
Acta 15 de juliol - Hort Urbà

Bé, amb retràs va el primer email... A la passada reunió de l'Hort, que vam ser molt 
poquets, vam decidir el següent:

1. Les notes del registre recollides pel Xavi (Pisa) indiquen que la propietat dels terrenys 
son d'una constructora anomenada Diseños Urbanos  SA Sociedad Unipersonal (més 
conseguda com a "Diursa") que, pel que sabem està en crisi però no en fallida.

2. Ens van comentar que legalment l'ocupació és viable, que degut a que es tracta d'un 
terreny i no d'un habitatge la normativa és diferent i la seva ocupació no pot ser delicte 
com si ho podria ser la d'un habitatge. Ens poden desallotjar sense necessitat d'ordre judi
cial, només amb la denúncia de la propietària, fet que no és gens probable ni comú ja que 
quan es tracta de terrenys tant Ajuntament com propietàries només desallotgen quan 
volen edificar-hi (et planten les màquines allà davant i au). I com que sabem que està en 
crisi (han retallar plantilla de treballadors, es retarden amb els pagaments als socis, et
c.), ara no creiem que hi construeixin res, no hi ha diners. El que si és possible és que la 
Guàrdia Urbana ens vulgui identificar, en aquest cas ens han recomanat que el que hem 
de fer és que algú de nosaltres s'identifiqui però que no diguem res de res. Només estem 
obligats a ensenyar documentació (DNI, passaport o carnet de conduir) i punto, no cal 
que els hi diguem res.

3. Hi ha dos terrenys, tots dos molt grans, tots dos vallats i tots dos accessibles fàcilment. 
Creiem que per el que hauríem de començar és el que està tocant més al carrer Pare 
Manyanet, que és el que té més vegetació crescuda (per tant, la terra és més fèrtil). El 
primer que hauríem de fer és canviar els candaus perquè el propietari no pugui entrar-hi 
(i ja serà nostreee!!!). I també podríem aprofitar per tallar totes les plantes ja que estan 
molt altes. Hauríem de quedar aquest juliol abans de que tot@s marxem de vacances per 
fer aquesta feina (lo dels candaus com a mínim).

Tot i que estem pendents de contactar amb la gent de Can Masdeu o els d'Akí me planto, 
per si ens poden deixar suport logístic (bàsicament, màquina tallagespes i ja veurem més 
endavant quan necessitem eines), hem proposat quedar aquest divendres 22 de juliol de
 2011 a les 18:00 a la parada de metro "Onze de setembre" (línies 9 i 10, les noves 
ultramodernis), ja que està just davant.


