
Reunió de la comissió de Canvi Climàtic 

Dimecres 19 de gener de 2022 

Hi assisteixen: Montse Boza, Fabián González, Margarita Alcaraz, Manuel Feernández, Imma 

Font 

S’ha excusat: Oriol, Sònia, Anna i Rosaura 
 
Ordre del dia: 
 
1- Preparar acció pel Dia Mundial de l’Educació Ambiental 
2- Calendari de reunions per la preparació de les accions previstes pel 2022 
 
 
1- El dia Mundial de l’0educació ambiental 
 
 És el dia 26 de gener. 
 
Acordem que farem un cartell amb recomanacions que ajudin a la millora del medi ambient. Es 
difondrà per xarxes i en els ptaulers dunúncis del poble, i de l’escola. 
 
LA PRESERVACIÓ O LA CURA DEL MEDI AMBIENT ÉS COSA DE TOTS 
 
Petites accions que hi ajuden: 
 

• Separar les escombraries i llençar cada fracció al seu contenidor 
• Tancar els aparells elèctrics quan no els fem servir i desendollar-los 
• Tancar bé les aixetes i vigilar que no gotegin 
• Portar les teves bosses i envasos quan vagis a comprar 
• Comparteix cotxe i ves en transport públic sempre que puguis 
• Consumeix productes de proximitat 

 
TOT COMPTA! 
 
CAMPINS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 
 
2- Calendari de reunions per la preparació de les accions previstes pel 2022 
 

Data reunió Acció que prepararem 

 
16 de febrer 

 

 
22 de març Dia mundial de l’aigua 

 
 

6 d’abril 

17 de maig: Dia Mundial del reciclatge 
24 de maig: Dia europeu dels Parcs Naturals 
Let’s Clean Up Europe Maig, no han publicat la 
data, encara 
 

 
14 de setembre 

21 d’octubre: Dia mundial de l’estalvi energètic 
24 d’octubre: Dia internacional contra el canvi 
climàtic 



Amb aquest calendari ja podem començar a pensar quina activitat organitzem per contribuir a la 
sensibilització dels nostres veïns i veïnes per a minimitzar els efectes del canvi climàtic. 
 
Es comenten ja algunes propostes respecte al dia mundial de l’estalvi energètic. 
 
Altres 
 
A més a més també s’informa que el dia 16 de març i el 21 de setembre estan previstes les sessions 
plenàries del Consell de Poble. 
 
Sense més, acabem la reunió a les 21:15 
 
 


