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Es Castell
Text basat en la presentació de Lluís CAMPS
Batle des Castell

Els ajuntaments tenen un paper molt destacat que sovint no es té prou present. Els ajun·
taments són el primer nivell de l’Administració pública. La seva proximitat amb el ciutadà
fa que sigui el servei més utilitzat per fer arribar demandes, o simplement per exercir un
paper de mediació amb altres administracions.
Al municipi des Castell s’han aplicat diverses mesures per tal de solucionar algunes
mancances o establir millores, tant en matèria d’aigua com de mobilitat o de recuperació
de patrimoni cultural. Encara queden certs aspectes en què millorar, per als quals ja s’han
plantejat diverses propostes de correcció.
La mala qualitat de l’aigua de consum al municipi des Castell per culpa de l’elevada
concentració de nitrats era una problema greu, però es va poder abordar amb la instal·
lació d’una planta desnitrificadora. A causa de l’elevat cost energètic que suposa aquest
procés, dins el mateix projecte es va plantejar la compra d’uns terrenys adjacents per a la
instal·lació de plaques fotovoltaiques, tant per compensar el cost energètic que requereix
la desnitrificadora com per donar servei a una part dels habitatges del poble. Aquesta ad·
quisició de terrenys es divideix en dues fases. En la primera es preveu utilitzar 18.000 m2
per a la instal·lació de plaques que cobreixin les necessitats ja esmentades que produiri·
en fins a 1,5 MW i per a la segona fase es deixen 3.000 m2 que es destinaran a ampliar
aquest camp fotovoltaic.
La depuradora actual, una estructura supramunicipal que comparteixen els termes de
Maó i es Castell, es troba desfasada i hauria de disposar d’un sistema de depuració terci·
ària perquè l’aigua sortint sigui de més qualitat i es pugui reutilitzar, com per exemple per
a la infiltració en aqüífers.
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Fig. 1. Instal·lacions de la planta desnitrificadora des Castell.

Es preveuen també diverses millores en matèria d’energia i sanejament al municipi.
Pel que fa a l’energia, s’està planejant l’actualització de l’enllumenat de la urbanització de
Sol del Este. I quant a sanejament, a la urbanització de Noria Riera, a través dels diners
de l’ecotaxa, es preveu la dotació dels serveis bàsics de connexió a la xarxa per a 32
habitatges; a la Cala Sant Esteve s’està tramitant un projecte de millora del sanejament,
i a Trebalúger el Pla General estableix que per a la millora del sanejament és necessari
aprovar un pla especial.
En relació amb la gestió dels residus del municipi, han començat les negociacions
amb l’Ajuntament de Maó per implantar el servei de recollida porta a porta de manera
mancomunada entre ambdós municipis. I en matèria de mobilitat s’han fet esforços per
millorar les connexions amb autobús a les urbanitzacions i les cales des Castell.
Per altra banda, s’ha treballat molt en l’àmbit cultural i patrimonial, sobretot en la re·
cuperació de diversos elements. S’han restaurat els dos molins d’entrada al poble, amb
la implicació de la societat civil (particulars i empreses locals), la qual cosa ha fet que
els veïns se sentin més orgullosos i s’involucrin en el manteniment d’aquest patrimoni.
També s’ha recuperat el camí de vorera del penyal a Maó (camí del Repòs del Rei), on
s’ha consolidat la paret que dona al penyal i s’ha desbrossat el camí per fer-lo més ac·
cessible, per si en algun moment és necessari que hi accedeixin serveis d’emergència.
Tot això, a més a més, amb una elevada participació i gràcies als esforços de nombrosos
voluntaris. Així mateix, s’ha recuperat una part dels túnels antiaeris que es troben a la
plaça de l’Esplanada i s’han habilitat dues coves per tal d’instal·lar-hi un centre d’interpre·
tació de la mar, unes coves que tenen les condicions adequades per mantenir-hi una sèrie
d’embarcacions de pesca antigues i per donar a conèixer les arts de pesca tradicionals.
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Fig. 2. Imatge del recuperat molí des Camí Vell de Maó.

Finalment, en matèria de cultura s’ha arribat a acords amb el Consell Insular i el Go·
vern balear per a la compra dels quarters militars de l’Esplanada, tot i que encara no es
compta amb un projecte vinculat. Lamentablement, quan s’intenta iniciar un projecte, es
tarda tant de temps a tramitar-lo que s’acaba per descontentar el poble, ja que els ciuta·
dans no coneixen tot el procés de tramitació que hi ha darrere i sovint tenen la percepció
que les institucions no compleixen les seves promeses. S’hauria d’intentar, per tant, que
els tràmits fossin més àgils i directes.
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