
 
Acta 21-7-11 
 
Assistents: Olatz, Daniel, Pitu i Martí  
 
Primer s’ha presentat el Pitu, de l’associació Pachamama, que a partir d’ara forma part 
de la comissió. 
 
1-Hort Urbà 
 
Hem comentat que el projecte s’està posant en marxa independentment de la nostra 
Subcomissió, encara que alguns de nosaltres hi participem i la Subcomissió pot donar 
un cop de mà ocasionalment amb idees i projectes que se’ns vagin acudint (p. ex. 
sistema de recollida d’aigua de pluja, buscar assessorament per fer agricultura 
ecològica, etc.) 
 
Creiem que demà s’ha quedat per treballar amb el projecte de l’hort però no sabem 
lloc exacte ni hora. Intentarem esbrinar-ho i difondre-ho. 
 
2- Temàtiques trimestrals 
 
Com ja haviem decidit a l’anterior reunió, intentarem treballar temes ambientals per 
trimestres, fent activitats temàtiques relacionades amb un mateix tema mentre duri el 
trimestre. 
 
Hem fet un buidat de temes que se’ns han acudit:  
energia, aigua, consum, canvi climàtic, contaminació (reducció de residus, etc.), 
decreixement, sobirania alimentària. 
La idea és que entre tots i totes anem engreixant a questa llista, així que encara 
que no vingueu a les reunions podeu aportar més tem es. 
Pel primer trimestre (setembre a desembre 2011) hem decidit tractar el tema de 
l’energia.  
 
Referent a això també hem fet un buidatge de possibles activitats relacionades amb 
l’energia que podríem fer (aquí també demanem la col:laboració dels demés per  
que aporteu idees de més activitats que es poden fe r): 
 
- Tallers pràctics per ensenyar sistemes casolans d’estalvi energètic. 
- Aplicar aquests sistemes a l’hort urbà 
- Xerrades 
- Documentals 
- Informar d’on surt l’electricitat de cada companyia elèctrica (renovables, nuclears, 
hidroelèctriques...) 
- Informar del cost energètic que té la fabricació dels productes que consumim -> en 
aquest tema podriem convidar els Enginyers sense Fronteres que van fer un estudi 
comparatiu del cost energètic del producte fet o cultivat aquí i el de fora (llibre: 
“Cuando el Olmo pide peras”) 
 
La propera reunió  de la Subcomissió de Medi Ambien t serà el dijous 28 de juliol 
a les 20:30 a la plaça Orfila.  
 
 


