ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017
Hora d’inici : 19:00h
Hora final: 20:45h
Lloc : sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Gabriel Cardona, Pilar Esbert, Maria Jesús Gomila , Maria José Cardona, Jéssica López, Begoña
Oquiñena, Virginia Pagès, Verónica Cabrera, Carmen Virtudes
Excusen presencia Walter Heredia, Gerardo Pons y Jara Febrer.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta anterior
Organització Sant Jordi: punts de llibre i repartiment tríptics
Organització Setmana Clima (5-13 de maig): xerrada i documental
Repassar altres tasques reunió anterior:
a. Espais a Ràdio Es Castell i Es Primer Sol
b. Escrit filtre comunitari Trebalúger i xerrada filtres verds
c. Llista de contactes actualitzada
d. Cartells contenidors residus
Trobar president/a i secretari/a suplents
Es Castell Flors
Concretar temes per a la propera reunió
Precs i suggeriments.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta.
2. Organització Sant Jordi: punts de llibre i repartiment tríptics
Es comunica que la taula està sol·licitada pel dia 23 i haurà d’estar fora de la carpa. Jéssica ens
comunica que Conde està de vacances, Vero parlarà amb l’alcalde per telèfon per confirmar
l’encàrrec a Tecnogràfic.
Es comunicarà pel grup de correus o pel de Whatsapp, l’horari que la parada estarà posada per
que cada un digui quin horari li va millor per ser-hi.
3. Organització Setmana Clima (5-13 de maig): xerrada i documental
Bego ens informa que la setmana comença el 5 de maig amb una conferència a Ciutadella i
aquesta mateixa es repetirà a Maó el dia 8, el dia 10 la AL21 de Maó organitza una xerrada
sobre el canvi climàtic impartida per Agustí Jansà. El dia 11 la xerrada serà a Es Mercadal i la
donarà Rafa Muñoz de SOMENERGIA.

El día 12 la xerrada sobre el gas la donarà un membre del GOB i serà a Es Castell. Es comenta
que també es podria projectar el documental Before de Flood el dissabte 13, es preguntarà a la
biblioteca de Maò si el tenen (pendent).
El 13 pel matí hi haurà una marxa des de Dalt Vilanova fins al Consell Insular, es comentarà el
projecte de la planta fotovoltaica a Santa Rita.
Bego informa sobre el calendari de xerrades que hi ha a la pàgina del IME, i explica un poc la
situació del gas a Menorca.
4. Repassar altres tasques reunió anterior:
a. Espais a Ràdio Es Castell i Es Primer Sol
b. Escrit filtre comunitari Trebalúger i xerrada filtres verds
c. Llista de contactes actualitzada
d. Cartells contenidors residus
Ens comuniquen que tindrem un espai a la revista El Primer Sol, i que les publicacions són
trimestrals.
Per l’espai a la Ràdio ens comenta que s’ha de fer una prova de veu i que s’hi han d’adjuntar les
dates personals de la persona responsable del programa. Es mirarà duració, freqüència i l’espai
lliure.
Queda pendent el punt b y d, Gerardo no ha pogut venir.
Virginia ens comenta que ha vist per Sant Felip sortir per una tuberia d’aigua bruta
directament al port.
Sobre el tema de les bosses de tela es parlarà amb l’associació de comerciants per fer-les
conjuntament, Vero es posarà en contacte amb Bel, que es la presidenta.
Jéssica ens passarà el llistat de contactes actualitzat (entitats).
5. Trobar president/a i secretari/a suplents
Queda pendent per la següent reunió.
6. Es Castell Flors
Ens hem d’incriure a cultura, i les bases es troben a la pàgina web de l’ajuntament.
Es proposa fer un taller per nens de reciclatge amb flors, el dia 14. Es parlarà amb
Gemma, Enero i Leni per si volen col·laborar al taller.
Es demarà pressupost per comprar una pancarta de la AL21 pels actes.
Sent ja les 20:45, s’aixeca la sessió.
LA SECRETÀRIA

vist i plau
LA PRESIDENTA

Es Castell, 10 de abril de 2017

Verónica Cabrera Matturo

