AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 02 D’OCTUBRE DE 2019
Hora d’inici : 19:00h

Hora final: 20:30h

Lloc : Sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jéssica López, Verónica Cabrera, Pilar Esbert, Eleanor Fogan, Madelaine Davies, Gonçal Seguí,
Jesús González, Miquel Mont, Eduard Casasnovas, Valentos Serrano, Gabriel Cardona, Carmen
Virtudes, Catalina Martín.
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Organització de properes activitats: documentals, etc.
3. Organització de properes activitats: documentals, etc.
4. Aigua.
5. Plàstics.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es dóna per aprovada.
2. Organització de properes activitats: documentals, etc.
Es vol continuar seguint fent els documentals a la Biblioteca. Greenpeace va passar per l’Associació de Veïns, Carmen demanarà si tenen algun documental per poder passar. Verónica parla
sobre un documental sobre brossa oceànica i un home que recull brossa al mar amb una maquinaria.
Es proposa fer una visita a Milà però s’explica que això no és possible perquè encara estan en
obres. L’altre dia van explicar als polítics com estan les obres. Quan acabin volen fer una campanya perquè tots els ciutadans de Menorca passin per allà a visitar-la. Hi ha un powerpoint
penjat al web de l’Ajuntament explicant què estan fent allà. Milà noo és un abocador és un centre de reciclatge i es pretén tractar la fracció resta de diferents formes.
Gonçal proposa quines campanyes es podrien fer per lluitar contra l’incivisme (papers, brutícia
al carrer, estris i altres tipus de residus que es deixen als contenidors...)
Gabi proposa que sigui l’AL21 la impulsora d’aquesta iniciativa. La idea que sorgeix és fer, eslò gans, falques al programa de ràdio, sobre incivisme. Si pren la iniciativa l’AL21 li donaria més
impuls com a entitat local i a més el missatge vindria de la ciutadania i no pas dels polítics. Es
podrien fer falques i fer una campanya que durés per exemple un any. Les falques podrien ser
temàtiques (estris, enrenous, conciliació veïnal, etc).
Miquel també proposa sobre donar més informació del tema a través de cartelleria.
Altre manera d’arribar és a través de l’escola, els nens podrien ser els que gravessin la falca i in clús es podrien gravar les imatges i difondre-ho a altres canals. També seria interessant poder
fer-ho amb el Casal de Joves
A l’escola està Begoña Quevedo que porta la part mediambiental a l’escola i se li podria proposar.
Carmen comenta que podrien si parlar amb el grup de teatre (Noelia) per fer alguna cosa en re lació a la gestió de residus i fer alguna actuació a l’escola on vinguessin els familiars.
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Jéssica parlarà amb el Casal Jove per fer alguna activat en relació a la gestió de residus.
Jesús González es queixa que després de les festes d’Es Castell, a l’hora de fer net els carrers es
fa amb un xorro d’aigua que va a parar a Cala Corb, que va posar un queixa d’això i que no s’ha
contestat. Diu que si això ho fa l’Ajuntament... què no faran els ciutadans. També es queixa que
ha sol·licitat altres coses a l’Ajuntament i mai ha tingut notícies.
Miquel també aprofita per parlar de la festa de l’escuma que es fa per Sant Jaume que també
tot va a Cala Corb.
Es demana per la Fundació que va oferir a l’AL21 plantar unes palmeres (washingtonias).
Aquest tema està pendent, s’ha de decidir si es vol o no plantar-les i on ja que la Fundació en
dóna moltes. El camí d’en Verema és una opció ja que el projecte és que aquell camí sigui una
zona verda que connecti els camins rurals amb el poble. S’hauria de revitalitzar aquesta zona.
Pilar diu que no troba que sigui un bon lloc on posar-les i si ji ha possibilitat de posar-les en altra banda. S’explica que una altra possibilita està posar-les a la carretera d’Es Castell a Maó, però aquí hi haurà més problema per posar-les ja que no tenim tantes competències. Aquesta
Fundació ha regalat vàries palmeres a altres Ajuntaments.
Una proposta és posar-les al nou Boulevard, però encara el projecte no està aprovat, i els dife rents partits han fet les diverses propostes. L’any passat CIME va brindar una partida pressupostària de pagar la meitat.
Es proposa també fer com a activitats xerrades sobre medi ambient.
Gonçal diu el nou sistema de reciclatge de recollida porta a porta té previst una campanya im portant de conscienciació i reciclatge. Sorgeixen les següents preguntes: Està previst sancionar
o premiar a l’hora de fer la recollida porta a porta? Com es farà amb la gent que només resideix
durant l’estiu? Es té la idea de premiar a la gent que recicli més?. En principi encara no està res
decidit ni s’ha pensat encara quins mètodes es posaran en marxa.
Madelaine troba que el sistema de premi o càstig no és factible ja que és difícil identificar els
usuaris que fan un mal ús, per exemple a un edifici de pisos. La idea és que la brossa deixi de
ser anònima i vagi identificada d’alguna manera, amb un codi o nom. S’obre un debat sobre
aquest tema. S’explica que hi haurà un recinte tancat per tirar la brossa que només es podrà
obrir amb codi o carnet. Es demana quant costarà aquesta tecnologia. S’explica que actualment
el 79% de la brossa és rebuig i aquest va cap a Milà que passa la factura a l’Ajuntament a 138€
la tona. Es pretén mancomunar amb altres edificis la recollida dels residus per tal de donar més
eficàcia al sistema. Es Castell passara del 21% al 81% de part reciclada i això voldrà dir que hi
haurà un benefici tant a nivell ambiental com a econòmic. Sorgeixen les preguntes de com s’integraran les grans superfícies i les empreses privades dins d’aquest sistema i com es regularà
tot això.
passarà del 21 al 81% en reciclatge i això vol dir que hi haurà un benefici tant a nivell ambien tal com econòmic.
Las grandes superficies se van a ver integradas en este sistema a la hora de cómo nos venden
los productos i los embalajes? Cómo van a regular a las empresas hacia esto?
3. Agenda Urbana Espanyola
Es deixa per la propera sessió. Jéssica enviarà per correu electrònic el que varen presentar des
del Consell.
4. Aigua.
Es demana si l’aigua que ens arriba a casa està completament lliure de nitrats i es comenta que
no hi han hagut visites de ciutadans ni escoles a visitar la planta però que aquesta es pot visitar
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si es vol. Quan la planta desnitrificadora es va acabar va estar 7 mesos produint i analitzant els
35 paràmetres que sanitat exigeix. Fins que Hidrobal no els va tenir controlats sanitat no va autoritzar que aquest aigua es distribuís als domicilis. Una de les avantatges també es que també
retira l’excés de cal ja que el nostre aqüífer te uns nivells molts alts d’aquest element.
Es proposa també fer una campanya sobre la potabilitat de l’aigua d’Es Castell.
L’Ajuntament vol revisar les tarifes d’aigua, ja que la planta desnitrificadora ha augmentat el
cost, i pretén revisar els criteris de pagar per habitatge o per número de persones censades a
l’habitatge. L’Ajuntament és partidari de premiar y/o castigar a la persona que estalvia i a la que
balafia. També hauríem de tenir la 3ª canalització que es diuen les aigües grises. Les depurado res haurien de poder filtrar-les de nou al aqüífer però està tan contaminada de metalls pesats
que això no és possible i es depura per tirar-la al mar.
5. Plàstics.
S’explica el programa ara va de got i es demana què era aquella màquina de devolució d’enva sos. S’explica que és un consorci que venia de Mallorca. S’hauria de cercar informació sobre
aquesta gent (qui són, quant es va reciclar...)

6. Precs i suggeriments.
Novetats del camí: Ha rebrotat la mala herba. L’Ajuntament té una brigada amb poc personal i a
l’estiu, a més, tenen molta feina a part de vacances etc. Ara és quan es comença a respirar una
mica tant el servei de neteja com el de brigada i poden tornar altra vegada a urbanitzacions i
camins. A més durant l’estiu tampoc es pot cremar. S’haurà de parlar amb els voluntaris perquè
es cremi l’arrel dels rebrots i no tornin a sortir. Es demana que podria col·laborar protecció civil
amb les motoserres. També hi ha molta pedra solta. Es reprenen les jornades de neteja, una
cada 15 dies.
Proposta de la següent reunió: 20 de noviembre de 2019.
S’aixeca la sessió a les 20:30h.
Vist i plau
Eduardo Casasnovas

Secretari de l’Agenda Local 21

Verónica Cabrera

Presidenta de l’Agenda Local 21

Es Castell, 2 d’octubre de 2019
NOTA: 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”

