
Tercera reunió de la comissió de Canvi Climàtic 

Dimecres 7 de juliol de 2021 

Hi assisteixen: Montse Boza, Fabián González, Laia Ballester, Imma Font 

Fem seguiment dels acords a partir del resum de la segona reunió: 

 

• Conferència, xerrada , col·loqui – presentació de la comissió 

S’havia previst pel 3 de juliol, però el ponent a qui se li ha proposat no podia fins el 17 de juliol. 

Considerant que és un moment on molta gent està de vacances, se li ha proposat fer-ho el 

dissabte 18 de setembre a les 6 de la tarda. 

Aquella mateixa setmana hi ha el plenari del Consell de Poble, en el qual podrem explicar què 

ha fet la comissió des del març i les propostes que té, i engrescar a ampliar la comissió. 

El ponent es diu Jaume Merlès, és ambientòleg, i li ve molt de gust fer la xerrada. Estem 

pendents de que ens enviï el guió. 

També considerem important que la xerrada serveixi per recollir interessos dels nostres veïns i 

veïnes respecte al clima. Per a fer-ho pràctic acordem fer unes paperetes perquè es puguin 

omplir en aquest acte i després la comissió les treballaria. 

Així mateix pensem que seria bo poder fer un tríptic per donar a conèixer la comissió. En 

Fabián s’encarrega de redactar-lo, però cal que li enviem els continguts que pensem que 

hauria de tenir. Què és? Què busquem? Participació... 

 

• El lema per la presentació dels actes: CAMPINS DAVANT DEL CANVI CLIMÀTIC, ja ens 

agrada. Ara caldria dissenyar un logotip i una plantilla pels cartells i altres difusions. La Laia 

s’ofereix a fer-ho, i demana que li fem arribar els motius que voldríem que hi sortissin. 

 

• Donar a conèixer el nivell de reciclatge del poble. 

Mantenim poder-ho donar a conèixer la setmana del 22 al 28 de novembre. 

Les dades ja les tenim, l’Agencia Catalana de Residus les publica en obert, són del 2019, però hi 

ha gràfics amb l’evolució de la recollida des que n’hi ha de selectiva. Cal muntar l’informe, i 

després veure quines dades i com les presentem al veïnatge. La Imma ho acabarà de fer i les 

enviarà a la resta del grup 

Per aquesta setmana veiem que podríem fer un taller pràctic de com reciclar els plàstics, ja 

que és la fracció que genera més confusió. 

També es podria fer uns fulletó amb accions de prevenció, que ajudi a diferenciar-los i a 

seleccionar-los millor. 

Aquest taller el podem fer membres de la comissió. 

 



• Calendari de dates significatives 

Per les dates que triem, cal fer quelcom més que penjar el cartell i fer-ne difusió telemàtica.  

Cal fer-lo amb més previsió i adjuntar-hi un link que porti als motius del “dia”, als objectius...  

En un o dos anuals  podem organitzar un acte o una activitat.  

Fer un calendari i donar-lo a conèixer,    després fem la difusió telemàtica i cartells a 

l’ajuntament, a l’escola i a la botiga i Bar. 

 

Calendari que es proposa per l’any 2022: 

Primer trimestre:           Març, dia internacional de l’aigua 

Segon trimestre:            Maig, Let’s Clean up Europe 

Tercer trimestre:           Cal trobar-ne un( pel juliol millor) 

Quart trimestre:            22 d’octubre dia de l’estalvi d’energia 

 

• Mercat de segona mà i d’intercanvi 

La proposta és dur-lo a terme el diumenge de festa major entre les 10-11 i les 13-13:30 més o 

menys.  Així que la comissió de festes ens confirmi en quin espai es pot fer, es començarà a 

organitzar, i sobretot a difondre, doncs cal que la gent pugui anar preparant els objectes que 

vulgui intercanviar o vendre. 

En el marc del mercat podria fer-se un taller de trapillo, aprofitant samarretes velles per 

donar-els hi un altre ús... 

 

• Altres: 

Imma informa que en el proper ple hi ha una modificació pressupostària que contempla una 

partida per a despeses relacionades amb “el canvi climàtic” 

L’ajuntament està adherit a la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, i properament 

s’adherirà al Pacte de les alcaldies pel clima i l’energia.   

 

Propera reunió: Dimecres 28 de juliol a les 4 de la tarda 


