PLATAFORMA EMERGÈNCIA CLIMATICA PLA DE L’ESTANY
ACTA Nº5
28/1/20
ASSISTENTS: Ramón Caralt, Carles Clos, Rosario García, Clàudia Hernández, Lucy
Humphries, Sergi Illa, Pep Noguer, Pilar Nualart, Patrícia, Pau Pagès, Concepció Riera, Olga
Rubio, Uli Udina, Paul Wicker, Anne Wiesselmann i Maria Zaragoza.
Ens reunim a les 20:15 a Cal Drac.
➢ Es comenta en quin punt es troba actualment la Plataforma. Al desembre no ens vam
trobar tots per ser Nadal, però sí ho han fet els grups de treball i el grup coordinador .
➢ Moció
El Document de proposta de DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA ja està tancat
per poder-lo presentar a les diferents entitats banyolines i als partits. S’ha fet algun petit
retoc de caire tècnic i s’ha concretat més el darrer paràgraf que parla de com fer el
seguiment de les mesures que s’adoptin, mitjançant una Comissió Mixta amb membres
designats per l’Ajuntament, la Plataforma i tècnics compromesos amb el medi ambient.
Passes a fer:
S’ha enviat, a les entitats, un primer correu amb un full de presentació del què és
la Plataforma i els seus objectius.
Demà es farà un segon correu enviant el Document i demanant el recolzament i un
contacte.
Per formalitzar el recolzament, ens personarem a les entitats que decideixin donarnos suport.
Quedarà constància en un full on es posarà el nom de l’Entitat, un segell, el nº de
registre i el nom d’un representant.
Existeix un grup encarregat d’aquesta tasca però com que són moltes les Entitats,
hi participaran també membres de la coordinació i demanem que si algú està en
contacte amb alguna Entitat, ho anoti en un full al final de la reunió (com que s’acaba
la reunió molt tard la gent ha marxat sense fer-ho).

Tots els recolzaments personals (signatures recollides) i els de les Entitats i partits,
s’adjuntaran al final de la Moció.
La Moció s’entrarà a un Ple d’Ajuntament mitjançant un partit que ho vulgui fer, amb
la intenció de què s’aprovi.
➢ Grups de treball de la Plataforma
Uli explica que en aquest moment són:
ENTITATS: Olga, María, Dolors Terradas, Dolors Salvador
DECÀLEG: Rosario, Anne, Carles, Teresa
TRANSPORT: Lucy, Andreu
AIGUA: Maria, Concepció Riera
RESIDUS-CONSUM: Estrella, Daina, Pilar, Nuria, Sarima, Patricia, Laia, Uli
ENERGIA: Ramon, Sergi, Claudia
XERRADES: Pau, Ramon
DIVULGACIÓ: Lucy, Pep, Carles, Teresa, Edgard, Daina
GRUP COORDINADOR: Lucy, Maria, Rosario, Dolors, Olga, Daina, Uli

El nom de la persona o persones subratllats, és el del coordinador acordat del
grup.
Els grups tenen autonomia per organitzar-se i treballar en l'àmbit que
interessi.
Cada grup tindrà una o dues (si el grup es prou nombrós) persones
representants que faran d'enllaç amb el grup coordinador per traspassar la
informació del que es va fent i per coordinar les accions dels diferents grups.
Això es farà de manera orgànica quan hi hagi la necessitat.
L'eina per defecte per contactar amb el grup coordinador serà el correu
electrònic "emergenciaclimaplaestany@gmail.com" si hi ha alguna cosa urgent
ens posarem d'acord per telegram o whatsapp.
Resum del que s’ha fet a cada grup
Es comenta el que s’ha fet fins ara i el que resta per fer.
Els coordinadors, la majoria han fet o faran, una mica de resum que es podrà penjar al
web, a l’abast de tothom.
-

-

GRUP DE COORDINACIÓ
Uli explica qui el forma ( Olga, Lucy, Rosario, Uli, Dolors Terradas, Daina I Maria ) i
que ens reunim setmanalment i sempre que convingui.
DECÀLEG
Rosario comenta que han intentat trobar una manera de presentar-lo entre dinàmica i
funcional.
En tot moment s’ha buscat un to positiu en el redactat i en la presentació, per tal que
pugui arribar a tothom: als que ja estan conscienciats i als que no ho estiguin tant. La
idea és sumar accions sostenibles i conscienciar.
Cedeix la paraula a Anne que explica com quedaria el díptic; aniria plegat amb un
dibuix i un parell de frases suggerents en el primer full, els missatges agrupats en
blocs temàtics a l’interior i al darrera propostes d’iniciatives i contacte.
Ens presenten una mostra del díptic que veiem atraient.
No es parla de la financiació.
El nom de decàleg s’ha guardat per comoditat, però no constarà en el díptic.
TRANSPORTS
Lucy comença agraint a Olga, a Pep i a Andreu tota la informació que li han
proporcionat. Existeix un document de 220 pàgines del que ja s’ha fet a Banyoles.
Lucy s’ha d’entrevistar amb el regidor Costabella i vol fer-ho també amb el de
mediambient que és en Tubert.
La idea de les entrevistes és:
Bicicleta:
Demanar quina és la concreció de les propostes de l’Ajuntament i el que es pensa
fer en el temps d’impàs.
L’elaboració d’un mapa amb els llocs segurs, els perillosos, els aparcaments ...
Tenir una normativa clara i que arribi a la població
Andreu sembla que té ganes de muntar alguna iniciativa més activa.
Deixar clar amb quina normativa s’han de regir els patinets.
Autobusos:
Saber quina és l’oferta actual.
Ampliar l’oferta Banyoles→ Girona els caps de setmana i amb horari nocturn de
lleure

-

-

-

Fer arribar la Teisa a la Universitat.
Intentar treure partit al centenari de l’empresa Teisa ( Anne s’ofereix com a
contacte)
Cotxe
Activar i promocionar l’ús de vehicles compartits.
AIGUA
Maria comenta que aquest grup s’ha entrevistat amb un analista de laboratori d’aigües
i amb la Companyia d’Aigües Banyoles,
La idea seria tenir aigua de boca potable a nivell no sols sanitari, sinó també de
composició química. Això com a dret de ciutadà i perquè el consum d’aigua
embotellada genera una alta quantitat de residus plàstics.
Per les característiques de la procedència de l’aigua de l’estany ( origen en l’Alta
Garrotxa i conducció subterrània molt profunda) l’aigua ens arriba lliure de nitrats però
carregada en carbonats i sulfats en proporcions que sobrepassen els màxims segons
la OMS i la UE, gairebé 3 vegades per als sulfats i en un 50% per als carbonats. I
malgrat que aquest grup de treball no ha trobat, enlloc, res escrit sobre problemes de
salut que se’n derivin d’aquests compostos les recomanacions existeixen i per als
Sulfats el “Ministerio de Sanidad” diu que s’han d’emprendre mesures correctores.
El problema de la composició química encara s’agreuja més quan l’aigua passa pels
descalcificadors per no fer malbé els electrodomèstics (la majoria de la població en té
a casa o a l’edifici); això és perquè es carrega de sodi que com ja és sabut perjudica
la salut.
Ara es tractaria de trobar possibles solucions per pal·liar el problema de l’aigua de
boca de les vivendes. Es demana que s’apuntin més persones al grup. En Sergi
suggereix que demanem col·laboració a persones de la universitat.
ENERGIA
Es compta amb l’experiència d’en Sergi que és del gremi d’instal·lacions d’Energia
verda i que té interès en incorporar-se a la Plataforma. (Aclarim que la seva
participació és a un nivell estrictament personal).
Se’ns informa del Real Decret del 2019, que en aquest sentit permet l’autoconsum i
l’abocament de l’excedent a la xarxa. A canvi s’ofereixen subvencions relacionades en
el tema.
Ramon comenta que a Cornellà, ja estan fent algun hort de plaques solars amb
superfície de 400m2. També es parla de l’exemple d’Avia.
Quant a xerrades sobre aquest tema, el Sergi ens proposa d’en fer una i sembla que
en Subirà també. El mateix Ramon en farà una “ Sortides a la Crisi Climàtica” el dia 13,
a les 5, al Darder.
XERRADES
-La Plataforma ja té organitzada al Darder una per al divendres 6 de març, a les
19h. El títol és “SOBIRANIA ALIMENTARIA EN RESPOSTA A LA CRISI
ECOSOCIAL”. Va a càrrec d’Ana Correro.
-En Pau explica que en diversos anys anteriors s’havien organitzat “JORNADES
DE CONSUM RESPONSABLE” i que ell les vol tirar endavant altre cop.
S’ofereix a organitzar-ho i coordinar-ho en nom de la Plataforma i intentar lligar-ho
dins la proposta del Casal Cívic.

-CASAL CÍVIC ha proposat muntar 4 jornades en dijous, en una franja 17→18:30h.

-

Serien sessions de divulgació i conscienciació de la problemàtica del canvi
climàtic.
Es convida a participar a l’Escola de Natura, Limnos, Fridays for Future i la
Plataforma.
Vam tenir una reunió de tots plegats, amb en Xavi del Casal com a coordinador, on
es van acordar 4 línies generals:
-1r dia, petita explicació de la problemàtica, la presentació dels 4 grups i
alguna representació de la petjada que podem deixar mediambientalment, al
llarg de qualsevol dia (a càrrec de la Plataforma)
-2n dia sobre residus (Escola de Natura)
-3r dia sobre alimentació (Limnos)
-4t dia sobre energia o mobilitat (Limnos).
El format de cada sessió seria el d’un petit introductori i una part pràctica o taller
amb caire positiu.
WEB
En Pau comenta tota l’enorme tasca que ja s’ha fet.
En Pep ens fa 5 cèntims de la seva relació amb el web degut a la seva trajectòria
laboral.
És un espai ampli i potent que permetrà: participació, enllaços, galeries, publicacions,
butlletins ....
Tindrà dos eixos:
-Un públic, obert a tothom
-Un intranet, amb clau d’accés per temes de funcionament intern. Ens explica com
demanar la clau.
En Pep es compromet a facilitar una web adequada a el que necessiti la Plataforma,
muntar-la, omplir-la de contingut, formar a qui vulgui .... però sempre amb el contingut
que li vagi indicant la Plataforma.
Podem tenir 2 adreces de correu, una de Pep com administrador i una altra per
canalitzar tots els contactes.
En Pep explica moltes més coses però quan intenta mostra-ho de forma pràctica en la
pantalla, no pot per problemes de connexió (ja ens ho havien comentat)

➢ Precs i preguntes
-En Pau proposa fer algun acte reivindicatiu amb les demandes, es respon que d’entrada,
hem acordat començar per la via del diàleg i que si aquesta resulta infructuosa es faran
servir altres vies.
En Pau, com ja s’ha dit altres vegades, fa incís en recollir informació de tot el que ja s’ha
fet. La idea és sumar esforços.
També ens demana que ens animem a escriure versots i llegir-los el 15 de febrer, en un
acte que organitza Gàrgoles de Foc, per carnaval, com ja és costum des fa algun temps.
Els versots poden ser reivindicatius i no cal preocupar-se pel tipus de rima.
-Lucy informa que l’instagram de la Plataforma està funcionant i ens anima a que li enviem
coses per penjar-les o a fer-ho nosaltres.
➢ Cap a 2/4 d’onze, s’aixeca la sessió. Quedem en retrobar-nos el darrer dimarts de febrer a
les 8 h a Cal Drac.

