
ACTA ASSEMBLEA HORTA DEL 13 DE JUNY DE 2012 A les 19:30 a la plaça d'Eivissa 
 
Ordre del dia 
- Ensenyament, tancament línia P3 al Mare Nostrum 
- Horts 
- ILP dació en pagament 
- Universitat indignada 
- Sanitat 
- Rescat 
 
1 - Ensenyament, tancament línia P3 al Mare Nostrum 
     S'informa que a part de solidaritzar-nos amb la seva protesta i oferir el nostre suport a la web de l'AMPA, no 
s'ha pogut  contactar amb ningú, ni de l'escola no de l'Ampa. 
Una persona s'encarrega de fer el contacte. 
 
2 - Horts 
     S'informa que la persona que fina ara portava el grup de treball de l'hort, per motius aliens te d'abandonar 
l'assemblea per uns mesos, aquest persona ens passarà tota la informació i els contactes per una altra pugui 
continuar la tasca. 
S'aprova quedar amb l'Assemblea de Muntanya per seguir col·laborant en el seu i si cal fer una reunió amb ells per 
conèixer més a fons e tema. 
 
3 - ILP dació en pagament. 
     S'informa que una persona de l'Assemblea actualment es fedatari per la recollida de signatures. 
     Es reparteixen fulls de signatures entre els presents, per que puguin recollir-ne. 
     Es publicarà aquesta informació al Facebook i a la web i per mail, perquè tothom que estigui interessat en 
signar-ho pugui fer-ho, qualsevol dimecres a l'assemblea d'Horta el dimecres a les 7 de la tarda. 
 
4 - Universitat Indignada 
     S'informa de la jornada que esta organitzada per el proper diumenge 17 al Parc de la Ciutadella, davant del IES 
Verdaguer. 
Es demana el màxim de participació. 
 
5 - Sanitat 
     Es comenta que s’està preparant una cadena humana per encerclar l'hospital de Vall d'Hebron, en protesta per 
la retallades a sanitat. 
     Com que no es te una informació més concreta, una de l'Assemblea cercarà informació per contactar amb els 
convocants. 
 
6 - Recat 
     Es comenta que caldria que generéssim informació per fer pedagogia sobre el que representa aquest "rescat" 
per neutralitzar la que donen el mitjans, completament des informativa, i difondre-la al barri. 
També de  les accions que s'estan començant a fer en contra i dels responsables de la situació. 
 
I es clou l'assemblea a les 21:30 hores 


