
Coordinadora d'assemblees Vall-Amunt 
23 de juny, 11hs del matí 

Assistència: 
Horta. Muntanya, Carmel. 
Nota: Important fer devolució a St-genís 
 

 
1_ Preparar l'ordre del dia de l'Espai de Coordinació del 29/6 

En especial, el punt 5 del ordre del dia:  
 
Punt 5. Propostes de millora d’organització de l’espai de coordinació  
(al darrer espai de coordinació es va demanar que s’inclogués aquest punt.  
Recordem que l’espai funciona sota la proposta de consens mínims  
sortida del procés de reflexió de les mateixes assemblees:  
http://espaicoordinacio.net/actes/)  

Com hem millorat la comunicació (grup de comunicació de persones de barris)  
Creació de grups de treball de persones de barris per campanyes/accions  
comunes proposades per barri/s. Aclarir funcionament.  

2_ Sanitat: devolució Acció Cadena Humana 30 de juny. 
 
3_ Guifi.net: estat de les qüestions. 
 
4_ Horts comunitaris: seguiment, situació. 
 
5_ Acció Banca 
 
6_ Torn obert de paraula  
________________________________________________________________________________ 
 
1_Preparació interbarris. 
 
Proposta estratègica per no caure en un debat estèril: 
Proposem la creació d'un grup de treball que s'encarregui de: 
Tractar exclusivament la qüestió d'organització-funcionament de l'EdC. 
 
Tot i que la proposta va ser ben rebuda, es llençarà en el si de l'espai aquest proper 29, 
sempre i quan les assemblees de Vall-Amunt no retirin el seu vist-i-plau al llarg d'aquesta setmana. 
 
Portaveus de Vall-amunt a l'Espai de coordinació: dues persones d’Horta i una del Carmel. No hi ha 
suplents. 

 
2_Acció sanitat: 
 
Cadena Humana del dissabte dia 30. A les 11.30 a les escales principals. 
Portarem taules informatives el dia de l'acció de la cadena humana. 
Hi comptem amb 2/3 taules, 3 megàfons i pancartes de Vall-amunt. 
Hem de dur samarretes blanques, camises, bates, el que sigui però predominantment blanc. 
Carmel queda amb muntanya al cap del carmel. Horta hi anirà directament. St Genís? 
 

 
 



3_Guifi. 
 
Ho estem treballant. El dimecres 4/7, a les 17hs, hem quedat d’una persona per fer proves de 
cobertura, Per fer el primer test de cobertura col·lectiu. 

 
4_Horts: 
 
Llistat de solars: 
I_c/Petraca - c/Duero, Fit per fit amb el mercadona 
II_c/Bernat Bransi, 22 
III_Torre del Moro, Av. de l'Estatut – c/Coimbra 
 
Es va fer cinc cèntims dels horts que sapiquem estàn en marxa: 
Vallcarca: c/Farigola – Av. Vallcarca. 40 persones organitzades per torns. Fan assemblea tots els 
divendres a le 19hs 
Carmel: c/Serrallonga – c/Farnés. Hem de passar-hi. 
La Clota: Riera Marcel·lí, Entre Av. De l'Estatut i la mateixa riera. L'Elsa contactarà amb en 
Marcel·lí. 
 
Amb els solars de la llista, farem primer una visita al Registre de la Propietat. I amb la info que en 
surti i la que recopilem per altres vies, quedarem Diumenge 15/7 a les 18hs, CAP d'Horta HorTour, 
farem una caminada per veure els diferents solars que hem assenyalat. 
Elsa va dir de rarlar amb la gent de CanMasdeu per conèixer la seva experiència en horts 
comunitaris. 
Parar especial atenció al tema d'accés a l'aigua. Estudiar-ne els condicionants. 
 
5_Acció banca: 
 
Bafarades de còmic.  
Hem quedat el divendres 13 de julio a les 18hs,  
carrer Sant Dalmir nº3, per berenar i enllestir el material que ens calgui.  

 
6_Torn obert: 
 
Horta: 
Fira d'intercanvi d'objectes, coneixements i serveis: 8 de juliol 11hs 
Speaker Corners 
 
Muntanya: 
Park Güell,  
creació de Plataforma ciutadana per dir NO sense ambages al tacamemnt del park 
dimarts 26, 19.30hs, c/aldea. 
 
Carmel: 
Preparar conjuntament la propera interbarris que ens toqui. 

 
 

(Si alguna persona té alguna pregunta que contacti amb l'assemblea del carmel) 
 


