AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
ACTA DE LA AGENDA LOCAL 21
Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:

Extraordinària
Dimecres dia 13 de juliol de 2016
19:30 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament

Assistents:
Veronica Cabrera Matturo, Presidenta.
Jessica Pérez, secretaria.
Florencio Conde Camaròs, Concejal de Participació Ciutadana.
Veïns del municipi de caràcter personal i membres d’associacions.
La Sra. presidenta dona la benvinguda, dona per iniciada la sessió i tots els
assistents es donen per assabentats.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Els membres es donen per assabentats però comenten que les properes
reunions no han de ser molt llargues.
SEGON.- NOMBRAMENT NOU/NOVA SECRETARI/A DE L’AGENDA Local
21.
La Sra. presidenta comenta que la persona que es va presentar com a
secretaria te problemes de salut i no es podrà fer càrrec en aquests moments;
per tant s’ha de presentar noves candidatures almenys provisionalment.
Els presents entren en debat sobre aquest tema, es passa a estimar la petició
dels present de que la Sra. Jara Febrer prenc el càrrec de secretària
provisionalment.
Tots els assistents es donen per assabentats.
TERCER.- TRÍPTIC AGENDA LOCAL 21 ES CASTELL.
La presidenta comenta que per donar a conèixer l’Agenda Local 21 a tots els
veïns del municipi, es important crear un tríptic amb llenguatge més proper a la
gent amb tota la informació de que es l’Agenda Local 21, que es fa o que es pot
fer.
Per fer-ho comenten que s’ha de crear un grup de treball de 4 persones que
son les següents: Virginia Payares, Begoña Oquiñena, Jara Febrer i Verònica
Cabrera. I s’ha d’estudir que s’ha fet fins ara i que queda per fer.
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AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
També es comenta que a part del tríptic informatiu es important tenir un espai a
Ràdio Es Castell i fer un cartell amb el logo de l’Agenda per repartir als
diferents punts amb més afluència de gent dins del poble.
Tots el membres es donen per assabentats.
QUART.- COMITÉ MEDIAMBIENTAL.
La presidenta comenta que en referència al tema mediambiental, al inici del
curs escolar es pondran en contacte amb l’escola per treballar junts i participar
als projectes que posin en marxa.
També hi ha que recollir tot el que es va fer en aquest àmbit els anys passats i
per fer-ho es crea un grup de treball de 4 persones que son les següents:
Begoña Oquiñena, Jara Febrer, Gerardo Pons i Walter Osvaldo.
Es comenta de fer una visita als horts socials, visita a la planta des Milar,….etc.
Tots el membres es donen per assabentats.
QUINT.- AGUA CALA PEDRERA.
La presidenta dona la paraula a la Sra. Begoña i la Sra. Gràcia que tenen més
informació de primera ma.
Passen a explicar tot el procés i com està la situació en aquests moments i els
membres entren en debat i acorden que es podrien tomar mides com demanar
a l’ajuntament que prengui mides al respecte davant la normativa europea i que
es faci una activitat lúdico-reivindicativa a Cala Pedrera.
Tots el membres es donen per assabentats.
SISÈ.- PARCEL·LA POLÍGON ES CASTELL
La presidenta comenta que hi ha una parcel·la al polígon i demana al regidor si
es podria fer una actuació.
El regidor respon que si es requalifica com a zona verda, hi ha un llistat
d’activitats, es massa complicat.
Tots el membres es donen per assabentats.
SETÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Gerardo Pons proposa reprendre la petició que es va fer ja fa uns anys
de fer obres per recuperar l’escola de natura i donar-la pels veïns de
Trebaluger i de tots els veïns des Castell en general.
El regidor respon que hi ha un pressupost molt elevat, 400.000€ i que el sotre
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AJUNTAMENT DES CASTELL
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te aluminosi.
Es comenta que es podria recuperar el camí den Barema, també tractar el tema
del autobús de línia fins trebaluger / Sol del Este.
La Sra. Begoña demana per la planta desnitrificadora.
El regidor respon que en aquest moments està en funcionament i procés de
prova del qual no obtindrem resposta concloent fins finals de setembre.
El Sr. Gabriel Prunera comenta que estaria molt interessant que les tres
agendes estigueren conectades.
La presidenta nombre coordinador de l’Agenda Local 21 al Sr. Walter Osvaldo
Heredia.
I, sense més assumptes que tractar,
El President aixeca la sessió de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta.

La secretaria

Jessica Pérez Montes

vist i plau
La presidenta

Verónica Cabrera Matturo
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