ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA INFANTIL I JUVENIL
CELEBRADA EL DIA 5 DE JUNY DE 2020
A Santa Eulària des Riu, a les 10:00 h del dia 5 de juny de 2020 es reuneixen
en sessió ordinària i a través de la plataforma ZOOM de l’Ajuntament de Santa
Eulària des Riu els membres integrants del Ple Infantil i Juvenil, format per
representants de cada un dels vuit centres d’Infantil i Primària, dels dos centres
d’Educació Secundària del municipi i dels centres IES Balàfia i IES Sa Blanca Dona,
en primera convocatòria, sota la presidència de l’alcaldessa de Santa Eulària, Carmen
Ferrer. També hi assisteixen la regidora de Participació Ciutadana, Antonia Picó, la
regidora d’Educació, Marisol Ferrer, i Alan Ripoll, regidor del grup polític PSOE.
Assistents:
Representants municipals
Carmen Ferrer, Alcaldessa de Santa Eulària.
Antonia Picó, regidora de Participació Ciutadana.
Marisol Ferrer, regidora d’Educació.
Pilar Escandell, d’Agenda Local 21, que actua com a secretària.
Representants escolars:
Alumnes de quart, cinquè i sisè curs de cada un dels centres d’Eduació Infantil i
Primària i alumnes de 1r i 2n d’ESO dels centres d’Educació Secundària del Municipi
de Santa Eulària i centres d’Educació Secundària d’altres municipis però que reben
alumnes del municipi de Santa Eulària:
CEIP Sant Ciriac, CEIP Sant Carles, CEIP Santa Eulària, CEIP Santa Gertrudis, CEIP
Puig d’en Valls, CEIP Venda d’Arabí, CEIP Jesús, CEIP S’Olivera, IES Xarc, IES Quartó
del Rei, IES Balàfia, IES Sa Blanca Dona i IES Isidor Macabich.
Ordre del dia
1. Salutacions de l’alcaldessa, Carmen Ferrer.
2. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
3. Informació per part dels representants del Ple Infantil i Juvenil sobre:
3.1 PRESENTACIÓ DE PROPOSTES MÉS VOTADES PRESENTADES AL PLE
INFANTIL DEL DIA 5/12/2019.
❖ MOBILITAT I ACCESSIBILITAT: Presenten ALEXANDRA i HUGO, de l’IES Xarc.

❖ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MILLORA D’INSTAL·LACIONS: Presenten EVA i ADRIÁN,
del CEIP SANTA GERTRUDIS.
❖ OFERTA ESPORTIVA, CULTURAL I JUVENIL: Presenten MARIA (CEIP Sant Ciriac) i
MATIAS (CEIP Puig d’en Valls).
❖ RESIDUS: Presenten MARINA i DAVID (CEIP Sant Ciriac).
❖ IGUALTAT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA: Presenta YASSIN (CEIP Jesús).
3.2 ACTIVITAT DE VÍDEOS “ELS INFANTS I ADOLESCENTS EN TEMPS DE
CONFINAMENT”:

4. Preguntes i propostes a l’Alcaldessa i L’equip de govern sobre el procés de des la
desescalada i la “nova normalitat”.

5. Torn obert de preguntes.

1. Salutacions de l’alcaldessa
La Sra. Carmen Ferrer, alcaldessa de Santa Eulària des Riu, dona la
benvinguda als membres del Ple, un Ple una mica especial per les circumstàncies que
tenim i primer ple telemàtic de la història del nostre Ajuntament. Dona la paraula a
Pilar Escandell, secretària del Ple.
2. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
S’aprova per majoria l’acta de la sessió anterior.
3. Informació per part dels representants del Ple infantil i Juvenil sobre:
Pilar ens explica que ara es passarà un Power Point de presentació de totes
les propostes més votades presentades al Ple Infantil del dia 5/12/2019
3.1 PRESENTACIÓ DE PROPOSTES MÉS VOTADES PRESENTADES AL PLE
INFANTIL DEL DIA 5/12/2019.
❖

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT: Presenten ALEXANDRA i HUGO, de l’IES Xarc.
Comença parlant Hugo, que ens diu que una de les propostes més votades amb un
22% va ser “perquè s’utilitzi molt més el transport públic i millorar freqüències i
connectivitat “ i Alexandra ens diu que la segona més votada amb un 12% va ser
“camins escolars segurs”, actuacions per millorar itineraris per fomentar anar a peu

o en bici a l’escola.
❖ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MILLORA D’INSTAL·LACIONS: Presenten EVA i ADRIÁN,
del CEIP SANTA GERTRUDIS. Eva ens diu que la proposta més votada va ser instal·lar
plaques solars al poble (edificis municipals i escoles) per millorar l’eficiència
energètica, votada un 47%.
❖ OFERTA ESPORTIVA, CULTURAL I JUVENIL: Presenten MARIA (CEIP Sant Ciriac) i
MATÍAS (CEIP Puig d’en Valls). Maria ens diu que la més votada va ser parcs infantils
per a nens i joves amb tirolines i canastres i jocs adaptats per a infants amb
discapacitat, votada un 42 %.
❖ RESIDUS: Presenten MARINA i DAVID (CEIP Sant Ciriac). Marina ens diu que la més
votada va ser posar màquines expenedores de sous o tiquets de descompte a canvi
de plàstic, votada un 53%. David diu que la segona més votada va ser instal·lar
papereres de reciclatge al municipi, que es podrien començar a instal·lar en parcs
infantils, votada un 19%.

❖ IGUALTAT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA: Presenta MARCOS (CEIP Jesús). Ens diu
que totes les escoles tenguin una “Capsa Amiga” per notificar amb nom o de forma
anònima qualsevol cosa que ens han fet o hem vist que fan a alguna persona, votada
un 31%.
Pilar diu que tendrem en compta aquesta priorització i així l ‘Ajuntament es pot centrar
més en les propostes que vosaltres pensau que son més importants i passam al punt següent:
3.2 ACTIVITAT DE VÍDEOS “ELS INFANTS I ELS ADOLESCENTS EN TEMPS DE
CONFINAMENT”. Pilar ens explica que durant tot aquest temps de confinament s’han gravat
uns vídeos per part de cada alumne i que estan penjats a la pagina web del Festival Barruguet
a l’apartat de “Cultura a casa”.
Pilar dona la paraula a cada un des alumnes perquè facin un resum de cada vídeo:
o

Eva de Santa Gertrudis: durant aquest confinament ho ha portat molt be perquè viu
al camp; el seu missatge final és “quedat a casa, no surtis si no és necessari”.

o

Alaia de Sant Carles: està contenta de fer activitats en família i dona un missatge

d’ànim i de quedar-se a casa.
o

Jose de Santa Eulària: pensa que aquesta situació ens ha de fer reconsiderar per
estar més preparats davant una nova alerta sanitària; també li preocupa que tardem
a tornar a la normalitat durant molt de temps, ja que això afectaria molt l’economia
i, sobretot, el turisme i els petis autònoms.

o

Aksel de s’Olivera li fa una pregunta a l’alcaldessa: “Com creu que el govern central
està gestionant la situació del COVID 19? “i la proposta que fa es que els hotels i
els spas facin preus especials per a residents per fomentar el turisme local.
L’alcaldessa li respon que la situació és molt complicada i que el govern ha fet el
que ha pogut i l’únic que demana és més agilitat, que les coses es facin més ràpid,
és una situació nova per a tothom. Quant a la proposta, diu que li pareix molt bé, i
no només hotels sinó també altres negocis com agroturismes, etc., fins i tot quan
puguem viatjar entre illes, fer-ho.

o

Pau de Balàfia té una pregunta: “Com està ajudant el municipi de Santa Eulària a
persones sense recursos? S’estan donant ajudes econòmiques, abaixada d’impostos,
aliments... L’alcaldessa li diu que efectivament s’està ajudant des del Departament
de Serveis Socials i que l’Ajuntament ajuda amb l’abaixada de taxes relacionades
amb l’activitat econòmica com ara la taxa de fems, ocupació de via pública, etc..., i
també en matèria d’aliments i medicaments. Aquest Ajuntament ha obert també dos
vies d’ajudes: ajudes per a les persones autònomes i ajudes al lloguer.

o

A Bruno de l’IES Xarc li pareix molt bona idea l’activitat del vídeo perquè així han
pogut dir com se sentien en aquesta situació de confinament. Li preocupa que durant
el confinament hi hagi companys que no puguin portar bé les classes telemàtiques
perquè no tinguin wifi o no tenguin ordinador i que hi pugui haver persones soles
durant aquest confinament sobretot gent major.

o

A Hugo de l’IES Xarc li preocupa tornar a la situació d’abans sense haver de fer-ho
a través d’una pantalla.

o

Adrian del CEIP de Santa Gertrudis proposa fer cartells per donar ànim a la població
per ajudar a superar aquesta crisis.

L’alcaldessa contesta felicitant a tothom per la iniciativa i per tots els missatges amb què han
expressat els seus sentiments positius i la sinceritat sobre aquesta situació nova i anima tots i
totes a seguir amb aquesta positivitat.

4. Preguntes i propostes a l’alcaldessa i a l’equip de govern sobre el procés de desescalada
i la “nova normalitat”
Pilar diu que cada escola faci una pregunta/proposta i cada representant de cada centre
educatiu fa una pregunta :
o

Comencen els representants del CEIP Santa Eulària, que ens demanen que hi hagi
més vigilància a les platges perquè la gent amolla els seus cans, sobretot a la platja
de Siesta i molesten la gent. Li respon Antonia Picó, responsable de platges dient que,
com al costat de Siesta hi ha una platja de cans, és possible que pensin que a
qualsevol platja esta permès que hi hagi cans; la responsabilitat individual és molt
important i hi ha gent que no la té. L’alcaldessa ratifica que tenim unes ordenances
que diuen que els animals no estan permesos a les platges i que es causa de sanció.

o

Representant del CEIP Sant Ciriac: pregunta quan es tornaran a obrir totes les activitats
esportives al municipi. L’alcaldessa diu que això depèn de les autoritats sanitàries,
que de moment s’estan obrint per fer-ho de forma individual però que a poc a poc
segons com evolucioni tot s’anirà obrint depenent de l’evolució de la pandèmia.

o

Representant del CEIP Sant Carles: pregunta si s’han desinfectat tots els llocs públics
de Santa Eularia. L’alcaldessa diu que es desinfecten els llocs més transitats com
entrades a supermercats, llocs essencials, manetes de contenidors, parades de bus,
els llocs on hi ha mes freqüència de gent.

o

Representant del CEIP Jesús: pregunta quan es podran practicar esports de contacte.
L’alcaldessa respon que de moment ella tampoc ho sap, que depèn de l’ evolució de
totes les fases, que és Sanitat exactament qui posa les normes.

o

Representant del CEIP S’Olivera: pregunta quan tornaran a l’escola i si hauran de dur
mascareta; comenta que les seues classes són petites i la distància social serà una
mica complicada. L’alcaldessa diu que clar, si les distancies no es poden complir
s’haurà de dur mascareta i fer-se les mans net amb gel i anar amb cura; la situació
és aquesta i de moment s’ha de tenir molta precaució.

o

Representant de l’IES Isidor Macabich: pregunta quan es reobriran els Punts Joves.
Ens diu l’alcaldessa que de moment no es pot, que suposa que més endavant a través
de les autoritats sanitàries ho sabrem però, de moment, hem d’usar mascaretes i
distància social per prudència.

o

Representant de l’IES Blancadona: pregunta sobre el tema de mobilitat i fa una
proposta, un pas de zebra entre Jesús, es Puig d’en Valls i Vila.

o

Representant de l’IES Quartó del Rei: comenta que va fer un projecte al primer
trimestre i van anar a visitar els ancians de la residencia Can Blai; pregunta com han
portat els casos positius a la residencia. L’alcaldessa diu que ella no és la persona
més adequada per contestar però que quan hi ha hagut algun cas positiu el que han
fet és que l’ambulància ha dut la persona malalta a l’hospital i allí l’han tractat de la
forma més oportuna i, a més, s’han posat en marxa els mecanismes per controlar que
no s’entengui el virus.

o

Representant del CEIP Santa Gertrudis: pregunta si es poden utilitzar els parcs infantils
com abans o si s’hauran de fer més grans. De moment, diu l’alcaldessa, no estan
oberts i hauran d’estar més desinfectats que abans i és més complicat obrir-los i
plantejar quan obrir-los i com usar-los.

o

Representant del CEIP Puig d’en Valls: diu que estaria bé tancar algun carrer per
poder anar en bici o caminar. L’alcaldessa diu que ho tendran en compte.

o

Representant del CEIP Venda d’Arabí: diu que la seua proposta és que hagi
dispensadors de gel a les instal·lacions esportives, als parcs infantils i als punts joves
per garantir la higiene. L’alcaldessa diu que a totes les instal·lacions ja hi ha
dispensadors i que de moment als parcs no, perquè estan tancats. Un des
condicionants per poder obrir es això, a part de la neteja de les mans, els peus i per
això a tots els establiments hi ha estores amb desinfectant i es pren la temperatura.
Respectam els protocols perquè no hagi contaminació.

o

Representant de l’IES Balàfia: proposa que a la parada de bus es reforci la seguretat
del pas de vianants posant més senyals perquè no pugui haver-hi cap accident i, a
més, que les parades que no estan cobertes es cobreixin. L’alcaldessa diu que no
totes les paredes són responsabilitat del Ajuntament sinó del Consell però que es una
bona proposta i es pot parlar i entre tots fer alguna cosa; comenta també que al pas
de zebra es podrien posar senyals lumínics també per reforçar els que hi ha, que ho
miraran.

o

Representants de l’IES Xarc: no han pensat cap proposta però volen preguntar si se
saps més o menys com es tornarà a la normalitat. L’alcaldessa diu que és complicat
ara saber quan tornarà tot a ser com abans però que quan acabi la fase d’estat
d’alarma se sabrà millor; hi ha esperança que tot anirà millorant tenint precaucions i
que hi ha mesures que venen per quedar-se i que s’ha de seguir amb aquesta
prudència. Nosaltres depenem de tots els països, vivim del turisme i aquest és el seu
punt de vista.

Pilar pregunta si algú té alguna cosa mes a dir i Alan Ripoll, del grup socialista PSOE, diu
que Ian de l’IES Sa Blanca Dona havia parlat d’un pas de vianants entre Jesús, es Puig d’en
Valls i Vila i que l’alcaldessa no li ha respost i que sí que hi ha un projecte per connectar
aquestes poblacions. L’alcaldessa li dona les gracies i es disculpa perquè no l ‘havia entès.

5. Torn obert de preguntes.
Un altra pregunta es com se celebraran les festes, si se celebraran de forma telemàtica
com s’ha fet fins ara: la idea és que quan es torni a la normalitat, tot es tornarà a fer com
abans però de moment és complicat. Respectant les mesures de seguretat que marca la llei,
a poc a poc es gaudirà com abans.
Marina i David fan una altra proposta: decorar les papereres dels parcs per incentivar que es
recicli. L’alcaldessa diu que és veritat, que el mobiliari urbà és avorrit, que és una bona
proposta fer un taller per decorar les papereres. L’altra proposta es posar màquines
expenedores de mascaretes i gel; també és una bona proposta, es pot estudiar .
Una altra pregunta: com serà el transport escolar quan es torni a l’escola. Es mantindrà
igual, diu l’alcaldessa, però amb mascareta i amb les mesures de precaució oportunes com
reduir l’aforament.
Un altre comentari: la natura s’està regenerant en aquest temps de confinament i després
hem de seguir igual i cuidar-la.
Pilar té una proposta per tots els infants del Ple: ja que tots tenen molta sensibilització amb
la natura, Pilar diu que estaria bé fer algun tipus de campanya, algun vídeo sensibilitzant la
gent perquè se segueixi cuidant la natura.
David proposa posar màquines que a canvi de plàstic o residus donin sous o tiquets de
descompte, n’hi ha a altres països; es pot valorar, diu l’alcaldessa.
També proposen si seria possible reforçar la recollida de fems, recollir més sovent, sobretot
a la zona de Santa Gertrudis.
Maria té una altra proposta: que es doni un refresc gratis si dus un got ple de microplàstics;
diu un altre representant que ja s’ havia fet però que són propostes que s’han de repetir
perquè són bones per conscienciar la gent tant a les platges com als carrers.
Representant del CEIP Venda d’Arabí: pregunta si l‘any que ve hi haurà aules reduïdes.
L’alcaldessa diu que no ho sap, que és la Conselleria d’Educació que ho ha de dir. Marisol

Ferrer, regidora de Cultura i Educació, tampoc no ho sap però diu que estan en contacte
amb Educació per estar al corrent de totes les novetats; la vida escolar canviarà com ens ha
canviat la vida del dia a dia; afirma que tots els infants son uns valents perquè han sabut
afrontar els canvis que estam tenint d’una manera extraordinària.
Lucía del CEIP Venda d’Arabí pregunta com serà la vigilància de les platges. Carmen Ferrer
diu que tenim la Creu Roja que s’encarrega de vigilar, juntament amb voluntaris de Protecció
Civil, i que s’estan elaborant protocols i normes d’ús de les platges, i s’està fent el càlcul
d’aforaments.
Una altre representant pregunta com podem ajudar a les persones que pateixen de
violència de gènere, Carmen diu que hi ha telèfons específics que cobreixen aquest servei.
Lali Guasch, tècnica de Serveis Socials, diu que tant la Policia com la Guàrdia Civil o el
Departament de Serveis Socials poden ajudar si alguna persona es posa en contacte amb
ells o bé si veuen algun tipus de maltractament.
Carmen Ferrer dona la paraula a Rus, del Punt Jove, ja que hi ha hagut moltes preguntes
relacionades amb la joventut. Rus diu que estan pendents de Sanitat per poder tornar a obrir
i tornar a la nova normalitat. Des de l’estat d’alarma s’ha intensificat la relació a través de les
xarxes socials, tant Instagram com Facebook; s’estan fent tallers creatius, interactius, amb nou
contingut diàriament.
Marcos té una altra pregunta: se seguiran fent els taller que es feien als centres culturals al
matí. Marisol diu que durant les festes s’obren per poder fer tallers, això de moment està
supeditat a com Sanitat ho deixi fer, però esperem que es pugui seguir amb aquestes activitats.
Xico pregunta si és l’Ajuntament que s’encarrega de fer net el riu de Santa Eulària de canyes
i herba. Carmen diu que sempre es necessiten permisos de Medi Ambient i de Recursos Hídrics
però que no obstant això es té en compte. Antonia Picó diu que en molts d’aquests grups de
canyes s’hi crien aus protegides i per això s’ha de mirar molt bé quan i com s’ha de fer. Però
que no obstant això ho tendran en compte.
Una altra representant pregunta si per al nou curs l’Ajuntament donarà ajudes per als nens
les famílies dels quals no puguin accedir a un ordinador. L‘Ajuntament ajudarà a fer arribar
una ajuda de la Conselleria, que ha comprat chromebooks i targetes amb connectivitat per
a aquestes famílies.

Amanda del CEIP Venda d’Arabí pregunta quines ajudes tendran els pares que treballin i
hagin de dur els seus fills a les escoletes. L’alcaldessa diu que les escoletes poden obrir a
partir del 15 de juny reduint un 50% la capacitat i amb un màxim de control de seguretat.
Pilar acaba dient que aquesta tarda ella, Pau, Alaia i Bruno assistiran a una sessió online
del Parlament Balear, juntament amb els altres consells de participació per rendir comptes,
per veure en quin estat estan totes les propostes que es van fer en la reunió del Parlament a
la qual que varen assistir al novembre.
Carmen Ferrer dona les gràcies a tots els participants, que tots són sempre molt actius. Amb
aquestes propostes que estan en marxa, tant de mobilitat com d’eficiència energètica, oferta
cultural i juvenil, residus, igualtat i prevenció de la violència s’ha de veure com estan
actualment, com estan les fites que s’ han aconseguit i en el pròxim Ple donar compte de tot.

Santa Eulària des Riu, 5 de juny de 2020

