
Acta 22 de juliol - Hort Urbà

Hola hortelans i hortelanes santandreuencs,

El passat divendres vam quedar per anar a veure el terreny. Podríem dir que ja l'hem 
okupat, ja que em tancat la única porta que quedava oberta amb un candau. Faltaria re
bentar el candau de l'altra porta amb unes tenalles (algú en té unes o sap d'algú que
 ens els pugui deixar?) i posar-hi un de nostre per tal de que el propietari no pugui
 entrar-hi.

Després de veure l'estat del terreny (herbes molt altes i escombraries) vam decidir que 
faríem un dia de l'hort que fos una jornada per a netejar totes els escombraries que hi ha 
al terreny (plàstics, fustes, roba, teles, papereres, objectes...) i, un cop buit d'objectes 
contundents, procedir a tallar les herbes amb una esporgadora. D'esporgadora en tenim 
una però que funciona conectant-se el corrent elèctric, per tant no podem f er-la servir. 
Per això la Gemma (si no m'equivoco) s'ha psoat en contacte amb la gent de Can Masdeu 
per a veure si ens en poden deixar una de les xules i que funcionen amb petroli. Com 
que és possible que necessitem material per a fer aquest "dia de l'hort" (guants de 
jardiner, botes, eines vàries, la mateixa esporgadora, etc.) hem decidit que el que 
no podem aconseguir de gratis, podem financiar-nos amb els diners de l'Assemblea de 
Sant Andreu (sempre i quan no compréssim yates de 3.000€!) i sempre passant-ho abans 
per aprovació de l'assemblea. Però creiem també molt interessant la idea de no dependre 
de l'Assemblea i per això, gent del CSO La Gordíssima ens han ofert la possibilitat de fer 
un parell de cafetes amb la finalitat de donar a conèixer el nostre projecte i el "dia de l
'hort" en primer lloc, i de treure diners per al projecte en segon lloc.

Degut a que ara s'apropa l'agost i moltxs de nosltr@s ens anirem a la playita de 
vacances, hem decidit que quedem aquest dimarts 26 a les 18:30 a Plaça Orfila per 
parlar sobre aquests temes, i per decidir com ens organitzarem de cara a aquest agost i 
de cara al setembre quan tornem tots de les vacances. No hi falteu okupas!


