AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 DE JUNY DE 2018
Hora d’inici : 19:05h Hora final: 21:00
Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jéssica López, Verónica Cabrera, Carmen Virtudes, Jara Febrer, Catalina Martín, Pilar Esbert,
Miquel Mont, Eduard Casasnovas, Eleonor Fogan.
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació acta anterior
2. Neteja camí den Verema
3. Precs i suggeriments

1. Lectura i aprovació acta anterior
S’aprova l’acta anterior.

2. Informacions Verónica
Verónica explica que va participar en una tertúlia organitzada pel Fons Menorquí de
Cooperació a Ferreries. Hi van participar l’AL21 de Ferreries, un representant d’una organització
de l’illa d’Ometepe (Nicaragua), un representant d’un grup de joves prospeccions i una persona
del món agrari. L’objectiu era presentar la feina que es feia des de les distintes entitats.
Es comenta que hi ha gent del poble que no coneix que es van fer les bosses de tela de “Es
Castell no vol plàstic”. Hi ha opinions divergents, alguns pensen que tothom sap que vam
repartir bosses (posteriorment es decideix anar a repartir bosses dia 21 de juliol al carrer).

3. Neteja camí den Verema
Es comenta que hi va haver bastanta participació. Es proposa fer més jornades de neteja. Millor
anar a fer altres camins que seguir amb aquest. És desitjable fer-ho en camins més assequibles,
que estiguin ben delimitats. En aquest cas, el fet que a una zona hi hagués un antic abocador
municipal, va dificultar que la feina semblés acabada.
Propostes:




Camí des Garrover gros, parteix de camí de Rafal, després a l’esquerra
Camí que surt des camí fosc
Camí des murters des de Cala Sant Esteve
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Jéssica proposa que fem petició formal a l’ajuntament, de manera que quedi registre d’entrada.
Carmen diu que hi ha agrupació (Coordinadora de Camins) que fa net camins.
Decidim fer 2 coses:



Petició formal a s’Ajuntament
Contactar amb agrupació. Carmen s’encarrega (Rodri, Domènec, Gonçal...)

Hi ha llistat/projecte en marxa per al Consell Insular per a elaborar guies de camins rurals ->
Jéssica s’ho mirarà.
Carmen diu que hi ha moltes zones que necessiten neteja: parc Cala Pedrera, zona Repòs del
Rei... Zones verdes del poble no es cuiden. Es queixa que es creen zones verdes, però no es
mantenen. Jéssica informa que hi haurà una dona dins el programa visibles, per aturats de
llarga durada, que es dedicarà a cuidar alguna zona enjardinada.
Propostes:
- Personal visibles podria arreglar parc cala pedrera.
- Organitzar activitat per a posar-lo en valor.
- Agafar mapa camins el setembre i anar a veure com estan. Miquel i Pilar ja en tenen.
Jara enviarà link a wetransfer.
- Jéssica veurà com ha quedat camí den Verema i mirarà amb regidors Emilio o Nisio com
està camí des Murter i camí des Garrover.
- Jéssica donarà info projecte amb CIMe (mapa camins rurals)

4. Altres propostes
Jéssica mos dirà quant hem gastat fins ara i pressupost disponible.
Carmen proposa per festes es Castell facilitar a bars fer projecte ReGot. Per incentivar proposa
fer rebaixa 50% per posar barra a aquells que fan Regot. Jéssica explica que s’ha intentat però
propietaris bars són molt reticents. A majoria festes organitzades per l’Ajuntament ja s’utilitza
el ReGot.
Vero proposa fer tallers per fer bocknrolls. O demanar a Consorci avam si en té. Vero va enviar
un email amb preus des catàleg. Jara proposa fer bocknrolls per l’escola i fer activitat amb
professors perquè controlin el consum de plàstic i alumini per a embolcallar el berenar.
Probablement tenim 2500€ per invertir en bocknrolls.
Pilar diu que escut de la bandera del caixer de la bandera és de Sant Jordi, i no la que toca de
Sant Jaume.
Jéssica investigarà si per les festes de Sant Jaume s’instal·larà un sistema SDDR.

5. Properes reunions



Reprendre documentals, ja tenir idees.
Camins rurals.
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Bocknrolls activitat escola.
Deixar bosses a Ajuntament.

Data propera reunió: 26 de setembre.

Verónica Cabrera Matturo

Presidenta de l’Agenda Local 21
Es Castell, 27 de juny de 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”

