
Acta 30 Maig 
 
Punts parlats: 
Establir objectius de la comissió (avall) 
Testimonis: volem que la gent ens expliqui què fa per a conservar el medi ambient, a 
nivell del dia a dia (futura proposta d'activitat) 
Concens amb els comerços sobre el valor del envasos dels productes que venen i que 
potenciin el reciclatge i el comerç responsable entre els seus client. (futura proposta 
d'activitat) 
En la pròxima trobada, portar pensants quins temes ens agradaria començar a tractar i 
una miqueta d'info. I activitats si algú ja ho ha pensat. 
 
- OBJECTIUS 
 
Amb la comissió de Medi Ambient volem consenciar al poble de Sant Andreu sobre la 
importància de respectar l'ambient i els recursos que tenim, no només a nivell de barri, 
sinó també volem fer arribar les nostres preocupacions a nivell polític per a poder dur a 
terme un canvi en els nostres costums. Per això cal informar a la població sobre la 
situació que vivim i què es fa al barri (associacions, entitats, activitats, empreses) per a 
millorar no només per a disminuïr l'impacte que hom causa al medi, sinó també per a 
millorar la nostra qualitat de vida. I a més, cal dur a terme accions i activitats per 
estimular l'interès del poble en temes ecològics i de conservarció medi ambiental. 
 
Això és el que es dirà demà a l'assamblea com a presentació, a càrrec d'en Martí , a 
més cal dir també: 
 
Que la comissió de Medi Ambient es reunirà un cop per setmana, la pròxima trobada 
serà el dilluns 6 de juny a les 21.15, sempre pendent del que digui demà l'assamblea 
per a no solapar-nos. 
 
També cal recordar que el diumenge 5 de juny, es realitza una manifestació en contra 
de les centrals nuclears a Pla de Palau (plataforma Tancament de les Nuclears). 
 
I finalment, convidar a tothom qui vulgui a expressar les seves inquietuds, tothom és 
benvingut. Cal parlar amb la comissió de Comunicació per a que qualsevol proposta 
de tipus ecològic-mediambiental ens la facin arribar a nosaltres ( Jo puc parlar amb ells 
ja que en conec uns quants i ja us diria què). 

  



 


