ACTA CONSELL D'INFANTS I JOVES DE
LA PALMA DE CERVELLÓ 2020-2021
Nº de sessió: 13 /2020
Data: 19 / 05 / 2021
Ubicació: Punt Jove la Palma
Horari: 17.00 a 18.00h
Assistents: Abril, Iker i Paula
A excusat la seva absència: -Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Sí

NO

2. Temes desenvolupats.
Trobada de valoració–balanç dels residus recollits a nivell municipal en la campanya “Let’s Clean Up la
Palma!”. El dia de l’Acció organitzada pel CI es van calcular els Kg. En total una suma de 13 Kg, per tal de
poder diferenciar amb el que es va recollir durant el cap de setmana. En aquesta trobada es calculen els Kg
recollits durant l’acció de recollida organitzada pel cap de setmana. Una part de les deixalles, la recollida
per petits grups, es va portar a la terrassa del Punt Jove. La part recollida, el diumenge 16 de maig, pel grup
de Facebook organitzat “PER UNA PALMA AMB VALORS” es va gestionar prop de la zona on es v a fer la
neteja degut al volum, quantitat i perillositat dels residus. El total de kg recollits és de 126 aprox.
La suma d’ambdues accions és de 139kg aprox., emmarcades dins la Setmana Jove 2021, ens duu a fer unes
reflexions sobre si coneixien la quantitat de residus, si aquesta acció ha fet reflexionar en algun canvi
d’hàbit, en prendre consciència de la natura, del nostre entorn i en com el tractem...
* Annexem les dades extretes d’aquesta reflexió, gestionada per mitjà de preguntes formulades al grup.
Alhora també les fotografies del recull fet en cada una de les accions.
3. Acords i desacords (si s'escau)
- Contestar l’enquesta Valoració campanya "Let's Clean Up la Palma!"
4. Temes pendents per la propera sessió.
- Elaborar una enquesta en línia “Formulari Drive”( Valoració campanya "Let's Clean Up la Palma!") sobre
com valoren la pròpia acció de neteja i altres qüestions de sensibilització i educació ambiental, la qual es
passarà a tots els participants que es van inscriure.
5. Data pròxima trobada: Acordem trobar-nos de cara al mes de juny, un cop passada l’època d’exàmens.

Annex

