
ACTA ASSEMBLEA HORTA DEL 18/07/2012 
 
Orde de dia: 
- Horta: 
  - Escola Marenostrum 
  - Web 
  - Manifestació contra les retallades dijous 19 
- Vallamunt: 
  - Darreres accions. 
  - Hort 
  - Concert 
- Interbarris 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Horta - Marenostrum: a vingut una persona de l'Ampa per informar de la situació. 
S'assabenten del tancament d'un P3 per una persona d'Ensenyament. Comencen gestions amb el suport 
de dos pares consellers del districte (ICV i ERC)i acaben reunint-se amb algun d'ensenyament i els 
ofereixen que aquest any sols un P3 i l'any proper 2 P4. 
Continuen lluitant i preparen quelcom per la festa major d'Horta. 
Els oferim els nostres mitjans per difondre la seva lluita i ens enviaran un escrit que ja tenen fet 
explicant la situació per publicar-lo a la web de l'Assemblea. 
 
- Horta - Web: dues persones propers a l'Assemblea però que no participem s'ofereixen per fer el 
manteniment de la web. 
Es valora l'oferta, però es creu que es millor que o faci algú que participi habitualment a l'Assemblea. 
S'aprova que una persona prepara un nou apartat a la web per recollir les ofertes del Mercat de Temps. 
 
- Vallamunt - Interbarris: quedem el proper divendres per preparar els detall de la propera Interbarris. 
  Es valorem les diverses solucions d’infrastructures, 2 megàfons, taula i cadires i connexió de llum, 
aigua de la font. 
 
- Vallamunt - Acció: es valora positivament l'acció del divendres anterior. 
 
- Vallamunt - Hort: es va suspendre  el Hort-Tour del diumenge 15, per manca de temps, queda 
pendent de proposar una altre data. 
 
- Vallamunt - Concert: S'ha fixat la data i el lloc , 29 de setembre Plaça Salvador Allende. 
  S'han repartit les tasques: 
  Carmel - Permisos i equip de so. 
  Muntanya - Barra 
  Horta - Cartell i bocates. 
  Es proposa com a títol del concert LA LLUITA I LA FESTA AL CARRER. 
 
- General - Mani dia 19 
  Quedem a les 19,15 a P.Gracia- Ronda, portarem pancarta. 
 
- Torn Obert 
Una persona del barri que es periodista ens informa del projecta amb que esta treballant, fer un full 
informatiu el barri a llençar el proper setembre, per el que cerca finançament (anunciants) i informació. 
 
I es clou l'Assemblea a les 21:50 hores. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


