PLATAFORMA EMERGÈNCIA CLIMÀTICA PLA DE L’ESTANY
ACTA Nº4

25/11/19

ASSISTENTS: Andreu Badi,

Marisa Benavente, Anna Busquests, Ramón Caralt, Carles
Clos, Daina Comas, Estrella Freixas, Rosario García, Lucy Humphries, Nuri Langa, Pep Noguer,
Pilar Nualart, Pau Pagès, Olga Rubio, Uli Udina, Ximena Cordova i Maria Zaragoza.
Ens reunim a les 20:15 a Cal Drac
 Es comenten la situació actual en que es troba la Plataforma.
Després de la darrera reunió es va treballar en 2 grups per dissenyar i fer el flyer o fulletó
de difusió, el paperet de recollir dades dels simpatitzants i el document de la Moció a
l’Ajuntament.
Es va aconseguir tenir-ho tot a punt pel Firestany i va ser un èxit. Vam descobrir la bona
predisposició de moltes persones preocupades pel tema de l’Emergència Climàtica.
122 persones ens van deixar el seu correu perquè poguéssim fer contacte; unes poques
ens van demanar entrar a la plataforma i 696 van signar a favor de presentar la Moció de
Declaració d’Emergència Climàtica.
 La Núria va demanar fer constar en aquest acta que troba a faltar propostes d’accions més
contundents, perquè com tots els que han negociat amb l’Ajuntament, sap que costa
obtenir quelcom més que paraules. Es respon que ja ho tenim present i que en principi la
via intentarà ser cordial i si no hi ha bona resposta, serà quan es plantejaran accions més
contundents, que d’altra banda podrien estar proposades pel grup de seguiment
d’acompliment d’objectius.
 Es llegeix, i amb alguna esmena puntual, s’aprova el full d’identitat nostra (explica
breument què és la plataforma, objectius, algun mitjà...).
Aquest document s’enviarà per correu a totes les persones que ens van deixar els
seu correu, juntament amb la part de sota que pregunta el nivell d’implicació que volen
tenir aquestes persones dins la Plataforma. Posteriorment s’hauran de gestionar les
respostes.
També el rebrem les 46 persones de la Plataforma per correu electrònic i s’intentarà
fer-nos signar la protecció de dades.
 Es llegeixen els diferents punts del Document de Declaració d’Emergència Climàtica
per a l’Ajuntament i després de fer algunes esmenes, s’aprova.
La Núria proposa que els verbs que emprem siguin resolutius. S’està d’acord.
Aquest document també s’enviarà per correu electrònic als membres de la
plataforma i a tots els que ens van deixar el correu.
S’afegeix un nou punt que fa referència als arbres.
 S’informa que divendres vam tenir un primer contacte amb l’Ajuntament. La proposta
va sorgir al Firestany, quan van passar diferents grups polítics a veure què fèiem, i
l’Ajuntament va comentar que ells entraven al Ple de desembre una moció que serà per
entrar a la “XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 2030 “. És un pla
a nivell europeu amb línies molt generals i poc concretes. La part que vam trobar més
prometedora és la de poder compartir experiències amb altres ciutats.
A banda d’això en la trobada ens van comentar una mica la gestió que ja es fa en
referència als punts de la Moció i els plans que tenen a més llarg termini.

Nosaltres no vam parlar de la nostra moció, vam tractar el tema amb un llibret que parla
de la línia que s’està proposant seguir a Barcelona (els temes són els mateixos arreu).
 Es debat una mica la necessitat o no de tenir una web. S’acorda que sí perquè els
canals més immediats com Instagram o Facebook no serveixen per aprofundir.
Lucy ens diu que el seu fill podria ajudar-nos a fer el disseny però sota les nostres
directrius i que el manteniment posterior fos a càrrec nostre.
En Pep s’ofereix a esbrinar si ho podria fer ell perquè ja havia treballat amb un programa
generador de webs; ha de mirar si el podríem utilitzar i després posar-se al dia.
(NOVETAT  HA RESULTAT QUE SÍ !!!).
 Tema finances. Expliquem que unes quantes persones de la Plataforma hem contribuït
amb petites aportacions voluntàries i que també hem tingut alguna de més important
externa.
En total s’han recollit 295€  S’han gastat 223,25 € bàsicament en la edició de flayers
(no ens han cobrat el disseny) i en material per poder penjar els cartells al firestany
queden 72€.
S’acorda que quan torni a haver necessitat per fer alguna altra activitat o fer més
flayers (aquest cop resultarà més econòmic per tenir ja part del procès d’edició fet), es
poden tornar a fer aportacions o s’estudiarà com es financia.
 Com que la feina és molta es proposa fer grups de treball per gestió i aprofundiment
de punts de la moció que han quedat poc concretats. Alguns manifestem que som més
partidaris de fer una moció amb demandes concretes i no molt nombroses per tal de que
es puguin aconseguir els objectius, que no una moció amb moltes demandes, però no
s’acorda res al respecte.
Acordem que els diferents grups a més de tractar el seu tema, s’encarregaran de
proposar i gestionar activitats relacionades.
Es presenten uns folis perquè la gent s’apunti on es senti més afí.
Els grups són :
1- DIVULGACIÓ  per tal de donar a conèixer la Plataforma, conscienciar la població, i
fer una gran xarxa; es farà a través de flayers, Instagram, Web, adreça de correu
electrònic del grup, articles de divulgació en les revistes locals ...
2- CONTACTE AMB ENTITATS I PARTITS POLÍTICS  per buscar i aconseguir
recolzament a l’hora de presentar la moció
3- “DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES”  elaborar un petit document de bons
costums i conductes respectuoses amb el mediambient, a l’abast de tothom, que
ajuden a frenar l’actual petjada negativa del tipus de societat en que sense adonar-nos
ens hem instal·lat.
4- GRUPS D’ESTUDI I ACCIÓ 
TRANSPORTS
ENERGIA
RESIDUS
CONSUM I ALIMENTACIÓ
AIGUA
Cap a 2/4 d’onze, s’acaba la sessió. Quedem en retrobar-nos el darrer dimarts de gener
que serà dia 28.
(Daina porta un aparell portàtil per filtrar aigua perquè el veiem, però no va haver temps
de donar-li la importància adequada).

