ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2017
Hora d’inici : 19:10h

Hora final: 20:55

Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jéssica López, Verónica Cabrera, Carmen Virtudes, Imma Paltor, Walter Heredia, Gonçal Seguí,
Marta Pérez, Jara Febrer, Tere Simonet, Pedro Massa, José Cantallops.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Organització projecció documental 1 de desembre
a. Decidir tema i documental
b. Cercar presentador/a.
c. Cartell
d. Sol·licitar sala a l’Associació de Veïns.
3. Reflexió sobre xerrada PAAM
a. Valoració assistència
b. Avanç PAAM
c. Tria de accions a les quals volem donar continuïtat
4. Neteja Camí den Verema
5. Bosses de tela per campanya Nadal
6. Organitzar xerrada sobre filtres verds (novembre)
7. Precs i suggeriments
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior (25 d’octubre) i la del 27 de setembre
2. Organització projecció documental 1 de desembre
a. Decidir tema i documental
1 de desembre: Voces de la transición
Següent: Before the Flood -> 9 de febrer
Properes sessions: Marta Pérez cerca opcions d’altres temàtiques, Carmen mira a biblioteca.
Jéssica demana a biblioteca de comprar Before the Flood.
Pedro Massa proposa demanar-ho a obra social La Caixa
Imma proposa Wasteland (artista brasileny).
b. Cercar presentador/a.
Opció Edurne. Imma i Carmen se’n encarreguen
c. Cartell
Passam informació abans de dilluns a Jéssica. Ella fa cartell i difusió
d. Sol·licitar sala a l’Associació de Veïns.
Carmen confirma que està disponible
3. Reflexió sobre xerrada PAAM
a. Valoració assistència
b. Avanç PAAM
c. Tria de accions a les quals volem donar continuïtat

Es comenta revisió PAAM. Any que ve probablement es renovin PAAMs de tots els municipis.
S’està decidint com es farà (12 eixos transversals Carta d’Aalborg, Agenda 20/30, o fusió?).
Jéssica proposa que fem cop d’ull al PAAM i a la revisió d’enguany per anar preparant reunions de
l’any que ve.
4. Neteja Camí den Verema
Conde informa que Govern Balear oferirà subvenció per neteja camins i treure peltrep. També
adequar parets seques i delimitar camí. Ara esperen que surti la subvenció per ampliar projecte.
Potser posar palmeres. Ideal que surti desembre i fer-ho gener-febrer.
Volen demanar a na Bego la seva part educativa per afegir-la al projecte.
Jéssica proposa organitzar visita a deixalleria amb l’escola i AL21.
8 de març xerrada de compostatge as Castell proposada pel Consorci, cap a les 19:30-20. Prèvia
campanya a les escoles. Jéssica mirarà de canviar dia perquè coincideix amb Dia de la Dona.
5. Bosses de tela per campanya Nadal
S’havia d’avançar 40% per posar en marxa. Ja està aclarit. Bosses demanades.
Es repartiran a través del comerços.
Es proposa posar paradeta informativa i donar bosses amb tríptics. S’ha de demanar permís a
Conde. Jéssica ho gestionarà.
Es proposa fer més tríptics. Sense dates.
Canvi de l’apartat de participació:
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”
6. Organitzar xerrada sobre filtres verds (novembre)
Conde diu que ara estan fent pressupostos i que ho proposarà per les àrees que queden fora del
clavegueram.
El gener mos informarà d’avenços.
7. Precs i suggeriments
Marta Pérez comenta que es va proposar a Consell de fer una segona reunió de les Agendes
Locals 21 a nivell insular. També se’ls va proposar fer tallers informatius i formació a nivell de
foment de la participació per a les Agendes, però encara no han respost.
Walter demana poder veure projecte bulevard entrada poble i tema aparcament. A propera
reunió podrem veure-ho i comentar-ho. Tanmateix a facebook ja es pot consultar. Dia 24 vindran
els diferents grups polítics a presentar les seves propostes. Conde per PP, Imma per SOM i avisar
PSOE.
S’estableix que la propera reunió serà el 24 de gener.
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