ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 17 DE MAIG DE 2017
Hora d’inici : 19 h
Hora final: 20.45h
Lloc : Sala de plens de l’Ajuntament des Castell

ASSISTENTS:
Verónica Cabrera,Carmen Virtudes, Gabi Cardona, Walter Heredia, Gerardo Pons,
Marta Salom, Florenci Conde, Bego Oquiñena i Imma Paltor que actua com a
secretària.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Repassar altres tasques reunió anterior:
a. Espais a Ràdio Es Castell
b. Filtres verds
c. Cartells contenidors residus
3. Bosses de tela de l’AL21.
4. Revista Es Primer Sol: informació i detalls per participar-hi.
5. Trobar president/a i secretari/a suplents.
6. Concretar temes per a la pròxima reunió.
7. Precs i suggeriments.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 15 de març?
2. Repassar altres tasques reunió anterior
d. Espais a Ràdio Es Castell
Walter informa que s’ha trobat amb dificultats per coordinar el dia que han de fer una
prova de veu.
ACORD
S’intentarà fer el dimarts a les 19 h, I parlarà amb el director de ràdio Es Castell.

e. Filtres verds
Es comenta que el GOB estan ocupats per venir a fer una xerrada sobre filtres verds,
ja que preparen la festa del seu 40è aniversari.
ACORD
Es proposa fer una recopilació d’informació sobre què són els filtres verds. Es
contactarà amb la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament.
f.

Cartells contenidors residus

ACORD
Es reclamarà al Consorci de residus els cartells indicadors de la selecció de residus
que van a cada contenidor.
S’obre un debat I es destaca que caldria:
Demanar al Consorci dades de la recollida selectiva .
Desterrar falses llegendes “nosaltres seleccionem I ells ho barregen” Una bona
manera seria aparcar a l’Esplanada, un camió de recollida selectiva I mostrar
com funciona.
Tenir cura de la recollida selectiva que fan els hotels ( normativaISO), restaurants I
festes públiques.
La importància d’incidir en el REDUIR.
Es recorda que el Govern Balear està preparant una nova llei de residus.
Es parla de la recollida de fems a les platges I als camins:
Posidònia, antítesi del plàstic.
La costa del nostre poble no està en el Consorci de neteja de platges, perquè es
considera que Es castell no en té.
Es proposa fer campanyes populars per netejar zones costeneres
FOCSA fa net tot el que arriba a terra.
Els camins rurals, en general, es diu que estan bé. Excepte el camí d’en Verema, el
Camí Verd I la zona de Biniatap (polígon)
S’acorda que és necessari la neteja perquè així costa més embrutar.
3.Bosses de tela de l’AL21.
Es proposa fer una actuació conjunta amb l’Associació de Comerciants. El color de la
bossa seria verd.

4. Revista Es Primer Sol: informació i detalls per participar-hi.

Agenda 21, tindrà un espai a la Revista Es Primer Sol. El proper nombre s’editarà
abans de les festes. Haurà de tenir 150 caràcters.
S’obre un debat de l’ús de gots de plàstic reutilitzables.
No es troben fàcilment i el seu ús és molt convenient. Es preguntarà a la Conselleria
de Medi Ambient i al regidor de Festes.
S’hauria de revisar l’ordenança per tal de fomentar el got reciclable o en tot cas el de
paper i eliminar poc a poc el got de plàstic d’un sol ús.
5. Trobar president/a i secretari/a suplents.
No s’ofereix cap voluntari per fer de suplent de la secretària i presidenta.
ACORD
Comentar-ho per whatsapp o dir-ho a persones que podrien estar interessades en
assumir aquest càrrec.
6.Concretar temes per a la pròxima reunió.
Es farà el seguiment dels acords presos:
cartells, filtres verds, bosses,gots, revista Es Primer Sol.
La pròxima reunió serà el dia 21 de juny.
7. Precs i suggeriments.
El regidor d’Urbanisme s’informarà de l’abocament de Sant Carlos i els residus del
polígon industrial per fer un pressupost del que costaria treure’ls i tancar la zona
perquè no en tornin a abocar.
S’ha de preguntar a na Jéssica com es pot pagar el material que es compri pel
funcionament l’AL21.
Sense més temes que tractar, la presidenta aixeca la sessió, sent les 20.45h, i s’esten
aquesta acta.
Vist -i-plau

Imma Paltor

Verònica Cabrera
presidenta AL21

Es Castell, 17 de maig de 2017

