REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE CANIVI CLIMÀTIC
15-10-2021
Assistents: Fabián González, Montse Boza, Manuel Fernández, Rosaura Nieto, Imma
Font

S’ha enviat la convocatòria a les persones que van donar el seu correu el dia de la
presentació, i s’han fet dos recordatoris. Tot i que una persona ha dit que potser en
divendres no era bon dia per fer la reunió, en el correu ningú ho ha dit. Caldrà comprovar
si les adreces electròniques estan ben escrites.
1- Recollir les propostes de temes a treballar des d'aquesta comissió
Recordem els temes que van ressaltar-se el dia de la presentació, energies, comunitats
energètiques...
I també repassem els objectius de la comissió i el calendari de dies a l’entorn dels quals
des d’aquest novembre i per tot el 2022 vam plantejar treballar. Específicament no hi
tenim el tema energètic, però si que el podem situar en el dia del medi ambient per
exemple.
També podem afegir altres dates, n’hi ha moltes d’interessants, però hem de veure’ns
capaços de prepara-les, i això depèn molt de quantes persones engresquem a treballarhi.
2- Organitzar els grups de treball que es considerin necessaris.
De moment no se’n proposa cap de nou.
3- Organització de la "Setmana europea de prevenció de residus" (23 a 28 de
novembre)
•

•
•
•

El dia 28 de novembre, diumenge, farem una matinal a la plaça, adreçada a tota la
població i visitants. Es va proposar centrar-la en el reciclatge de plàstics, muntant un
taller per fer-ho pràctic, taller que podia fer la mateixa comissió. Caldrà parlar-ho
amb la Laia, doncs la proposta va ser seva.
Omplim l’esborrany del formulari que s’ha de presentar per a poder-nos inscriure a
la “setmana” i demanar algun dels recursos gratuïts.
El títol de l’activitat el deixem tal qual: SETMANA EUROPEA DE PREVENCIÓ DE
RESIDUS.
Demanem tres recursos, ordenats per prioritats: (ens en facilitaran un)
1. Reparatruck
2. Xerrada “estil de vida residu 0”
3. Exposició reduïm residus

•
•

Demanarem poder enllaçar des de la web a les exposicions i vídeos de prevenció
de residus que ofereixen.
I demanarem a la Diputació si tenen un roll-up o algun plafó amb els 17 objectius de
desenvolupament sostenible

Per complementar el taller de reciclatge de plàstics, es farà:
•
•

Una presentació de com estem Campins quan a recollida selectiva. (el prepara
la Imma)
Algun obsequi als participants, es proposa:
o Bosses de reixeta per verdures i fruites , amb el logo.
o Imant per la nevera amb un resum del reciclatge de plàstics.
o Un díptic amb el mateix resum.

4- Altres
Reenviar al Manu i a la Rosaura la document de la Webinar
Propera reunió dilluns 8 a les 19:30

