
Acta 04/08/11

Assistents: Martí i Pitu

1. S'informa que en Martí que ja ha contactat amb els ponents de dues xerrades per la universitat 
d'estiu 15M:
Juan Martinez (Crisis Energetica y Pico del Petroleo)
Martí Olivella (Plans locals de transició).
Es comenta de preguntar a ambdós ponents si els hi sembla bé fer la xerrada el dia 2 de 
setembre una darrere de l'altre ja que tenen en comú algunes coses . En primer lloc seria la del 
Pic del petroli i després seria la de plans locals. En acabat hi hauria un debat de les dues 
xerrades. La xerrada es faria en principi a la plaça Orfila ja que es un lloc prou emblemàtic i mes 
obert a la gent que si es realitza en un lloc tancat, peró igualment es té que buscar una alternativa 
per si el temps no acompanya. En Martí va proposar sondejar als de La Gordissima i jo vaig 
proposar sondejar a Diables de Sant Andreu encara que el local de Diables crec que es més petit 
que el de la Gordissima.

2. Comentem de fer millores al blog perquè no només hi estiguin les actes . Que sigui més 
atractiu i més practic. Intentar de posar-hi unes pestanyes que enllacin a d'altres blogs i aixi tenir 
les cosses classificades . Per exemple:( Energia,Actes, etc.)

3. En Pitu es compromet en posar-me en contacte amb María Heras lópez autora de l'informe 
“Cuando el olmo pide peras”.

4. Es comenta que es possible que la tornada de la acampada a la plaça Orfila sigui a partir del 
15 de setembre .

5. També es comenta de fer ressò de la recollida de firmes per el tancament de la nuclear d'Ascó 
ja que caduca al octubre del 2011. Vam acordar proposar a l'assemblea general del dimarts 16 
de signar la petició com a Assemblea de Sant Andreu.

6. Des de la comissió de comunicació ens informen que faran un fòrum al blog de l'assemblea. 
Així, a partir d'ara, no es faran comentaris a les entrades del blog, sinó aglutinarem les coses que 
tinguem a dir al fòrum de la pàgina .

7. Es fa resó d' un comentari de la comissió de medi ambient de acampada bcn. Proposen que si 
fem pinya totes les comissions de medi ambient es poden fer cosses més importants e 
interessants ja que podem contar amb més mans i cervells. Això suposa anar a les reunions del 
grup de medi ambient de Barcelona. Comentem de parlar entre els de la comissió quan arribi la 
covocatòria i a veure qui hi pot anar.

La propera reunió de la Subcomissió de Medi Ambient serà el dijous 11 
d’agost a les 20:30 a la plaça Orfila.


