Primera reunió de la comissió de Canvi Climàtic
Dimarts 27 d’abril
Hi assisteixen: Montse Boza, Fabián González, Laia Ballester, Imma Font

-----

1- Presentació de la comissió:
En el darrer plenari es va proposar i acceptar la creació d’una comissió que englobés temes
com l’ecologia, la sostenibilitat, o l’impacte climàtic.
Perquè aquesta comissió?
-

-

Tenim una agenda 2030 en la qual es van posar d’acord més de 190 països en una
Assemblea de les Nacions Unides. Aquesta agenda defineix 17 disset objectius de
caràcter ambiental, social i econòmic que fan referència a l’important paper dels
governs locals i de la ciutadania per implementar-los. Un d’ells és justament el
d’adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
Perquè cal que les accions es concretin en el nostre municipi. Potser hem de prioritzar
i ser més preventius en desastres naturals com aiguats que no pas les emissions de
CO2 que cal prioritzar a les ciutats...

On hauria d’arribar la comissió?
-

A una proposta de mesures que puguem debatre, discutir, i acabin siguent dutes a
terme, i que s’enfoquin a l’objectiu
Aquest informe l’hauria de ser aprovat pel plenari del Consell.

2- Aportacions dels assistents:
Es coincideix en la necessitat d’aquesta comissió i la utilitat que pot tenir.
La comissió ha de ser de treball, motivadora d’accions concretes. No de “filosofar”
Que treballi per l’educació ambiental a través d’accions concretes

QUI HAURIA DE FORMAR LA COMISIÓ?
-

Oberta a tots els veïns i veïnes que hi vulguin participar
Convidar-hi a aquelles persones que ens poden aportar coneixements específics
Hauria d’haver-hi sempre com una “junta permanent” unes persones “base”
compromeses en el temps.

PROPOSTES DE TREBALL
-

Posar-nos a treballar ja en dos eixos: Pla d’educació ambiental Educació i xerrades
Adreçar-nos a les Agència de residus i de mediambient de Catalunya, que proposen
moltes activitats

-

-

-

-

-

Tenir molt en compte l’escola, que puguin participar en les accions que fem, però
també que puguin incloure coneixements sobre cura del medi ambient. Conscienciar
les famílies a través de l’AFA.
Que la representant municipal al Consell escolar pugui aportar el programa que fem.
Fer un fulletó informatiu: visual, que es pugui enviar per mail, però també cartells amb
pautes bàsiques que es poden seguir individualment o en família sobre accions de
respecte al medi ambient.
També en imant per la nevera
La comissió podria organitzar una o dues vegades a l’any una activitat que sigui
informativa, lúdica, que ajudi a la conscienciació sobre el canvi climàtic, i quines
accions podem fer individualment
L’ajuntament, o la Diputació poden regalar a totes les llars, elements que ajudin a
reduir els residus: bosses per la fruita... etc
Organitzar conferències d’experts
Cal donar més visibilitat a l’ecologia i al canvi climàtic
Promoure un mercat d’intercanvi d’objectes. Tots en tenim a casa, els podem anar
guardant. Això ajuda a la recuperació i a la reducció de residus. També és poden
vendre a 1 euro... pot ser organitzat per la regidoria de mediambient o per la comissió
de canvi climàtic.
Cal també la implicació de tècnics municipals per veure quines mesures caldria
prendre en rieres i altres espais.
L’ajuntament ha de tenir pressupost per la lluita contra el canvi climàtic.
Existeixen xarxes a nivell de Catalunya, i també estatals i d’altres. Ens hi hauríem
d’adherir per a fer accions coordinades, seguint un guió comú.
Donar a conèixer les accions als visitants, fer-ho a través de la web de la Diputació, ja
que moltes persones la consulten abans de venir.

LET’S CLEAN UP EUROPE
-

-

És el dia 8 de maig. El cartell anunciant-ho hauria d’haver sortit ja perquè la gent ho
tingui present. La Laia ho coordinarà demà amb la Gisela.
Es netejarà el bosc que hi ha al final del camí de les Acàcies i que voreja el Serrat.
La concentració es farà a l’entrada del camí de les Acàcies.
Al final es farà selecció dels residus per tal de portar-los a la deixalleria seleccionats i
“fer consciencia” del que hem recollit, d’on hauria d’haver anat, de què es pot fer per
prevenir...
Al final hi haurà un piscolabis
Es proposa fer donar un diploma a cada participant com a record.

COMUNICACIÓ
-

Seria bo que hi hagués un mail específic de la comissió.
Penjar resum a la web
Pensar de quina manera es pot fer arribar resumit a les cartelleres

CONCLUSIONS
-

Caldria organitzar tot el que hem dit, calendaritzar-ho, prioritzar accions
De moment tenim com a fita el Let’s Clean per començar a treballar.

-

Imma farà un recull del que s’ha dit i l’enviarà perquè s’afegeixi el que no quedi recollit
i es comenci a proposar com organitzar-ho.
Les propostes les anirem fent i concretant en el grup de correu on s’enviï el resum

Hem acabat la reunió cap a tres quarts de 9.

