ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2017
Hora d’inici : 19:00h

Hora final: 20:50h

Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jéssica López, Verónica Cabrera, Carmen Virtudes, Imma Paltor, Walter Heredia, Florencio Conde,
Marga Torres, Marta Pérez, Gonçal Seguí, Sheila Moreno, Begoña Oquiñena, Jara Febrer
Excusa presència directora Hotel Hamilton.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Organització projecció documental “Antes que sea demasiado tarde”
a. Cercar documental i presentador/a.
b. Cartell
c. Sol·licitar sala a l’Associació de Veïns.
3. Resum de la reunió de les AL21 duta a terme al Consell Insular
4. Organitzar activitats de caire ambiental a l’escola
a. Reunió amb l’equip directiu de l’escola
b. Documentació sobre activitats escolars per part de la coordinació de les AL21.
5. Preparar revisió del Pla d’Acció Ambiental Municipal des Castell.
6. Organitzar xerrada sobre filtres verds (novembre)
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Jéssica López comenta que s’ha de corregir que ella no és la secretària de l’ajuntament. Es
canviarà i es dóna per aprovada.
2. Organització projecció documental “Antes que sea demasiado tarde”
Marta Pérez explica que des del Fons Menorquí de Cooperació s’han ofert per a ajudar les
Agendes. Ella té una sèrie de fulletons sobre el FMC.
Jara Febrer s’havia posat en contacte amb el FMC i, donat que no havíem aconseguit la pel·lícula
“Antes que sea demasiado tarde”, s’ha decidit projectar la pel·lícula “Mañana”. La projecció es
fixa per dia 6 d’octubre a les 20:00. Es compraran dues coques, vi i sucs per fer una picada durant
el posterior debat, que moderarà Maria Jesús del FMC. Es farà un cartell i se’n farà difusió per les
xarxes socials i als tótems i comerços del poble.
Es parla de fer un cicle de cinema amb projeccions cada dos mesos. La idea és tenir sempre algun
presentador. S’ha de mirar que els documentals siguin més curts (Mañana dura 2h). Begoña
proposa pel proper documental “Voices of transition” per a la propera sessió. Podríem convidar
Karen Plugrose, Edurne Uribe i Begoña també podria fer intro. Proposta 1 de desembre. Bego les
contactarà i mos dirà.
Jéssica proposa que ens organitzem més fora de les reunions. Apunta que manca la comunicació.
La majoria hi està d’acord.

3. Resum de la reunió de les AL21 duta a terme al Consell Insular
Marta Pérez fa un resum de la reunió que es va fer el dia 16 d’agost al Consell Insular, on van
acudir ella, Verónica Cabrera i Walter Heredia. Explica que hi ha una nota informativa preparada
però no publicada encara. Els temes que es van tractar va ser:
-

-

Pla d’Acció Menorca Reserva de la Biosfera. S’està redactant, contractat a una empresa
externa (la Vola). S’està estudiant si incorporar els nous objectius de desenvolupament
sostenible a les AL21 (els Plans d’Acció Ambiental Municipals anteriors seguien una
estructura diferent a aquests nous objectius). A nivell Espanya s’està canviant en alguns
municipis i en altres no.
Totes les AL21 necessiten més participació, falten eines de participació i dinàmiques.
Tot el que estan redactant estarà disponible per a les AL21.
Cada AL21 té una dinàmica diferent. Funcionament ideal: els tallers proposen i
l’Ajuntament ha de ser qui executi.
Es va demanar que tornessin a activar-se les subvencions del Consell Insular per a les
Agendes Locals que es van donar en el passat.
Es va demanar que continués la figura de coordinador de les AL21 a Menorca, és una
figura que les manté vives i intercomunicades.
Necessitat de major interacció entre les AL21. S’està desenvolupant una eina per a fer-ho.
A les agendes els falta visibilitat.

Jara demana si tenen pensat fer tallers de formació o jornades. Marta diu que ho tindrà en
compte.
Jéssica comenta que abans es feia nota de premsa de les reunions. La reunió actual ha estat
anunciada al diari. En el futur s’intentarà potenciar més la nostra visibilitat a través d’aquest mitjà.
De cara a millorar el tríptic actual, es proposa posar “reunió bimensual, consultar dates a web...”
enlloc de dates concrets.
4. Organitzar activitats de caire ambiental a l’escola
Es proposa recuperar la iniciativa d’anar a peu o en bici a l’escola. Begoña presenta un projecte
que va fer quan treballava al CEP per a recuperar el Camí de sa Verema de darrere l’escola
(restauració ambiental). El camí està ple de residu i peltrep.
S’opta pel segon projecte. Inicialment es proposa que sigui una activitat de l’escola on cada curs
agafi responsabilitat sobre un tros del camí (adoptar el camí). Després es proposa fer-ho a través
de l’AMPA, però es desestima perquè té poca participació. Finalment es decideix iniciar-ho com
una activitat oberta a tothom.
S’acorda fer una excursió per a avaluar l’estat del camí i les actuacions necessàries dia 5 d’octubre
a les 17h. Punt de trobada aparcament de l’escola. Posteriorment s’organitzaran activitats de
neteja i el que faci falta. Les primeres batudes es farien com a activitats de voluntariat. Es vol
involucrar a les empreses del polígon, que són les que aboquen material amb més freqüència.
Florencio Conde comenta que l’Ajuntament podrà contribuir a retirar el que no es pugui treure a
través del voluntariat.
En una etapa posterior es voldria involucrar l’escola per a desenvolupar un projecte educatiu al
voltant del camí (hàbitats ecològics, flora, fauna...)

5. Preparar revisió del Pla d’Acció Ambiental Municipal des Castell.
S’està fent des de la coordinació insular de les AL21. Marta es posarà en contacte amb Begoña per
transferir coneixement de la revisió que ella ja havia iniciat.
Es decideix fer un taller temàtic per a presentar els resultats de la revisió PAAM feta per
coordinació insular. S’acorda dia 25 d’octubre a les 19:00. El contingut del taller serà:
•
•
•
•

Introducció sobre què és l’AL21
Presentar estatuts de participació
Resultats revisió PAAM
Resultats enquesta online

Jéssica s’encarregarà de fer el cartell i la difusió del taller. S’acorda ampliar les vies de difusió a:
-

Punts d’informació jove instituts
Comissió medi ambient 3 instituts i escola d’arts i departament naturals/socials.
Casal de joves
Mitjans habituals (whatsapp, web Ajuntament, email, diari)

6. Organitzar xerrada sobre filtres verds (novembre)
Florenci explica que l’Ajuntament no està apostant pels filtres verds perquè la seva prioritat és fer
arribar el clavegueram a la major part del poble. Tot i així, considera que seria una opció per
aquelles àrees on es té previst que arribi el clavegueram (Na Xenxa, Binissaïda, Son Viali). S’acorda
que Jara cercarà informació sobre la convocatòria de filtres verds a Maó i com ha funcionat i la
farà arribar a Florenci. L’objectiu és incloure una partida en el pressupost de l’any vinent, que
s’està elaborant actualment.
7. Precs i suggeriments
Verónica Cabrera recorda que el tema de les bosses de tela encara està pendent. Jéssica té una
reunió amb els comerciants del poble la setmana vinent i els proposarà fer una acció conjunta
amb l’AL21. Hi ha un parell d’opcions: participar en la campanya de Nadal fent bosses de tela o
introduir les bosses de paper per aquells aliments que es venen a granel. Es tracta d’anar
eliminant els plàstics del comerç local.
Begoña pregunta si la recollida de fems orgànic no està activa, si resulta que tot es mescla al
camió. Marta diu que fa un parell d’anys que es va treure perquè la separació era de molt mala
qualitat. S’està fent un estudi per reprendre-ho. De cara a l’any que ve es farà probablement.
S’acorda que la propera reunió ordinària serà el dia 22 de Novembre.
Sent ja les 20:50, s’aixeca la sessió.
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