
Acta Assamblea Grup d’Hort  

Dijous 27 Octubre’2011 

Persones: 7-8 

Duració: 2hores 

Ordre del dia: 

-Grup motor/ Qui som?/Email 

-Objs  bàsics/Pluja d’idees 

-Solar/ Terra 

-Akí me Planto. Acció diumenge 

-Internet/pàg web/llistes 

-Tasques pendents 

1-Grup Motor 

Som unes 8 persones (Oz, Ol, Di, Sa, Ll, Je, Mi, Pu). Pensem que com a grup motor ja som un 

bon número com per engegar el projecte.  

Entenem grup motor, com el grup que inicialment està més actiu: trobar el terreny, definició 

dels objectius/idees/plans  

2-Obj bàsics/Pluja d’idees 

-fer teixit/xarxa social (col·laborar amb els veïns): inclouren’s a altres horts urbans i anar fent 

xarxa social dins 

-projecte comú i col·lectiu ( no volem projectes individuals) 

-respectar el que ha fet l’altra ( això ja seria un objectius específic a revisar més endavant quan 

definim el funcionament de com plantar) 

-apropiació de l’espai abandonat en mal estat i sense fer-se servir per a donar-li un us de 

benefici comú a les veïnes 

-relació amb la terra 

-alimentació sana 

-projecte intergeneracional: barreja generacional, desde els més petits als més grans 

Implicació dels veïns que visualitzem: 

Ol:” Coneixer-los, fer un dinar tots junts i fer activitats junts. Tenir bon rotllo i sense 

competitivitat.” 



Oz: “Hem de saber qué volen ells? “ Podriem ressoldre aquesta qüestió convidant-los a venir a 

les assamblees. 

Pu: “No estar tancats a cap manera de fer.” 

Context Associació de Veïns:  

-Associació de veïns Nord (1 persona de l’AG:el Carlos, Casa Bloc) 

-Associació de veïns del Palomar ( 2 persones de l’AG: Genís) 

-Associació de veïns Sud (no coneixem ningú …) 

3-Solar /Terra 

Posem al dia el que vàrem parlar a l’altra reunió de grup de treball (consultar acta anterior o 

document preparatori a aquesta reunió).  

Pensem que la primera opció a fer és intentar negociar amb el propietari. Paral·lelament no 

deixem de banda seguir buscant espais/solars a on poguéssim començar el projecte d’hort 

comunitari agroecològic de les veïnes i veïns de St. Andreu. Si el propietari ens diu que sí, 

començariem el projecte en aquest solar. I sinó, pues buscaríem una altra opció. 

Idees per agafar l’opció de buscar un altra solar: Demanar les dates de quan es començaran els 

projectes (zona de casernes) 

Idea per a l’escrit de la carta a enviar al propietari: 

Estratègia per fer el text: que algú comenci una primera versió i l’anem modificant amb el 

google docs. 

Seria convenient que una vegada tinguem el text redactat i definitiu, li ensenyem a un advocat 

per saber el seu parer i si ho podem enviar 

Al text podem incloure: 

-interès d’ell per a què nosaltres mantinguem el solar cuidat i en bon estat i en bones mans i el 

fet de fer un hort pot ésser interessant: estalvi dels diners de manteniment del terreny, bona 

imatge, i seguretat (ben cuidat, no vandalimsme) 

-tenim el suport dels veïns 

Proposta : com el més segur és que 2 de les associacions de veïns de St. Andreu ens donin 

suport amb el projecte, podríem fer una convocatòria a on cridem a totes les associacions de 

veïns de St. Andreu per presentar-los el projecte i demanar el seu suport. 

-proposta d’enviar: carta certificada, carta sense certificar,email 

-Signatari: grup de veïnes i veïns de St. Andreu interessants en realitzar al solar del C/... 

Info sobre DIURSA: No està en concurs d’acreditors. No està en fallida. Té aplicat un pla 

urbanísitc. 



Un cop ja tinguem l’escrit per enviar al propietari, els hi ensenyaríem als de l’associació de 

veïnes de St. Andreu per si ens volen donar suport i permeten que incloem a la carta que tenim 

el seu suport. 

Haurem de pensar el com els hi presentem el projecte, quan? Qui? I Que els hi diem? 

-4. Akí me Planto. Acció diumenge 

Passaran aquest diumenge a la invitació a conèixer-nos  amb els  d’Aquí me Planto. 4 persones 

passaran segur però no saben l’hora. 

-5. Internet/pàg web/llistes 

Separació de 2 llistes.  

1.Llista 1: discussió i grup de treball/motor 

2-Llista 2: difusió d’activitats puntuals 

Gestió de llistes: Ol, Mí 

Recursos: la web 

Deixarem per ara com operatiu el blog de l’assamblea, on hi ha un link que ens porta a la web 

del grup d’hort 


