
Acta de l'Assemblea Horta del 27 de juny de 2012 
 
Ordre del dia: 
- Mercat d'Intercanvi 
- Assemblea Vallamunt del 22 de juny 
- Taula 
- Varis 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Taula: 
  S'acorda que a totes les assemblees que fem a la plaça Eivissa una persona es responsabilitzi d'atendre  
els veïns que s'acostin a la taula. 
 
- Mercat d'Intercanvi: 
  Es valora la proposta de l'Assemblea del Carmel de fer-ho al Mirador d'Horta, per que son les festes i 
ells estaran allí i no  podran venir a la Plaça Eivissa. 
  Després de valorar pros (possible assistència de més veïns) i contres (molta calor i sol al estar al 
descobert) es decideix mantenir la convocatòria a la Plaça Eivissa. 
  S'acorda prepara dues pancartes, una per la plaça Eivissa i l'altre per el Carmel. Cartells i Octavetes. 
  El proper dimecres despès de l'Assemblea anirem a penjar els cartells i les octavetes es repartiran per 
les botigues a partir de dimecres. 
 Les pancartes es penjaran divendres. 
 Es passarà informació a Radio Boca Nord per que puguin informar-ne. 
 Es demanarà a un local de la plaça Eivissa que ens deixi endollar un equip de megafonia. 
 Activitats del Mercat: 
   - Telenoticies en broma. 
   - speek corner 
   - activitats per a nens amb paper i guixos per fer un mural a la plaça 
Cal portar materials, cordill, penja robes, paper,........... 
 
- Vallamunt: 
  Es llegeix l'acta de Vallamunt i els que varen assistir comenten els punts. 
  - Interbarris, s'accepta la proposta del Carmel de crear una comissió que estudií i prepari una proposta 
de funcionament de l'espai de coordinació. 
  - Acció Sanitat a Vall d'Hebron del dia 30 de juny, cadena humana encerclant l'hospital,  
    Quedem a les 10 del mati a la Plaça Eivissa per anar junts cap a Vall d'Hebron, portarem el megàfon. 
    Cal anar amb samarretes blanques, o bates blanques, a ser possible vestir de blanc. 
    Convocar per el mail, la web i el Facebook. 
  - Horts: es continua a la recerca d'espais adients al barri. 
    El proper diumenge 15 de Juliol a les 18h davant del Cap d'Horta començarà l'HortTour per anar a 
veure tots els espais possibles, 
 
  La resta de punts de Vallamunt podeu consultar-los a l'acta penjada a la web de l'Assemblea. 
  http://assembleahorta.wordpress.com/category/actes-coordinadora-vallamunt/ 
    
- GuifiNet: 
  S'informa de la trobada del dilluns passat amb el Carmel. 
  Ja es disposa d'alguns nodes al barri.  
  S’està preparant tota l'informació per poder oferir als veïns el servei d'internet lliure mitjançant la xarxa 
Guifinet (Maquinari  necessari, instal·lació, configuració i costos) i els serveis disponibles. 
  Per llençar una campanya a primers de setembre. 
 
I es clou l’Assemblea a les 21;15 hores. 
 
Comentari: durant l'assemblea, forces veïns es varen acostar a la taula per signar per la ILP de la Dació 
en Pagament. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


