PLATAFORMA EMERGÈNCIA CLIMATICA PLA DE L’ESTANY
ACTA Nº6
25/2/20
ASSISTENTS: Ramón Caralt, Carles Clos, Estrella Freixas, Rosario García, Edgar
Gómez, Lucy Humphries, Pep Noguer, Olga Rubio, Dolors Terradas, Teresa Tersa, Uli Udina,
Anne Wiesselmann i Maria Zaragoza.
Ens reunim a les 20 hores a Cal Drac.
 Cada Grups de treball comenta el que s’ha fet des la darrera reunió:
-

GRUP CATÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES
Es mostra el dibuix que s’ha fet per la portada i com queda el díptic.
És blanc, negre i gris. Es dóna el vist i plau i acordem fer 500 fotocòpies. Les farà
Rosario.

-

ENTITATS I PARTITS
Es continuen recollint, per part de tothom, signatures personals de recolzament.
ENTITATS S’han fet els contactes amb algunes de les entitats, altres ha estat
impossible. El procés és llarg perquè moltes triguen a reunir-se i donar resposta.
En general es veu que el tema interessa però hi ha certa por a la implicació amb el
recolzament.
PARTITS de manera fortuïta hem sabut que Esquerra Republicana vol entrar aquest
març una Declaració d’Emergència Climàtica. Això ens fa replantejar d’afanyar-vos a
entrar també la nostra al març.
Estem fent els contactes amb els 4 partits per trobar-nos, parlar-ne i buscar el
consens de tots 4 per tal que s’entri la Moció en nom de tots. No volem que se’ns
associï amb cap partit concret, per definició la Plataforma és apolítica.
Esperem poder aconseguir-ho i si no ens haurem de replantejar com fer-ho.

-

RESIDUS I CONSUM
Es diu que a la web es posarà el següent resum del propòsit d’aquest grup:
Com aconseguir una millor gestió del consum i dels residus que genera, incidint tant
en les Institucions com en la conscienciació ciutadana.
La Laia d’aquest grup, que no pot assistir a les reunions mensuals, està fent un llistat,
comprovat personalment, dels llocs de Banyoles on es pot comprar de manera
sostenible ( calçat, roba, productes de neteja i higiene, aliments de proximitat i
ecològics... )
La idea es veu molt útil, però es crea un petit debat sobre la conveniència o no de
promocionar certs establiments o botigues, atès que d’altres quedarien exclosos i es
podria generar alguna mena de conflicte.
A favor: això forma part de la filosofia de la Plataforma
En contra: es faria “propaganda comercial” que no és objectiu nostre.
Acordem acabar-ho de decidir després de consultar a “Pam a Pam “ com han gestionat
ells aquest aspecte
El grup proposa concretar futures visites guiades del tipus: “ Nous i abelles” de
Crespià, un lloc de Vilert on fan oli, els conreus de l’Anna de Mieres que té paradeta
ecològica al mercat dels dimecres ... Ja s’anirà proposant.

-

MOBILITAT El que se sap fins ara és:
Patinets i Bicicletes: S’ha de fer una normativa per patinets a Banyoles, després es
podrà fer el nou mapa que ha reclamat Lucy amb els llocs per on es pot circular amb
bici i patinet.
El Pla Director per Bicicletes, no entrarà en vigor fins d’aquí 5 anys.
Autobusos: La APP que ha implantat la Teisa per a Busos Interurbans a demanda,
de moment no està funcionant gaire, cal esperar més temps per valorar.
L’empresa no té idea de posar una Teisa Banyoles  Universitat perquè es considera
suficient que el bus et deixi a Girona i després s’agafi un altre per arribar a la
Universitat.
Tampoc es considera fer una ampliació de l’horari en cap de setmana o horari nocturn
per oci.
S’informa que si tens més de 65 anys pots gaudir de transport gratuït en els busos per
circular dins del Pla de l’Estany.

-

AIGUA, no s’ha fet cap altra gestió aquest mes

-

ENERGIA
En Sergi s’ofereix per possible xerrada sobre Energia renovable. Cal veure com
l’articulem mitjançant en Pau.
Amb Banyoles Solidària en Ramon té una xerrada programada en breu.
En Miguel Aguirre ha dit a en Ramon que potser cobrarà alguna cosa per la darrera
xerrada que va fer al Darder sobre Possibles Sortides a l’Emergència Climàtica. En
Ramon comenta que si és així, farà una aportació a Banyoles Solidària i una altra a la
Plataforma. Se li agraeix molt.

-

DIFUSIÓ I WEB
S’ha fet una 1ª sessió de funcionament del web, per part d’en Pep i uns esforçats
alumnes! Tot i així i veient la dificultat de l’alumnat, Pep i Edgar s’ofereixen per entrar
el que els proporcionem si fos feixuc o complicat per nosaltres.
Pep insisteix que ell no posarà res al web, ni farà cap gestió que no se li demani. El
criteri ha de ser sempre de la Plataforma.
Es parla d’acabar de decidir el que serà a l’intranet i el que es podrà obrir a l’exterior.
Es comenta que amb el tema de responsabilitat civil, el que es fa ja sembla suficient.
Edgar recorda però, que posem sempre el peu de protecció de dades en tot els
correus, tal com ja es fa.
Anne passarà a en Pep el format definitiu del Catàleg perquè hi afegeixi l’adreça
d’instagram i després es pugui ja imprimir.

 Precs i preguntes
S’informa que en Pau coordinarà el calendari d’activitats del Cicle de Consum
Responsable. Les sessions de maig del Casal Cívic s’emmarcaran també aquí així com
altres propostes per abril i juny. La idea és, també, que intenti aglutinar tot el que s’està
fent i proposant en aquesta línia, des de altres Entitats, per tal d’aglutinar tasca i esforços i
que la difusió arribi a tothom.

El dia 6 hi ha la xerrada sobre Sobirania Alimentària, a les 7 de la tarda, al Darder.
Dimecres s’anirà al mercat de 9 a 12 a repartir propaganda de la mateixa. Ja ens han
concedit el permís per posar la taula.
També es comenta que s’ha sol·licitat permís a l’Ajuntament per anar a Ràdio Banyoles
per fer difusió d’activitats de la Plataforma. De moment es començarà per anar a parlar
de la xerrada del dia 6, del que és la Plataforma i, a hores d’ara, hem afegit també el
catàleg de bones pràctiques perquè ja està a punt. Aquest a setmana ja s’està anunciant
la xerrada.
Es comenta al final que ens caldrà de nou de diners per pagar, xerrada, fotocòpies del
catàleg, la difusió de la xerrada i els nous flayers... Com que dissabte hi ha l’Assemblea
Anual de socis de Limnos, intentarem veure si ens poden fer alguna aportació per
xerrades i fotocòpies; en funció del resultat després ja valorarem si tornem a fer una nova
aportació de voluntaris de la Plataforma.

 Cap a les 10 del vespre, s’aixeca la sessió. Quedem en retrobar-nos el darrer dimarts de

març a les 8.

