
Quarta reunió de la comissió de Canvi Climàtic 

 

Dimecres 28 de juliol de 2021 

 

Hi assisteixen: Montse Boza, Laia Ballester i Imma Font 

S’ha excusat: Fabián González 
 

Ordre del dia: 

1- Logo i cartell/difusió de la presentació del dia 18 de setembre 

La Laia ens ha enviat una proposta de la plantilla per les difusions de la comissió, del 

logo i de la informació per promoure el la participació a la comissió.  

En Fabián, que no ha pogut venir, li ha enviat algunes propostes de canvis. Entre tots 

acabem de polir-ho. La Laia refarà la proposta. 

2- Fer seguiment dels temes indicats en la reunió del 7 de juliol 

 

• Conferència xerrada, col.loqui- presentació de la comissió 

Llegim el resum del plantejament de la xerrada que ens ha enviat en Jaume Marlès, és 

el que li demanàvem, doncs dona unes dades sobre el canvi climàtic que tots podem 

percebre, i després ho il·lustrarà amb exemples i propostes pràctiques. 

Caldrà fer el cartell de difusió 

• No hem decidit qui explica la comissió 

 

• Informe sobre el reciclatge del poble 

A l’esborrany que s’ha presentat hi ha informació de com s’extreuen les dades, i gràfics 

de l’evolució de selecció des del 2006 quan es va iniciar, i les dades concretes dels 

residus recollits l’any 2020. El global i per fraccions, en aquest cas permet veure com ha 

evolucionat cada una de les fraccions des del 2006. 

Trobem difícil atribuir els augments i disminucions de tones d’algunes fraccions, 

possiblement hi hagi forces factors implicats. 

Cal completar-ho amb algunes dades com el % global de reciclatge que fa Campins i 

quin és el que fa Catalunya... per exemple. 

Com que bona part de les dades són estimades al tenir la recollida mancomunada, hem 

de preveure que quan fem accions intentar que s’hi sumin els altres municipis, si volem 

observar millor els canvis. 

Mantenim donar-lo a conèixer el diumenge 28 de novembre en una matinal que faríem 

un taller pràctic de com reciclar els plàstics. 



• Calendari de dates significatives 

Pel 2022, afegim el 24 de gener que és el dia internacional contra el canvi climàtic. 

I decidim deixar lliure el juliol. Agost i setembre. 

 

• Mercat d’intercanvi i de segona mà 

Diumenge 29 d’agost d’11 a 13:30 aprox. 

La comissió de festes ha de veure bé on fer-lo, si a la pista, al pàrquing o al pati de 

l’escola. 

La Laia redactarà unes petites bases per poder fer la difusió i que la gent es pugui 

inscriure i preparar. Quan les tingui les passarà a la Gisela per organitzar la difusió i la 

organització. 

• Altres: 

En el ple del dia 19 de juliol es va aprovar la creació d’una partida pressupostària 

(modesta) per les accions que puguem organitzar. 

En aquest ple, també es va aprovar l’adhesió al Pacte de les alcaldies pel clima i 

l’energia. 

• Consell de poble 

En el consell del dia 15 de setembre, caldrà aprovar formalment la creació d’aquesta 

comissió, atès que quan es va fer la proposta hi havia poc quòrum i no es va votar. 

Explicarem què és el que s’ha fet fins ara i el que està previst. Es pot fer un petit informe.  

➢ No hem concretat qui ho exposa. 

 

------------------------------- 

 

 


