PLATAFORMA D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA PLA DE L’ESTANY
ACTA Nº 8

11/12/20

ASSISTENTS:
Concepció, Rosario, Maria, Ramon, Pep, Anna, Neus, Estrella, Uli, Edgar, Teresa T, Tere, Lucy
(Dolors s’afegeix a les 20:05)
Hora inici: 19:35
Hora final: 21:30
*GRUP DE MOBILITAT / MOU-TE EN BICI
Concepció diu que ha enviat article a Pep i Lucy
Pep no l’ha rebut. Se li tornarà a enviar
Concepció diu que retocarà 2 coses de la informació
En Nacho de Mou-te en bici ens dirà quants socis/es hi ha de Banyoles.
Per fer-se soci/a cal anar a la web de Mou-te en bici i fer-ho des d’allà.
Concepció explica com fer-se soci i registrar la teva bici en cas de robatori.
Rosario i Maria demanen que seria bo tenir aquest llistat de socis de Banyoles
Concepció proposa buscar mecànic a Banyoles per fer les ITV. Demanarà que se li pot
pagar.
Concepció contactarà amb TV Banyoles, Radio Banyoles i l’Ham per promocionar la posada
en marxa de Mou-te en bici Pla de l’Estany.
La direcció d’e-mail de Mou-te en Bici Pla de l’Estany i que el rep la Concepció és:
plaestany@moutenbici.org
Maria i Concepció informa dels treballs en projecte de diferents carrils bici i la via verda que
passarà per la Farga, riera Canaleta i Monestir. Carril bici de Plaça major a Plaça sant Pere.
Ramon diu que l’avinguda nova que surt al POUM la oposició no la veu bé, en tot cas és un
tema ja aprovat i no s’hi pot fer res.
Es discuteix si la fibra òptica pot ajudar a fer més carrils bici, ja que de moment s’està
aprofitant per instal·lar·la.
Estrella pregunta per nous carrils bici que passin més pel centre de Banyoles. Es respon
que surt tot al Pla director
Ramon diu que cal saber la pròxima taula de sostenibilitat serà un monogràfic de mobilitat.
Concepció farà instància a l’ajuntament per entrar a formar part de la taula mobilitat en nom
de Mou-te i Plataforma (les dos)
*WEB
Pep farà un butlletí a finals de desembre amb els nous continguts: Mou-te en bici, Prevenció
residus, i primera reunió Taula Sostenibilitat
Pep recorda que seria bo reenviar el butlletí a persones potencialment interessades així
anem sumant més gent.
En Pep diu que tinguem en compte que a la web s’hi poden posar galeries de fotos i vídeos.

*GRUP DE DIFUSIÓ
Lucy informa del nou canal del Telegram i de la reunió amb Margot i Teresa. Importància de
les “stories” del instagram. Demana fer-nos membre al canal de Telegram
Uli, remarca la diferencia entre canal i xat de Telegram. En el canal tu no hi pots intervenir,
en el xat sí.
*TAULA DE SOSTENIBILITAT
Maria diu que varen demanar espai per tractar el tema residus: Bosses plàstic.
L’Ajuntament a través del regidor de Medi Ambient va dir un llistat de coses que estan fent:
- Estaven mirant de reduir envasos al mercat
- Bonificació en els impostos per instal·lació plaques solars.
- Van dedicar 40.000 euros en millores enllumenat
- 30.000 euros per mobilitat: Via verda i carril Plaça de St. Pere - Plaça Major
- Creació figura del “Recuperador” juntament amb el consell. Gent amb pocs recursos. No
cobrar res quan vagin al abocador a llençar coses.
- Molí de la Victoria. Generar energia aprofitant el rec Major. Estan insonoritzant l’aparell.
Ramon va dir que serà difícil ja que baixa molta brutícia. Sembla serà molt simbòlic. Situat al
passatge del carrer Major
Tothom present a la taula d’acord en anar cap a economia circular.
Sistema recollida residus estancat al 40%. Ramon va dir com pensaven passar al 55%? El
sistema que ells proposen és el mateix.
Es va proposar porta- porta en certs llocs, sistemes mixtes. Van dir que ho mirarien.
Els dos pròxims anys provaran amb contenidors bilaterals que perquè no siguin camions
diferents. Si més endavant fer proves amb altres sistemes més eficients.
Maria i Ramon van dir era molt important informar bé de beneficis i costos de cada sistema
reciclatge. També van dir que calia informar bé i treballar bé amb els botiguers el tema de les
bosses de plàstic. Això ve de la Generalitat i serà a partir de l’ú de Gener.
No es van concretar mesures en el temps i forma.
Es comenta que en Jaume Butinyà va dir que tenia la sensació que s’havia avançat més en
aquesta reunió que en varis plens.
Maria diu que 1 Taula per trimestre és molt poc, però sembla que serà així.
Pep reclama que es faci pública l’acta de la primera reunió així com la normativa que regirà
per les reunions.
Lucy diu que no li queda el missatge que s’ha de transmetre respecte els residus. Maria
respon que cal anar a cap a reduir.
Dolors diu de demanar a l’Ajuntament de fer una campanya per promocionar les bosses de
roba.
Estrella diu que al BONPREU es pot comprar bosses de roba 4 a 1 euro.

