
Acta 11/08/11
 
Assistents: Pitu, Eva i Martí
 
- Parlem sobre la campanya per la NO renovació del permís de la nuclear d’Ascó. Creiem que ja està adjudicat 
i per això enviem un mail a medi ambient de l’acampadabcn per preguntar quines accions de protesta es duren 
a terme. -> Ens contesten de tanquemlesnuclears.org dient que l’adjudicació no es farà fins l’1 d’octubre i que, 
per ara, l’únic que hi ha hagut és l’aprovació del consell de seguretat nuclear per tal de passar l’informe 
favorable al ministeri d’Industria, que és qui ha de decidir.
Deiem a la reunió que volem plantejar a l’assemblea general del dimarts 16 la proposta d’adherir-nos com a 
Assemblea de Sant Andreu a la campanya per tancar la central d’Ascó de la Plataforma Tanquem les Nuclears.
- Universitat Indignada 15M d’Estiu:
                . El tema de les xerrades està, per llavors, com a l’anterior reunió (mirar acta anterior).

. Utilitzarem el documental “The Power of community: How Cuba survived Peak 

Oil” (http://bibliocompartida.wordpress.com/2011/06/09/the-power-of-community-how-cuba-survived-peak-oil/) 

per fer difusió de les xerrades als blogs.
                .  En Pitu transmetrà a comunicació la idea de que enviem mails a les entitats de Sant Andreu per 
fer difusió de les xerrades de la Universitat Indignada.
                . Organització de les xerrades de medi ambient: introdució feta per nosaltres, 5 minuts entre una i 
l’altra i després debat, que caldrà que dinamitzem.
 
- Comentem que des de medi ambient de l’acampadabcn ens van enviant mails que estaria bé mirar (l’ultima 
campanya fa referència a moviments per la terra d’arreu de l’estat i ens sembla que no hi tenim molt a fer per 
ara). Tot i així, estaria bé que algú de nosaltres anés a les reunions de medi ambient de bcn. Anirem veient a 
cada convocatòria qui de la comi hi pot anar.

- Aprovem canviar la hora de les reunions a les 20h dels dijous (30 minuts abans del que feiem ara)

La propera reunió de la comissió de Medi Ambient serà dijous 18 d’agost a les 20:00 a la plaça Orfila.


