AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 25 D’ABRIL DE 2018
Hora d’inici : 19:05h Hora final: 21:00
Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Florencio Conde, Amanda Nuevo, Jéssica Cardona, Eva Yáñez, AECC, Verónica Cabrera, Carmen
Virtudes, Jara Febrer

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació acta anterior
2. Neteja camí den Verema

1. Lectura i aprovació acta anterior
S’aprova l’acta anterior.
2. Neteja camí den Verema
Es separaran els residus recollits: hi haurà contenidors groc, verd i un de fracció resta a la zona
del polígon i els que ja són a l’escola. S’intentarà posar una cuba dalt per a ferralla i altres
residus.
Es decideix no fer xerrada aquell dia.
És necessari saber aproximadament quants serem per calcular els ingredients de la paella. La
paella es farà al pati de l’ajuntament o a l’escoleta.
Es farà una nota de premsa (la prepararà el Consorci) amb el cost de les actuacions i fer difusió.
Es contactarà amb la premsa perquè venguin el dia de la neteja.
De la gents que hem contactat, els següents han confirmat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecció Civil
Omni Col·lectiu
Sa Sínia
AECC
Associació Comerciants des Castell – 2 persones, si confirmen.
Gimnàstica rítmica
APIMA – es reuneixen demà 26/04 i ens confirmaran quanta gent ve
Club Nàutic
Club de Judo
Atlètic de Villacarlos
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•
•
•
•
•
•

Horts socials
Club de jubilats
RevelArt
Associació Menorca Britannia
Colla de geganters – pendents de si hi són
Associació de Veïns

Pendent:
•
•
•
•

Bàdminton – Vero
Associació Veïns Trebalúger – ho comentaran, Carmen/Gerardo
SOM (Societat Ornitològica de Menorca)
Amics de la Mar del Port de Maó - Bego

Els següents ja no existeixen:
•
•
•

Petanca
Associació Veïns Son Vilar
Associació Veïns Cala Sant Esteve

Maneres d’apuntar-se: mail a jessica o Amanda. Telefonar a Ajuntament des Castell. Acudint
personalment a l’Ajuntament.
El Camí es diu Camí den Verema i la part més llarga és Camí de Santa Creu.
Logística:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inici a les 10h a l’aparcament de l’escola. Paella a les 14h. Farem una paella
vegetariana i una amb animals.
Compra ingredients la fa l’AL21. Vero pot anar-hi un matí. AECC passa llista
d’ingredients.
Carn Can Nito, verdura a la fruiteria.
Amb fons AL21 es poden comprar plats de plàstic reutilitzable per a l’ajuntament. Per
als gots vindrà el projecte Regot. Els coberts seran o bé biodegradables o reutilitzables.
Es compraran plats i coberts, potser gots per s’AL21.
Plats – consorci residus
Gots – Regot contacta Jéssica
Coberts – Jara
Rentar plats – cuina de l’escoleta.
AECC emprarà nevera Ajuntament

Es comenta que algú vol regalar “washingtonias” a l’Ajuntament i les volen posar al camí den
Verema. Eva proposa que es replantegin plantar-les allà. Molta gestió, molts de recursos i
espècia forana.
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3. Documental
Divendres 4/05. Documental Un océano de plástico. Una persona del consorci ha fet els
subtítols en castellà.
Eva fa cartell de la peli. Jéssica fa difusió.
No fem “picoteo” aquesta vegada, a no ser que canviem d’opinió.
4. Altres
Floreix Es Castell: no tenim prou gent per a fer-ho.
Es parla dels llums i els contenidors de Santa Anna

Propera reunió: 23 de maig, abans de neteja, 19:00h.
Verónica Cabrera Matturo
Presidenta de l’Agenda Local 21
Es Castell, 25 d’abrilde 2018
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”

