AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 25 DE JUNY DE 2019
Hora d’inici : 19:00h

Hora final: 20:30h

Lloc : Sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jèssica López, Verónica Cabrera, Pilar Esbert, Eleanor Fogan, Madelaine Davies, Gonçal Seguí,
Carmen Virtudes, Miquel Mont, Eduard Casasnovas, Marisa Álvarez, Gemma Rifà.
Ordre del dia
1.

Lectura i aprovació de l’acta anterior

2.

Camí des Garrover i Tallacotes

3.

Situació de l’AL 21 després d’eleccions

4.

Precs i suggeriments
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

Es dóna per aprovada.
2. Organització neteja camí des Garrover i Tallacotes
Gonçal explica que s’ha parat de fer jornades perquè fa massa calor i que només van de tant en
tant. S’explica que el camí ja està obert, és transitable i es pot fer en bicicleta. Al final no es va
posar graveta i es proposa posar arena al principi del camí. La idea és retornar a fer feina a
l’octubre. S’explica que CIME té unes brigades per neteja de camins per tota Menorca a la que
estan acollits tots els Ajuntaments excepte Es Castell. S’informa que existeix una partida per
camins rurals.
3. Situació de l’AL 21 després d’eleccions
Les reunions continuaran com sempre. Gonçal es presenta com a nou regidor de l’Agenda Local
21.
4. Precs i suggeriments
S’informa sobre la xerrada que es va organitzar el dia del medi ambient. No va venir gaire gent.
Va assistir Eduard Furró, enginyer català que passa temporades a Es Castell, ha escrit varis
llibres sobre transició energètica i pertany a la Junta Directiva del GOB.
S’informa que hi ha un any per fer el canvi de recollida de residus i les novetats que es poden
trobar al web de l’Ajuntament com per exemple l’enllaç al web de la Generalitat Catalana on
t’explica on va cada residu. Es proposa la idea de fer una demostració de com funciona aquest
enllaç a l’escola.
Gonçal recorda la importància de l’ús de les deixalleries i que quasi tots els serveis són gratuïts
pel ciutadà, que el fet d’haver-se d’identificar és per dur un control. Existeixen dos problemes a
resoldre: la neteja viaria (per manca de personal suficient) i la recollida d’estris. Respecte a la
primera s’està mirant de fer neteja amb Kärcher.
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Jéssica explica el tipus de recollida de residus que es fa a Valldemossa i a Esporles. Eleonor
explica que ella troba que les bosses compostables no són factibles i s’arriba a la conclusió que
s’ha de canviar la manera d’entendre la gestió dels residus domèstics. Gonçal explica que cal
canviar hàbits, que estem a un nivell de reciclatge molt baix i Es Castell té la pitjor estadística i
que si això no es canvia en 12 anys tindrem l’abocador de Milà ple.
Altra residu important a tenir en compte és l’oli perquè tot el clavegueram va a la depuradora
que no aconsegueix fer-ho net (oli, sal i metalls pesats) i això no permet que l’aigua es pugui
reutilitzar ni tan sols per reg. S’obre debat de com es gestionen els residus i s’aporten idees per
poder millorar i augmentar el reciclatge com per exemple les bonificacions en el pagament
d’impostos municipals.
Es demana sobre el got reutilitzable per festes i la normativa municipal sobre els gots de plàstic
d’un sol ús. S’explica que per festes d’enguany no es podrà canviar la normativa però que es
tindrà en compte pel proper any.
Es proposa reprendre el tema de l’Aigua i que s’haurien de revisar les tarifes per tal que es
pagués per consum/persona ja que les actuals perjudica a les famílies nombroses.
Pilar Esbert demana que si us plau es canvii la bandera de Sant Jaume que surt a les festes ja
que no és Sant Jaume, sinó Sant Jordi.
Proposta de la següent reunió: 25 de setembre de 2019.
S’aixeca la sessió a les 20:30h.
Vist i plau
Eduard Casasnovas

Secretari de l’Agenda Local 21

Verónica Cabrera

Presidenta de l’Agenda Local 21

Es Castell, 25 de juny 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
http://agendalocal.cime.es/ i al grup de facebook “Agenda Local 21 Menorca”
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