
ACTA COMISSIÓ ACCIÓ  DEL  DIA  03-07-2011 
 
Ordre del dia: 
 
- Funcions i objectius de la comissió 
- Acampada de setembre 
- Punt informació  
- Control de propostes noves i velles 
- Hort urbà  
  
- Funcions i objectius de la comissió :  S’acorda fer una adaptació de la benvinguda i 
explicació de la comissió d’acció a l’acampadabcn, que s’entregarà properament. Ho 
redactarà l’Arnau Solà.  
 
- Acampada de setembre: Portarem a l’assemblea general la proposta d’acampar a 
setembre per donar un altre cop visibilitat del moviment desprès de les vacances a els 
veïns i veïnes del districte i s’aprova, anirem treballant amb el tema per tal de fer-ho 
factible. Es comenta, de fer-ho coincidir amb la constitució de la seu de districte o bé 
amb el primer ple públic. 
 
- Punt d’informació: s’acorda fer-ho 1 o 2 dies a la setmana, però ja pensant de cara a 
setembre i es comentarà a intercomissions a la resta de comissions la disponibilitat dels 
seus membres per tal de reunir suficient gent per aconseguir omplir tot el dia i també per 
tal de que ens aportin la informació a difondre de cada comissió o calendaris d’accions i 
actes que es faran. 
 
- Control de propostes noves i velles:  
 
- Acció de protestes per la manipulació de Tv3: es seguirà pensat en alguna acció 
concreta i esperar també un moment concret per fer-la. 
 
- Ocupar el terrenys de la Mercedes: Es pensarà millor desprès de l’estiu i el format amb 
que es farà (un dia d’ocupació, convertir-lo en centre neuràlgic de les indignades de 
Sant Andreu, etc...) 
 
- Pancartes: les pancartes fetes el mateix dia en el taller, es proposen de penjar-les les 3 
primeres el pròxim dia de concentració per la cassolada mentre es fa el recorregut i les 
següents, el pròxim diumenge 10 a la resta de places que restin. 
 
- Manifestació a Madrid: degut a la poca gent, que es va apuntar es tornarà a insistir de 
la possibilitat amb el bus, i si no es pensarà en un altres tipus de desplaçament. 
 
- Taller no violència: queda anul·lat degut al ponent que estarà a Mèxic durant tot 
l’estiu. 
 
- Fabricació de xapes: Una noia ens envia un correu dient-nos que té la màquina per fer 
xapes i que ens cobraria a 10 cèntims (preu de cost) la xapa. Nosaltres davant d’una 
altre proposta per fer-ho però traient beneficis, s’acorda no fer-ho beneficiant-nos 
econòmicament i fer-ho com es feia a plaça Catalunya. Seguirem debatent.  
 



- Carta del poble: rebem correu dient-nos de fer una carta del poble per quan es faci la 
constitució de la Seu de Districte. S’encarrega Continguts. 
 
- Plens públics: S’acorda convocar a la gent al ple públic de la Seu de Districte en la 
pròxima assemblea. Aquesta acció serà per el ple públic de setembre que es realitza com 
cada ple públic tots els primers dijous de cada mes. La idea i funció final, es saturar la 
sala del ple per tal de que els regidors i regidores no tinguin altre remei que fer aquest 
ple públic a la plaça on hi pot estar més gent i on tothom pot escoltar si vol.  
 
 
- Hort urbà: s’acorda que es miraran els terrenys i la propietat d’aquests per tal d’anar 
informats bé sobre el tema. Es comenta l’estat, la grandària dels terrenys i les 
possibilitats i altres horts urbans que coneixem amb gent que ha vingut a la comissió 
d’acció des de la comissió de medi ambient tant a nivell de Sant Andreu com de 
l’acampandabcn. Es comenta que a part de poder fer un hort degut a la grandària del 
terreny també podria fer-se servir com a centre de formació per gent del poble o 
districte i també com a lloc de reunió o projecció de documentals o de diferents actes 
que es vulguin fer. El Xavi Pisa s’encarregarà d’anar a buscar el cadastre i el registre de 
propietat del dos terrenys. Medi ambient explicarà la proposta de l’acció a l’assemblea i 
a més es farà crear la subcomissió d’hort urbà per aquella gent interessada en treballar 
en el projecte.  
 
   


