Segona reunió de la comissió de Canvi Climàtic
Dimecres 26 de maig de 2021
Hi assisteixen: Montse Boza, Fabián González, Imma Font
S’ha excusat: Laia Ballester
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Organitzar i calendaritzar les propostes recollides a la primera reunió
Fer difusió de la comissió perquè totes les persones interessades puguin participar-hi
Decidir les properes accions
Propostes pel dia 5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient

Anem abordant els punts conjuntament ja que uns i altres estan connectats.
Resumint:
- Dia 3 de juliol a les 19:30: Conferència-xerrada-col.loqui sobre algun tema relacionat amb
l’estalvi d’energia, o d’aigua, etc... Hauríem de trobar un ponent que ho faci pràctic, que ho faci
atractiu. Fugir de conferències més teòriques.
Aquest acte tindria dues finalitats:
•

Que els campinencs ens anem sensibilitzant en la necessitat de començar a fer canvis en
les nostres vides a fi de contribuir a la sostenibilitat del planeta i minvar els efectes del
canvi climàtic.

•

Presentar la comissió, i convidar a participar-hi a tothom que hi estigui interessat. Fer guió

- Trobar un lema per a la presentació de tots els actes i difusions que fem. Podria ser:
«CAMPINS DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC»
•

De moment és el que ens agrada més. També estaria bé idear un logotip.

•

Respecte a aquest punt, la Imma s’encarregarà de buscar i proposar ponents, i es
preguntarà a la Laia si pot fer una proposta de logo.

- Seria bo poder donar a conèixer quina és el nivell de reciclatge dels residus del poble.
•
•

Podria explicar-se dins de la setmana del 20 al 28 de novembre és la setmana Europea de
la prevenció de residus.
La Imma prepararà una presentació amb aquestes dades perquè les puguem treballar
prèviament a la comissió.

- Vam proposar fer un calendari de dates significatives en les quals fer accions de difusió de
missatges, de xerrades, de recollides de deixalles... etc. Gairebé cada dia n’hi ha de significatives.
•
•
•

Pensem que n’haurien de triar aproximadament una per estació.
Ens autoencarreguem fer propostes de dates i després triar les que ens siguin més
significatives.
Es proposa que Campins puguem tenir una data que sigui pròpia, que puguem «instaurar»
com a dia de la lluita contra el Canvi climàtic a Campins, o com a dia del medi ambient...

•
•

També es proposa que siguin dates més àmplies, ja que d’aquesta manera s’aprofita la
difusió que es fa a nivell general per reforçar la que puguem fer des del municipi. I sabentho amb temps es poden demanar materials a les administracions que ho impulsen.
Hem de poder-les treballar també amb l’escola.

- Mercat d’intercanvi d’objectes
Comentem com i de quina manera funcionen aquests mercats, i com ho podríem fer aquí.
Finalment ens sembla que:
•
•
•
•

Hauria de ser mercat o fira «d’intercanvi i de segona mà»
Seria estupendo poder-ho fer dins dels dies de la Festa Major. Preferentment el diumenge
al matí.
S’hauria d’anar fet publicitat abans per anar guardant objectes i no llençar-los.
La Montse queda encarregada de la proposta d’organització.

- 5 de juny Dia Mundial del Medi Ambient
•
•
•

Montse ha buscat un logo amb el lema d’aquest dia, per fer un cartell i difondre’l.
El lema és: RECUPERA, REIMAGINA, RESTAURA.
El cartell podria ser el logo del dia mundial, i amb cada una de les accions del lema
concretar-la amb alguna proposta que pugui ser realitzable i que exemplifiqui l’acció,
relacionada amb la cura del medi ambient.

Per exemple:
RECUPERA: planta espècies autòctones i silvestres al teu jardí i ajudaràs al manteniment
del nostre entorn natural
REIMAGINA: Com podries aprofitar aquella peça de roba que ja no et posaràs? Li pots
donar una altra utilitat i estaràs generant menys residus
RESTAURA: t’has cansat d’un moble? Pinta’l de colors, canvia els mànecs i tro-ba-li un
nou racó.
ACCIONS TANT PETITES COM AQUESTES AJUDEN A PROTEGIR EL PLANETA I A
RECUPERAR ELS ECOSISTEMES
Però també en vers d’això es podria fer una petita explicació del que es pretén amb aquest dia,
aquest any 21.
La Montse parlarà amb la Laia per dissenyar un cartell que difondríem el dia 5 de juny.
- Bústia Consell de Poble: encara no la tenim. Imma se n’encarrega

