
ACTA ASSEMBLEA HORTA DEL 06/06/2012 
 
ORDRE DEL DIA 
- HORT 
- VALLAMUNT - INTERBARRIS 
- ILP DACIÓ EN PAGAMENT 
- ENSENYAMENT 
- UNIVERSITAT INDIGNADA 
- ACTE SOBRE EL DEUTE 
- VARIS 
 
- ENSENYAMENT 
  S’informa de la informació rebuda de l'Escola Marenostrum de els tanquen una línia de P3. 
  Ens posarem amb contacte amb l'Escola i l'Ampa, per oferir-los el nostres suport. 
 
- VALLAMUNT 
  A la propera trobada de Vallamunt del 23 de Juny a les 10 h al bar de la Biblioteca Joan Marse 
  portarem les propostes: 
  - Intentar de preparar conjuntament l'ordre del dia per que totes les assemblees puguin aportar 
    les seves propostes, que en lloc de que una assemblea presenti totes les seves propostes,  
    fer-ho anant alternat les assemblees. 
  - Informar del Mercat d'Intercanvi que es fera a la Plaça Eivissa el proper 
  - La nostra proposta d'hort 
  - Proposar fer "speek-corners" al barri o barris en els llocs on estigui la gent del barri. 
  - Portar la nostra proposta de funcionament de Interbarris que discutirem aquest diumenge a la  
    tarda. 
 
- HORT 
  Tal com es va acordar la darrera setmana participem a l'Hort de Vallcarca, però continuem  
  treballant per crear l'hort d'Horta per aglutinar a es persones del barri. 
  S'informa que la gent de la Casa dels Conills (La Clota) ofereixen de participar en el seu i que  
  també estan treballant per obrir-ne un altre a la casa de la Manola. 
  Cal quedar un dia amb les persones de la casa del Conills per parlar-ne. 
  S'enceta la discussió sobre con cal organitzar l'hort, per parcel·les, de forma col·lectiva? Que es  
  fa amb els productes de l'hort? 
  L'opinió majoritària es fer-ho de forma col·lectiva però cal fer aquesta discussió i deixar-ho 
  definit. 
 
- ILP DACIÓ EN PAGAMENT 
  A les darreres assemblees hem estat recollint signatures mitjançant una persona de Vallamunt  
  que es fedatària de la ILP. 
  Una persona de l'assemblea es posarà en contacte amb l'ILP per fer-se fedatàri i poder seguir  
  recollint signatures. 
 
- UNIVERSITAT INDIGNADA 
  S'informa de la convocatòria per el diumenge 17 a les 10,30 i fins les 20 h d'una Jornada al Parc  
  de la Ciutadella, amb dos temes: 
   - La ciutat que ens volen imposar 
   - La ciutat alternativa 
  En aquesta jornada participaran totes les plataformes contra la ciutat Neoliberal. 
 
- ACTE SOBRE EL DEUTE i GRÈCIA 
  Demà dijous a les 19 h al Parc de les 3 Xemeneies esta convocat un acte sobre el Deute. 
 
- VARIS 
 



  - CONSTITUENTS 
    S'informa de la jornada convocada per aquest proper diumenge a Plaça Catalunya de les 11 a  
    les 20 hores sobre les Assemblees Ciutadanes Constituents. 
 
  - CAFÈ AMB LLET 
    S'informa que la gents d'aquest va ésser denunciats per l'Artur Mas en defensa del seu honor,  
    per els reportatges fets sobre el "negoci" de la sanitat. 
    Properament tenen el judici i s'estan preparant actes en contra. 
 
I es clou l'Assemblea a les 21:30 hores. 


