ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 21 DE JUNY DE 2017
Hora d’inici :19 h
Hora final:21H
Lloc : Sala de Juntes de l’Ajuntament des Castell

ASSISTENTS:
Verónica Cabrera, Carmen Virtudes, Gabi Cardona, Walter Heredia, Maria Jesús
Gomila, Florenci Conde, Jéssica López (AODL de l’Ajuntament), Marta Pérez i Imma
Paltor que actua com a secretària d’aquesta sessió.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Repassar tasques reunió anterior:
a. Despeses AL21
b. Article per a la revista “ES PRIMER SOL”
c. Ràdio Es Castell
3. Presentació de Marta Pérez (assistenta tècnica del CIM)
4. Concretar temes per a la pròxima reunió.
5. Precs i suggeriments.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Es llegeix l’acta i s’aprova per unanimitat. Es recorda que s’hauria d’adjuntar quan
s’envia la convocatòria.
2. Repassar tasques reunió anterior:
a. despeses AL21
La secretària de l’Ajuntament informa que les despeses d’Agenda 21, s’han d’aprovar
primer per la Junta de Govern. Si es tracta de quantitats petites, informa el regidor
d’AG21, es paguen per tresoreria quan es presenta el rebut.
També es pot anar a botigues que tenen compte obert amb l’Ajuntament, sempre que
siguin quantitats petites.

b. Article per a la revista “ES PRIMER SOL”
Es llegeix l’article escrit per Walter Heredia i s’aprova.
c. Ràdio Es Castell
El programa que emetrà AG21 serà quinzenal. De moment l’emissora continua sense
funcionar per una avaria.
3. Presentació de Marta Pérez (assistenta tècnica del CIM)
La conselleria de Medi Ambient ha contractat, fins el mes de desembre,uns consultors
autònoms per a donar assistència tècnica a les agendes locals.
El darrer informe de sostenibilitat de cada municipi és de l’any 2008.
Ells es plantegen els següents objectius:
a. Revisar el Pla d’acció de l’any 2012. Per veure què s’ha fet ,què no s’ha fet i per
què.
Es seguirà la mateixa metodologia per a tots els municipis.
Es recorda que Begonya Oquiñena, va començar aquesta revisió.
ACORD
Imma s’encarrega de demanar-li la feina que va fer i enviar-la a la presidenta i
secretària.
b. Estudiar i fomentar dinàmiques de participació. La realitat actual és molt diversa. Hi
ha agendes que no han deixat de funcionar, d’altres com la des Castell que ha
reiniciat la seva singladura i d’altres que no s’han activat.
Li interessa molt conèixer l’experiència de reactivació per a poder portar-la a altres
agendes.
c. Renovar la pàgina WEB d’Agenda local 21.
Aquests són els tres objectius que es proposen.
S’obre un torn de preguntes i posterior debat.
La presidenta pregunta si un dels objectius serà ajuntar la informació de totes les
agendes.
L’assistenta diu que només s’han plantejat els objectius que ha comentat abans.
Es parla de l’enquesta on line de participació en agendes locals.
ACORD
Fer difusió de l’enquesta a través de whatsapp i correu. Es posarà un enllaç a la
pàgina web de l’Ajuntament.
El regidor comenta que s’han de concretar accions perquè la gent vegi que
s’aconsegeuixen coses pel poble.
Walter planteja la dificultat d’ajuntar el poble quan està molt disgregat.

És crític amb l’enquesta on line, perquè considera que pel pressupost que destina el
CIM, s’hauria de fer a peu de carrer.
L’assistenta ambiental defèn el projecte presentat i el pressupost, tenint en compte el
temps de contracte.
Gabi, agraeix la seva informació. Es mostra interessat en saber com motivar la gent a
participar.
Comenta que caldria revisar el tríptic i destaca que falta una imatge, una pancarta o un
póster, que acompanyi els actes que anem fent.
Proposa organitzar una exposició a finals de setembre i fer xerrades amb gent ben
informada. Podria ser itinerant per a tota l’illa.
Marta, diu que després de fer la revisió dels plans d’acció, els informes es presentaran
a cada municipi.
Carmen està d’acord que hi ha molt poca particpació.
4. Concretar temes per a la pròxima reunió.
La propera reunió serà el dia 20 de setembre.
ACORD -FEINES
Jéssica ha de parlar amb n’Emilo pel tema de les etiquetes de cada contenidor de
residus, per tal de recordar com hem de seleccionar
SETEMBRE 29
Es preveu que es projecti el documental «ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE», a
l’Associació de Veïns.
Cercar documental i presentador/a.
Cartell
Sol·licitar sala a l’Associació de Veïns.
OCTUBRE
Reunir-se,
amb l’equip directiu de l’escola, per programar alguna activitat
mediambiental.
Marta s’ofereix a passar-nos documentació sobre activitats escolars.
Presentac de l’informe del Pla d’acció medi ambiental des Castell.
NOVEMBRE
Xerrada sobre Filtres Verds
5. Precs i suggeriments.
No hi cap pregunta.

Sense més temes a tractar, sent les 21 h, la presidenta aixeca la sessió

Vist -i-plau

Imma Paltor

Verònica Cabrera
presidenta AL21

Es Castell, 21 juny de 2017

