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Data: 30 de juny del 2011 
 
Punts tractats: 

• Nou hort urbà 
• Millorar del blog 
• Futur 

 
Hort urbà 
La proposta de crear un nou hort urbà va sorgir a la passada assemblea de barri.  
Aquesta proposta consisteix en ocupar uns solars que no utilitzen des de fa anys i crear-
hi allà un hort urbà on hi puguin participar tots els veïns i veïnes que ho vulguin.  
 
Per consens, la nostre comissió esta d’acord amb la creació de un nou hort urbà ja que 
creiem que és una molt bona iniciativa per apropar a la gent al cultiu d’aliments locals i 
frescos a la vegada que connecta a tots els que hi participen al món natural fomentant 
també la participació i l’associació entre veïns i veïnes.  
Partint d’aquí vam discutir extensament sobre tots els aspectes relacionats amb el 
projecte de crear el nou hort urbà a Sant Andreu i en vam extreure les següents 
conclusions: 

- Cal saber totes les possibles conseqüències que pot comportar d’ocupar el 
terreny i si estem disposats a assumir-les. Ens referim especialment a les 
conseqüències legals.  
El Jordi ens ha informat que ja s’estan movent per tenir tota aquesta informació.  

- Cal saber si el terreny és apte per el cultiu,  ens preocupa especialment que el sòl 
estigui cobert de runam. Si fos al cas s’hauria de treballar per tal adaptar-lo.  

- Saber quanta gent que esta interessada en participar-hi i comprometre’s.  
 

Si, finalment, tenint en compte aquest tres aspectes, es decideix portar endavant la 
iniciativa la nostres comissió proposa:  

- Promoure que aquest nou hort urbà sigui ecològic. Ens comprometem a donar la 
informació necessària (tècniques ecològiques, pesticides ecològics... etc) per tal 
d’aconseguir-ho.  

- Proposem instal·lar-hi dipòsits d’aigua per tal de recollir l’aigua de pluja i 
podríem, també, instal·lar-hi una petit compostador.    

- Proposem que el primer dia de l’ocupació es de forma festiva ja que creiem que 
així hi acudirà més gent. En aquest sentit creiem que seria bo fer-hi activitats i, 
des de la nostre comissió, va sorgir la idea de fer-hi un dinar amb productes 
ecològics.  

- Contactar amb els membres del ja existent hort urbà de Sant Andreu, situat a 
carrer Riera de Sant Andreu, i els membres de horts urbans d’altres barris perquè 
a que ens instrueixin un poc des de la seva experiència.  
 

La assemblea per parlar sobre el nou hort urbà es farà aquest diumenge 3 de juliol a les 
8:00 a plaça comerç. De la comissió de medi ambient hi assistirà la Gemma, 
possiblement la Eva i tots aquells que puguin venir.  
 



 
Millorar el blog 
Creiem que el actual blog es poc atractiu i poc estructurat i és per això que ens hem 
proposat millorar-lo.  Amb aquest objectiu hem decidit el següent:  
 
- Quedar un dia per fer una reunió extraordinària per muntar i organitzar tot el que fa 

referència al blog. (Cal encarà concretar dia i hora) 
En aquesta reunió es debatria sobre:  

� Estructura del blog. 
� Continguts del blog. 
� Quin tipus de programa de blog utilitzem.  

Decidir si continuem amb l’actual (blogger), si canviem a wordpress ja 
que sembla que permet fer més virgueries o si utilitzem directament el 
wordpress comú de l’assemblea d’indignats de Sant Andreu.  

Seria convenient que aquesta reunió assistís algun membre de comunicació perquè 
ens ajudes ja que els nostres coneixements de blogs són més aviat pocs. ( Se’ls hi 
comentarà quan es concreti el dia ) 
També haurem de portar un ordinador per poder fer el blog en el mateix moment 
(Alguns de nosaltres em dit que podríem portar-lo però també esta per concretar) 

 
- La Eva farà un redactat explicatiu sobre les cooperatives de consum del barri en el 

que s’hi adherida el link de les dos cooperatives de consum ja existents a Sant 
Andreu ( El borró i Pachamama) per tal de crear un enllaç directe.  
 

- Tots nosaltres podrem publicar al blog però prèviament em decidit que es 
preguntarà, via e-mail o via assemblea, a la resta de membres de la comissió si algú 
esta en contra de la publicació.  
Si es fa via e-mail proposo donar un dia o màxim dos per presentar les objeccions, 
passat aquest temps si ningú n’ha presentat crec que s’hauria de sobreentendre que 
es donar via lliure per publicar.  

 
Futur 

- Com vam dir a una de las primeres assemblees de  medi ambient treballarem per 
temes. Vam decidir, llavors, que els temes que es decideixin es treballaran durant 
2 mesos perquè d’aquesta manera els puguem treballar millor.  
 
El primer tema que em decidit treballar serà el de Agroecologia en motiu del 
hort urbà que es vol fer al Barri.  
Relacionat amb això el Marc té una companya que estaria disposada a fer una 
xerrada sobre els transgènics i la Gemma a contactat amb els de la comissió 
d’hort del poble nou perquè informin sobre el taller de “ Agroecologia i països 
emergents” que van dur a terme el 27 de juny.  

 
- Cara el setembre es va proposar de dur a terme un dia d’activitats de respecte al 

medi ambient a les escoles. S’hauria de col·laborar amb les escoles i ampes i es 
podria demanar ajuda i opinió a la comissió d’educació. (Idea que encarà s’ha de 
discutir i treballar)  

 
Es posa fi a l’assemblea de medi ambient del dia 30 de juny i es decideix que la 
pròxima és farà el pròxim dijous, dia 7 de juny, a les 8:30 a la Plaça Orfila. 



 


