PLATAFORMA EMERGÈNCIA CLIMATICA PLA DE L’ESTANY
ACTA Nº7
ASSISTENTS: Ramón Caralt,

30/10/20

Estrella Freixas, Eduardo García, Rosario García, Edgar
Gómez, Lucy Humphries, Pep Noguer, Concepció Riera, Anna Sànchez, Dolors Terradas,
Teresa Tersa, Uli Udina, i Maria Zaragoza.
Ens reunim a les 19:30 hores de forma virtual
Ø Presentació de les persones assistents.
Cadascú comenta breument aspectes com qui és, a què es dedica laboralment, en què té
experiència ... La idea és que cada persona, si vol, pugui incorporar-se a algun grup de
treball, o col·laborar ocasionalment, segons les seves possibilitats, l’experiència o es
senti còmoda ...
Ø Què hem fet i què estem fent.?
Fem notar que fa tot just fa un any que la PLATAFORMA es va crear, marcant-se una
sèrie d’objectius que majoritàriament s’han assolit, encara que malauradament s’ha de
continuar treballant, perquè l’Emergència Climàtica no ens dóna treva.
Els portaveus de cada grup expliquen, per a cada objectiu, el que han fet, tant abans de
la pandèmia, com des que ens varen confinar ençà.
-OBJECTIUS O FITES ASSOLIDES I D’ALTRES EN ELS QUE ES SEGUEIX
TREBALLANT
• DIFUSIÓ I CONSCIÈNCIACIÓ
S’ha fet alguna xerrada de la situació d’emergència climàtica en què ens trobem, creat
i difós fulletons, recolzat accions relacionades amb el tema; es treballa també des de
Instagram i facebook, creat la plana web, el butlletí, s’han fet alguns articles a revistes
locals i alguna nota de premsa ...
• DIPTIC DE BONES PRÀCTIQUES ( és al web)
Per tenir present petis gestos que podem fer en el nostre dia a dia quant a consum
energètic, com fer la compra, gestionar els nostres residus, els desplaçaments ...
•

MOCIÓ DE DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA A BANYOLES (és al
web)
Ja que a més de les nostres accions es necessiten urgentment compromisos dels
governants a totes les escales, es van recollir signatures individual (més de 900) i de
diverses entitats (24) per presentar una Moció amb 9 punts que fan propostes per tal
d’influir en la disminució d’emissions de CO2 i en la conservació del medi ambient.
Finalment va ser aprovada el 27 de juliol, en un Plenari virtual.
Ara estem pendent s de què es convoqui la Comissió Mixta que s’ encarregarà de fer
efectiva la Moció. En Ramon i la Maria són els representants de la Plataforma;
Rosario també ha acceptat ser-hi quan es requereixi.
• LLISTAT DE BOTIGUES PER A UN CONSUM RESPONSABLE ( és al web)
Llistat d’establiments de la zona que fan vendes amb criteris de sostenibilitat i
responsables amb el medi. El llistat es pot anar actualitzant sempre que convingui.

• MOBILITAT
S’ha indagat sobre el transport públic en bicicleta i a peu. L’Ajuntament té un Pla
Director però és complexe i tot ho va fent molt a poc a poc. Tampoc se sap fins on
farà.
Es va presentar una instància a l’ajuntament, en el moment de sortir del confinament ,
amb 3 propostes concretes per afavorir la circulació amb bicicleta i a peu tot
proporcionant més seguretat de cares a evitar contagis de COVID.
A hores d’ara s’està formant un braç de” Mou-te en Bici” per a la nostra Comarca;
s’està acabant d’ultimar . La Concepció Riera ha assumit encapçalar la gestió. Es
pretén també, que un cop consolidada la Entitat, es pugui formar part de la taula de
Mobilitat creada amb tots els partits del Plenari i a Instància de Sumem.
• RESIDUS
Actualment s’està fent una important tasca de recollida d’informació per tal de tenir
clares una sèrie de qüestions com:
- quina és la gestió que es fa a la nostra ciutat i a la comarca amb el residus.
- quin és el camí que segueixen les diferents fraccions reciclades
- quin cost mediambiental, econòmic, social ... suposa el reciclatge.
S’ha anat a parlar amb el Consell Comarcal. Es vol visitar la planta de triatge de
Celrà...
Un cop es tingui clarificada i organitzada la informació, es pretén informar la població i
conscienciar per poder reduir el nombre de residus que generem i gestionar
correctament els que es produeixin.
• AIGUA
Es va fer un estudi acurat de l’aigua de l’aixeta a Banyoles, parlant amb un laboratori i
amb aigües Banyoles ja que com consumim aigua embotellada, de garrafa, etc, es
genera una gran quantitat de residu plàstic amb tot el que això comporta.
• ENERGIA
Comptem amb en Ramon al grup, un gran entès que fa xerrades, article de difusió i
està molt al dia dels diferents models i projectes alternatius que s’estan implant.
També s’espera poder abordar, en algun moment, el tema en la Comissió Mixta.
• WEB
En Pep és la persona encarregada que ha creat la plana i s’encarrega de la gestió de
tot el que la Plataforma decideix que es pengi. La plana té una part a l’abast de tothom
i una interna, la intranet.
En Pep ambé gestiona el Butlletí i el fa arribar a totes les persones de la Plataforma i
als que no ho són però han demanat rebre’l.
En Pep comenta que el web ha de ser una eina viva i dinàmica, amb moviment,
perquè resulti interessant o atractiu als de fora. (hauríem de penjar més coses però
amb la gent que som, no donem a l’abast ). Aviat traurem un nou butlletí.

Agraïm enormement tota la feina que ha fet en Pep.
• CORREU
El Correu de la Plataforma el gestiona Uli.

• GRUP DE COORDINACIÓ
Que coordina les diferents propostes i les vies a seguir. A hores d’ara l’integren 7
persones
Ø Atès el reduït nombre de persones que des la pandèmia estan gestionant la
PLATAFORMA , actualment ens centrararem en els següents aspectes:
1- DIFUSIÓ i MITJANS, coordina Lucy
Inclouria:
Mitjans de comunicació:facebook, instagram, revistes locals, radio, TV,
centres educatius ( caldria poder contactar també amb aquesta part de la població)
Web i Butlletí (Pep): precisa noticies, fotos, enllaços, difusió d’actes
Actes públics, quan es pugui.
Es demana col·laboració entre els assistents perquè hi ha moooolta feina.
2- RESIDUS, coordina Rosario
Demana col·laboració perquè és molta la tasca de recollida d’informació, la seva
gestió i la planificació i gestió de com transmetre-la.
3- MOBILITAT, coordina Edgar – MOU-TE EN BICI, coordina Concepció.
Intentarà que Mou-te en Bici agafi cos, fer difusió i captar socis i/o col·laboradors, i
aconseguir ser a la Taula de Mobilitat. La Plataforma ha d’ajudar a fer-la créixer .
Lucy s’encarregarà més de la part de transport urbà/interurbà, així com de la part
vianants.
4- COMISSIÓ MIXTA, coordina Maria
Ramon i Maria formaran part del grup que ha de tirar endavant la Moció, on hi entren
tots els punts en els que treballa la Plataforma i per tant necessitarà la empenta i la
col·laboració de tots els grups.
De moment es vol proposar a la Comissió Mixta començar pel tema dels residus i
l’eliminació de les bosses de plàstic al mercat; també per la mobilitat.
Ø Agraiments
Dediquem unes paraules a Olga Rubio, que per motius personals ha deixat fa poc el
grup, per agrair-li la seva activa implicació en la formació de la Plataforma i la seva
participació en tot el que s’ha fet al llarg d’aquest primer any.
Ø Altres aportacions.
- En Pep ens comunica que s’han subscrit 11 persones al butlletí. Proposa que fem bocaorella perquè la gent s’interessi i que fem aportacions per posar al web i butlletí. I insisteix
en què només funcionaran si els mantenim actius i al dia.
També ens demana per penjar les actes d’aquestes reunions de tots, al web, i ens sembla
bé.
Acordem amb ell donar e baixa només les persones que ho sol·licitin.
-Teresa Tersa de moment ens seguirà sense incorporar-se a cap grup.
- La Concepció informa que ha contactat amb el president de Mou-te en Bici Girona i que
el que pretén la entitat és fomentar una mobilitat sostenible, cuidant els vianants i les
bicicletes. Porten15 anys de trajectòria i estan ampliant a diversos municipis: Salt, Celrà,
Fornells, Sarrià de Ter ...
La quota anual de soci és de 20€, que cobreixen la responsabilitat civil i una ITB; amb
preus especials per famílies.

Ens han donat moltes facilitats quant a deixar-nos materials i idees per a la nostra
comarca, fer exposicions, activitats... i a nivell de gestions i paperassa ho fan tot des de
Girona
La Concepció seria vocal de l’Assemblea. Anava a participar en un curset “com anar en
bici per la ciutat” però s’ha suspès per la situació Covid.
En Pep ofereix posar un enllaç al web de la Plataforma que connecti amb el web d’ells i
ens sembla molt bé.
- Des del grup Difusió Lucy insisteix en la necessitat de personal.
Eduardo malgrat no participar actualment en xarxes socials, s’ofereix per donar un cop de
mà.
Lucy demanarà també a Margot ,que no ha pogut participar avui en la reunió, si es vol
integrar en el grup Difusió.
Concepció ens anima a seguir a les xarxes les coses relacionades amb el tema, a què
cliquem els m’agrada (like), que en fem difusió ...
Pep creu que si es fes difusió a Instagram, del web de la Plataforma, podria ser una
manera de contactar gent.
-Estrella voldria ajudar però no acaba de veure com. Se li proposa participar en el grup
Residus.
- Anna s’ofereix, tal com ja ha fet altres vegades, a repartir informació , fulletons ... des de
la seva parada de verdura i fruita ecològica del mercat.
També ens diu que malgrat que l’Ajuntament ha fet una mica de campanya de cares a
eliminar les bosses de plàstic, no s’ha fet bé perquè paral·lelament no s’ha informat ni
treballat amb els botiguers.
-Dolors proposa que pensem propostes de cares al moment de fer efectiva l’eliminació de
les bosses. Apunta per exemple que els marxants podrien fer servir cistellets o petits
cabaços perquè la gent posi el que escull en ells, com es feia abans, en comptes de ferho donant una bossa de plàstic, ara la covid ho complica, ( les parades ecològiques i
alguna altra ja ho fan).
Caldria treballar amb els marxants i donar-los facilitats perquè facin el canvi.
Potser les parades haurien de disposar de bosses alternatives per vendre ( ràfia, roba,
paper...).
Anna apunta que potser es podrien treure els diners de la recaptació que fa L’Ajuntament
.-Estrella va contactar abans de la pandèmia, amb l’ajuntament de l’Escala i d’Olot per
veure quin procés havien seguit per treure les bosses del seu mercat municipal. Ens ho
explicarà al grup de Residus.
-En Sergi no ha pogut assistir i ens contacta per dir-nos que comptem amb ell pel tema
de les Energies Renovables, l’eficiència, l’estalvi energètic ...
Com que es va fer molt tard, en veure l’hora, es va acomiadar la sessió sense acordar data per
la propera. La convocatòria es farà per correu.
-PLATAFORMA EMERGÈNCIA CLIMAÀTICA PLA ESTANY-

