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ACTA Comissió Sostenibilitat
Data

Dijous 20-02-2020

Hora

18:30 a 20 h

Lloc

Google Meet

Assistents

Georgina Montesinos, Carlos Cañas, Helena Cañas, Antoni Estevez, Otília
Colom, Carla Fontanella
1. Hort de la Torre
2. Compostatge comunitari

Ordre de
l dia

3. Estació Meteorològica
4. Alimentació sostenible
5. Calendarització i dates senyalades

Acords i
temes
tractats

1. Hort de la Torre
L’Antoni i l’Otília ens fan 5 cèntims de com està l’hort.
Abans de Nadal es va fer recol·lecta i fa una setmana es va tornar a conrear
amb productes de temporada. S’aposta per plantar amb llavors per poder
veure tot el procés i a la vegada tenir menys malalties.
Ha baixat la participació respecte fa uns mesos. Ara mateix hi ha unes 4
persones actives. Ens plantegem fer difusió del projecte per a sumar a més
persones sobretot perquè aviat vindrà el període de l’any que s’haurà de
regar més sovint.
Vària gent implicada a l’hort s’ha apuntat al curs d’horticultura urbana de 7
sessions programat per aquest trimestre.
2. Compostatge
La Carla comparteix l’estat del projecte. Ara per ara tenim el compostador.
Es va construir de forma col·lectiva durant el mes d’octubre. La segona
sessió, però, no es va poder fer per prohibicions sanitàries. Es va realitzar
un vídeo de com fer un compostador de forma casolana per impulsar que la
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gent se’n pugui fer un a casa. Està pendent de ser penjat, ja que s’ha de
modificar la careta perquè no sortia el logo de la Torre.
La setmana que ve hem quedat amb l’Aina (Coop. Espai Ambiental) i la
Maria (Educahorts), les persones que ens han ajudat fins ara i que estan
impulsant projectes de compostatge comunitari a la ciutat.
La idea és a finals de febrer fer una sessió de presentació i iniciació del
compostatge.
Aquest projecte hauria d’anar vinculat a l’Hort de manera que les persones
que es vulguin implicar s’haurien d’incloure en el grup de whatsapp de l’hort i
que fos des d’aquest grup que es portés el manteniment
3. Estació meteorològica
El Carlos ens fa traspàs de l’última reunió de l’Estació meteorològica
convocada el 14 de gener on van participar 3 persones.
La intenció és elaborar un projecte que planifiqui les fases del projecte i els
objectius. De moment ens marquem treballar amb l’escola 30 passos. Oferir
activitats relacionades amb la meteorologia aprofitant els recursos que tenim
a la Torre.
Per altra banda l’Estació ja està en marxa i va recollint dades, però està
pendent de saber com extreure-les de forma correcta per a ser analitzades i
solucionar un entrebanc tecnològic perquè aquestes dades siguin publicades
a la web.
Hi ha la voluntat de fer un taller de meteorologia de cara a la primavera per a
agrupar a les persones del barri interessades en el tema.
4. Alimentació sostenible
Tenint en compte que aquest any Barcelona és la Capital de l’alimentació
sostenible, ens plantegem fer algunes activitats coordinades amb diferents
entitats del barri (Menjador Ca La Rosa, Xarxa d’aliments, 30 panxes) Es
parla de fer xerrades sobre grups de consum ecològic, supermercats
cooperatius i projectes de reaprofitament.
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Estarem encantades de presentar el treball de TFG de l’Helena que tracta
temes d’alimentació sostenible
5. Calendarització anual
Es comparteixen les diferents dates destacades en l’àmbit de la programació
ambiental:
22 de març - Dia de l’aigua
22 abril - Dia de la Terra
11 maig -Sant Ponç
17 maig - Dia internacional del reciclatge
Juny- Setmana Medi Ambient (5 de juny dia internacional del medi ambient) i
Setmana Energia
Setembre -Setmana Mobilitat sostenible (Parking Day Dia sense cotxes)
16 octubre - Dia Mundial de l’alimentació
Octubre -Aniversari Hort
Es proposa concentrar el màxim de programació al voltant de la Setmana
del Mediambient i potenciar l’Aniversari de l’Hort (està pendent un projecte
de reportatge fotogràfic sobre horts urbans a La Sagrera amb Photosagrera)
De cara al dia de l’aigua, des de la Comissió d’Història es vol plantejar una
reunió sobre el Rec Comtal
L’Otília proposa pel dia de la Terra fer quelcom de terrissa amb diferents
veïnes que treballen amb la ceràmica. (Rosalia Casas i la Natàlia Glera
“Entre rajoles”)
De cara a la Setmana de la mobilitat sostenible surt la proposta de fer un
taller de reparació de bicicletes.
Es decideix compartir el calendari de dates perquè el veïnat pugui fer
propostes. Des de l’equip tècnic es mirarà quina és la millor via per a
promoure aquesta participació.

