SITUACIÓ DE L’ALCAIB
27 de Novembre de 2009
Som 55 socis.
La Junta Directiva tenia la següent composició:
Presidenta: Caterina Amengual
Vice-president: Lluís Amengual
Secretaria: Jaume Reus
Tresorer: Josep Cifre
Vocals: Marc Ayats, Imma Gamundí, Sebastià Sansó i Nofre Fullana.
La seu social ha estat al Casal d’Entitats de la Misericòrdia, a Palma.
De les activitats del 2009 volem destacar
• Posada en marxa d’un bolletí informatiu per a socis
L’InfoALCAIB ha anat arribant amb més o menys regularitat un cop o dos al
mes només als socis per informar de l’activitat pròpia d’ALCAIB, d’ofertes de
feina, convocatòries, agenda i webs interessants.
•

Celebració del dia mundial del medi ambient

L’ALCAIB es va sumar a Sa Xerxa per ajudar a organitzar el dia del medi
ambient a Porreres amb una temàtica festiva i ambiental.

•

Programa de TV de receptes mallorquines amb cuina solar
(Agost)
La Caixa Colonya es va atorgar una subvenció a través de l’estalvi ètic per
realitzar un capítol pilot per a una sèrie de TV sobre receptes mallorquines
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elaborades amb cuina solar. Tiu va ser la progranista posant el seu salero a
la cuina, i l’escenari escollit va ser la possessió de s’Estremera Vella de
Bunyola.
• Ordenació de l’arxiu d’ALCAIB
Es va contractar una persona peruqè realitzés una feina de posar ordre als
arxius d’ALCAIB.
• Places
Es va recórrer una plaça al Consell de Mallorca, on es demanava un
Llicenciat en Història o Geografia per a una plaça de Tècnic en Conservació
del Medi Ambient. 13 de Juliol de 2009
• Participació
S’ha continuat amb el procés participatiu de la Directiva Marc de l’Aigua i
també s’ha iniciat el procés d’Agenda Local 21 de Palma. Estam inscrits en
el Forum de la ciutadania, que és un òrgan consultiu del Govern de les Illes
Balears, on constam en la categoria de Medi Ambient.
• Regeneració de platges (Setembre)
Hem participat en un debat radiofònic sobre la regeneració de la platja de
Cala Agulla, on hi participava també el Director General de costes, Celestí
Alomar, i un investigador de l’IMEDEA. El debat fou al programa Balears fa
Ciència, d’IB3 ràdio.
• Campanya 350, 24 Octubre 2009
L’ALCAIB ha orgnitzat juntament amb Creant Xarxa i Això és Vida un acte
simbòlic dins el dia d’acció climàtica 350 a nivell mundial. L’acció es va fer a
Plaça espanya i va consisitr en repartir 350 senalles de verdura ecològica i
local a preu simbòlic de 5 € com a solució a l’escalfament global. Va tenir un
gran èxit d’acollida.
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COL·LEGI PROFESSIONAL
Estat del Col·legi d'Ambientòlegs de les Illes Balears
En una Junta recent (Octubre) es va parlar aquest tema tan
important i arrel de la consulta d'una ambientòloga
eivissenca, exposam les conclusions a tots els socis per a la
vostra
consideració.
L'estat de la tramitació legal és que tenim en marxa
l'assamblea constituient d'ençà el 13 de setemre de 2008 a manca
d'aprovar els ESTATUTS DEFINITIUS. Es va demanar que qui tingués interès
formàs un grup de treball per acabar de debatre quatre punts que
generaven debat. Encara no s'ha format aquest grup de treball després de
més d'un any. S'ha vist també que els qui fins aquell moment estaven
impulsant la creació del col·legi en veritat no el necessitaven, per tant
passaven el testimoni de la feina feta a quí sí el necessités...i no ha
aparegut suficient gent.
Per això l'estat actual és que no hi ha prou massa crítica interessada en el
Col·legi professional com per acabar de realitzar la seva tramitació. A banda
de la tramitació si aquest es posés en marxa requeriria també de gran
esforç per suportar l'estructura que un col·legi requereix. Poser encara no
som suficients.
Pensam que l'ALCAIB ara mateix compleix les funcions que necessitam: unir
al col·lectiu d'ambientòlegs, pronunciar-se públicament, vetllar per les
places públiques i altres com la promoció de la sostenibilitat a diferents
escales.
Paral·lelament s'ha creat un debat a nivell europeu i estatal sobre la
supressió dels col·legis per ser entitats corporativistes que fomenta més
l'associació empresarial que la col·legiació.
Queda congelada la tramitació del col·legi fins que apareguin prou persones
interessades en la seva impulsió.
Esperam el vostres comentaris a la llista!
Aquesta crida ha obtingut l’interès d’una sòcia d’Eivissa interessada en tirar
endavant el col·legi.

Caterina Amengual Morro
Presidenta d’ALCAIB
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