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Acta	  Grup	  d’Hort	  

Assistents:	  8	  persones	  

Lloc:	  Al	  bar	  més	  proper	  del	  solar	  

Inici:	  20:15	  aprox	  

Duració:	  1,5	  hores	  aprox	  

Ens	  hem	  reunit	  un	  grup	  de	  persones	  de	  la	  comissió	  +	  un	  veí	  que	  va	  assabentar-‐se	  del	  	  tema	  de	  
la	  denúncia	  i	  ha	  vingut	  a	  intentar	  ajudar.	  

1-‐	  Temes	  legals	  

Decidim	  que	  volem	  fer	  una	  reunió	  amb	  l’advocat	  per	  transmetre-‐li	  una	  sèrie	  de	  preguntes	  de	  
coses	  que	  necessitem	  saber	  per	  seguir	  endavant.	  Parlarem	  amb	  ell	  per	  tal	  de	  posar	  una	  data	  i	  
un	  cop	  la	  tinguem	  podem	  convidar	  a	  la	  resta	  de	  gent	  de	  l’assemblea	  a	  que	  vinguin	  si	  volen	  i	  
fer-‐li	  també	  altres	  consultes	  un	  cop	  haguem	  acabat	  del	  tema	  de	  l’hort.	  “L”	  fa	  el	  contacte.	  

Preguntes	  a	  fer	  a	  l’advocat:	  

-‐	  Serviria	  d’alguna	  cosa	  alegar	  que	  el	  propietari	  tenia	  el	  terreny	  obert	  i	  brut?	  (com	  realment	  
estava	  abans	  de	  la	  nostra	  intervenció)	  

-‐	  Quines	  possibilitats	  tenim	  per	  cobrir-‐nos	  les	  espatlles	  en	  el	  futur?	  	  

-‐	  Quines	  opcions	  tenim	  ara	  per	  seguir	  endavant	  amb	  el	  projecte?	  (veure	  les	  diferents	  opcions	  
amb	  pros	  i	  contres	  per	  poder	  decidir).	  

-‐	  És	  millor	  esperar	  a	  que	  es	  solucioni	  la	  denuncia	  actual	  o	  seguir	  endavant	  sense	  esperar	  la	  
resolució?	  

-‐	  Una	  recollida	  de	  signatures	  serviria	  d’alguna	  cosa?	  I	  altres	  mesures	  de	  pressió?	  

-‐	  Com	  actuar	  la	  propera	  vegada	  si	  ve	  la	  policia?	  Identificar-‐se	  més	  persones?	  No	  deixar-‐los	  
entrar?	  Fer-‐se	  el	  despistat?	  

-‐	  Què	  podem	  fer	  amb	  els	  candaus	  que	  hi	  ha	  posats	  ara?	  

2-‐	  Idees	  per	  accions	  properes	  

Hem	  repassat	  el	  que	  s’ha	  fet	  fins	  ara	  i	  el	  que	  podriem	  fer	  per	  millorar	  o	  evitar	  els	  errors	  
comesos:	  

Caldria	  bucar	  més	  la	  implicació	  dels	  veïns,	  si	  cal	  donant-‐nos	  a	  conèixer	  porta	  per	  porta	  o	  amb	  
reunions,	  “buzoneo”	  amb	  un	  escrit	  explicant	  el	  que	  volem	  fer	  i	  el	  perquè,	  parlar	  amb	  
l’associació	  de	  veïns,	  	  anar	  amb	  els	  altaveus	  en	  un	  cotxe	  per	  difondre-‐ho.	  



Respecte	  a	  la	  visita	  de	  la	  guàrdia	  urbana,	  vam	  parlar	  que	  hem	  de	  demanar	  1r	  la	  identificació	  als	  
agents	  que	  vénen.	  També	  ens	  va	  dir	  el	  veí	  (que	  ha	  estat	  advocat)	  que	  cal	  manifestar	  que	  no	  
estem	  ocupant,	  sino	  que	  el	  que	  estem	  fent	  en	  el	  cas	  de	  la	  neteja	  com	  a	  molt	  és	  un	  furt	  
(robatori	  de	  les	  escombraries	  que	  estan	  al	  terreny	  del	  propietari).	  

3-‐	  Contacte	  amb	  altres	  horts	  

	  Hem	  de	  posar	  data	  amb	  els	  d’Aqui	  Em	  Planto	  per	  fer	  una	  reunió	  amb	  ells	  i	  parlar	  de	  possibles	  
col·∙laboracions,	  transmetre’ns	  la	  seva	  experiència	  legal	  i	  de	  temes	  d’hort...	  “F”	  fa	  el	  contacte	  
amb	  ells.	  Fins	  ara,	  ha	  parlat	  amb	  gent	  que	  fa	  poc	  que	  és	  al	  projecte	  i	  no	  saben	  els	  inicis,tot	  i	  
que	  alguna	  cosa	  ja	  hem	  averiguat,	  com	  que	  és	  un	  terreny	  municipal	  i	  que	  després	  de	  que	  
desallotjessin	  la	  casa	  okupada	  que	  hi	  havia	  allà	  i	  la	  tiressin	  a	  terra,	  van	  fer	  l’hort	  al	  solar.	  Si	  
algun	  dia	  fan	  la	  via	  asfaltada	  que	  ha	  de	  passar	  per	  allà	  els	  desallotjaran.	  

“D”	  va	  preguntar	  a	  l’Hort	  del	  Xino,	  però	  qui	  hi	  havia	  feia	  poc	  que	  estava	  allà	  i	  ha	  de	  parlar	  amb	  
altra	  gent	  que	  hi	  fós	  al	  principi.	  

“O”	  parlarà	  amb	  els	  de	  l’Hort	  Bé.	  

4-‐	  Informació	  del	  propietari	  

	  Del	  propietari,	  Diursa,	  sabem	  el	  que	  hem	  trobat	  fins	  ara:	  que	  és	  una	  empresa	  de	  Valladolid,	  
que	  sembla	  que	  va	  malament	  de	  pasta	  i	  que	  és	  probable	  que	  acabi	  en	  concurs	  de	  creditors,	  o	  
sigui	  que	  no	  sembla	  que	  hagi	  de	  construir	  res,	  per	  ara.	  

5-‐	  Videofòrum	  	  

Hem	  posat	  el	  diumenge	  23	  d’octubre	  a	  les	  19h.	  per	  fer	  um	  videofòrum,	  per	  la	  gent	  de	  la	  comi	  
de	  l’hort	  només,	  d’un	  	  documental	  que	  parla	  de	  com	  cultivar.	  Depenent	  de	  la	  gent	  que	  digui	  
que	  sí	  q	  vindrà,	  ho	  farem	  a	  la	  Gordi	  (si	  es	  pot)	  o	  a	  una	  casa	  particular.	  Es	  passarà	  +	  info	  pel	  
correu	  del	  grup.	  

	  

	  


