
Acta Reunió 24/10/11 a la Gordi
 
Ens passem Quimbombo, Garrofera, Meló Pell de Gripau, O, S, ...
 
Llisons apreses: 1. Informar-nos abans d'okupar.
 
.. notes Quimbombo...
 
Opció 1 tornar a provar d'entrar i a veure que passa -> Necessitem un voluntari per la 
identificació --> En principi cap candidat, per tant no es possible.
 
Opció 2: Email a propietari, despres de parlar amb els veïns (AV Sant Andreu Sud i els 
presidents d'escala)
 
En aquest correu caldria expressar:
- Que hi ha una llei que obliga al propietari a mantenir el terreny net i tancat. Que no l’ignorem i 
que el que nosaltres estiguem allà amb l’hort pot ajudar-lo a evitar multes en aquest concepte.
- Que marxaríem en el moment que volgués construir.
- Que tenim el suport dels veïns (prèviament caldria reunir-nos amb ells) 
- Que el nostre projecte està encarat al barri i especialment a la gent gran per fer un servei 
social, no és per obtenir-ne cap benefici econòmic nosaltres.
 
Tasques a fer:
- Aquesta tarda a l'assemblea parlar amb les altres AV per veure amb qui contactar de la AV 
Sud (Can Portabella) i veure de quin peu calcen (les altres venen a l'assemblea i per tant son 
afins, per aquesta no ho sabem) --> Quimbombo
 
- Preparar textes: 

● --Prioritari: Presentació del projecte (imprescindible pels següents passos). Podem 
basar-nos en lo que ja tenim a la web, pero definint-nos millor realment que volem: 
Volem un hort per plantar, per fer activitats amb els veïns, reclamar l'us del sol... quins 
objectius i motivacions tenim...

● -- Guió per enfocar les reunions amb els veïns (presentar-nos i saber què en pensen)
● -- (Amb calma, per anar rumiant-ho), mail al propietari.

 
- Mail per veure l'implicació del grup, som bastantes per treballs a l'hort, però a les reunions 
nomès venen 5-6 persones.
 
 


