja de les platges de Menorca i demanarà si es pensa fer
alguna acció o no al respecte. En el cas que s’organitzés des de l’AL21 s’hauria d’implicar als ve ïns de la zona. En aquest cas s’hauria de contactar amb Núria Román.
Possible data per passar el proper documental: 6 o 27 de març.
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Propera reunió: 25 de març
S’aixeca la sessió a les 20:45
se levanta la sesión a las 20:45

S’aixeca la sessió a les 20:45h.

Vist i plau

Eduardo Casasnovas

Verónica Cabrera

Secretari de l’Agenda Local 21

Presidenta de l’Agenda Local 21

Es Castell, 29 de gener de 2020

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 Agenda Local 21), a
http://agendalocal.cime.es/ i al grup de facebook “Agenda Local 21 Menorca”

