PLATAFORMA EMERGÈNCIA CLIMATICA PLA DE L’ESTANY
ACTA Nº3

28/10/19

ASSISTENTS: Carles Clos, Daina Comas, Lucy Humphry, Tere López, Pilar Nualart, Dolors
Terradas, Uli Udina i Maria Zaragoza.
Ens reunim a les 20:15 a casa de Lucy.
➢ Lucy comença la sessió ubicant-nos dins la situació actual d’aconteixements.
➢ Seguint l’ordre del dia,
- es llegeix i comenta el petit resum, que hem fet des del grup impulsor, de les idees i
propostes recollides per en Pep pel que fa a les qüestions de “qui som” “els nostres
objectius” i “vies per aconseguir-los”.
- Es proposa fer 2 comissions de treball i buscar un dia al mes de trobada de tot el
grup.
- S’aborda el tema de la financiació
➢ Acords presos
• El nostre nom serà PLATAFORMA EMERGÈNCIA CLIMÀTICA PLA DE L’ESTANY
• Es creen 2 comissions de treball per ser més operatius:
-Comissió 1 d’elaboració del document de presentació
La seva funció serà elaborar un document o fulletó identitari per donar-nos a
conèixer. Ha d’incloure telèfons i adreça electrònica de contacte.
Abordarà les maneres de fer difusió.
Pel disseny es buscarà col·laboració desinteressada.
El fulletó s’imprimirà en blanc i negre; el full podria ser en color... A banda es
redactarà breument un full amb una mica més d’ informació per les persones
interessades que vulguin aprofundir o demanin saber-ne més.
La comissió buscarà un logo per la plataforma
Adjuntem el resum que hem portat avui per començar a treballar-hi a sobre
➢ QUI SOM?
Un grup de persones, constituïdes en PLATAFORMA sense cap mena d’adscripció política
i oberta a tothom, preocupades per l’actual situació d’emergència mediambiental que
veiem la necessitat d’actuar tant a nivell individual com col·lectiu.
➢ OBJECTIUS
- OBRIR-NOS per aconseguir una xarxa el més amplia possible.
- FORMAR-NOS, DEBATRE, CONSENSUAR → CONSCIENCIAR→ DIVULGAR→ per
tal d’aconseguir canvis indispensables capaços de FRENAR L’EMERGÈNCIA
AMBIENTAL actual i MODIFICAR els HÀBITS que ens han dut fins aquí.
- Aconseguir ACCIONS en l’àmbit de les ADMINISTRACIONS LOCALS per FRENAR
L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL NEGATIU actual.
➢ VIES
- ELABORAR EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ
- ELABORAR EL DOCUMENT D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA PER A LES
ADMINISTRACIONS ( Ajuntament i Consell Comarcal ).
- ELABORAR EL “DECÀLEG DE BONS HÀBITS “ per la vida quotidiana.
- ORGANITZAR ACTES DIVERSOS de formació, divulgació ...

Tan bon punt estigui fet el fulletó aquesta mateixa comissió o les persones disponibles,
abordaran el tema del DECÀLEG DE BONS HÀBITS.
-Comissió 2 d’elaboració del document d’Emergència Climàtica per
presentar a l’Administració ( Ajuntaments i Consell Comarcal )
Tal com s’havia parlat en altres reunions, la seva funció serà el redactat del
document amb propostes concretes d’actuació per a l’Administració
Abans de presentar-lo es donarà a revisar per gent experta i amb anys de
trajectòria com podria ser en Carles Quer de Limnos.
Es buscarà recolzament: diferents entitats, recollida signatures, partits... S’intentarà
dur a un Ple d’Ajuntament, si el presenta algun partit, perquè s’aprovi.
Se’n farà seguiment, un cop presentat.
(Tenim ja fet, de després de la primera reunió, un resum d’algunes propostes sobre
el que es pot començar a treballar).
• Tema financiació.
Intentarem buscar persones que facin aportacions; pel fulletó es necessitarà una mica de
pressupost.
Si és indispensable, podem acordar alguna aportació puntual nostra ( 3, 4, 5 € )però no
com a manera habitual de finançament.
Es pot fer alguna bossa amb estampació per vendre però requereix organització i feina de
fer i vendre; no es veu del tot clar.
• Ens repartim lliurement els assistents, entre les dues comissions. Afegim Rosario i Olga
perquè ja ens ho han dit. La resta de membres de la plataforma pot dir pel whats si volen
o poden participar en alguna de les dues comissions. De moment tenim:
Comissió 1 fulletó presentació

C.2 document emergència climàtica

Uli, Daina, Tere (alguns dies),Pilar,
Lucy i Olga, en Carles (potser també)

Rosario, Maria, Dolors T (ara ha de
marxar un mes), potser en Carles

Proper dia de trobada:
dilluns 4 de novembre a les 19h a
casa de Lucy (C. Lluna,2).

Proper dia de trobada
dimarts 5 novembre, a les 19:45 a
casa de Lucy (C. Lluna,2)

Mitjançant el whats podem dir en quina comissió ens agradaria treballar.
• S’acorda també trobar-nos tot el grup de la Plataforma una vegada al mes, segurament la
3ª setmana.
Uli posarà en el Whats del grup les possibilitats de dies de trobada perquè anotem la
nostra disponibilitat. El sistema serà copiar la llista que ens arriba i afegir el que a
nosaltres ens va bé; així es facilita la tasca de recompte.
Un cop acordat el dia es farà la demanda a cal Drac.
Al voltant de les10, finalitzem la reunió.

