
ACTA DE L'ASSEMBLEA D'HORTA DEL 26 DE JULIOL DEL 2012 
 
ORDRE DEL DIA: 
- Horta: 
  - Agost 
  - Festa Major 
  - web 
- Vallamunt: 
  - Hort 
- Interbarris 
- General: 
  - Eurovegas 
  - Port vell 
  - Mani Pel dret de la Salut 
- Torn obert 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Horta - Agost 
  Es comenten les disponibilitats de personal per fer Assemblees totes les setmanes del mes d'agost. 
  S'aprova que amb les persones disponibles posar la taula tots el dimecres per recollir signatures. 
  Si el govern fa un anunci de noves mesures, si cal es convocarà una assemblea extraordinària. 
 
- Horta - Festa Major 
  Es valora la possibilita de fer alguna acció/acte durant la Festa major d'Horta del 9 al 16 de setembre. 
  S'acorda que a tots els actes públics amb força presencia de veïns, muntar una taula amb informacions 
  de les campanyes en marxa, recollir signatures i difondre l'Assemblea. 
 
- Horta - Web 
  S'informa que a la web ja disposem d'un apartat per recollir les ofertes i demandes el Mercat de  
  Temps, però ens manca saber com usar-lo, intentarem disposar d'aquest informació per la propera  
  setmana i poder començar a entrar les informacions. 
  Es refà la discussió de la setmana anterior sobre qui te de mantenir la web a nivell de publicar  
  informacions i s'acorda que una persona que s'ofert o faci i que intenti mantenir el màxim de  
  participació a les assemblees. 
  En els propers dies es farà una trobada amb aquesta persona per informar-la de com cal fer-ho. 
 
- Vallamunt - Hort 
  S'informa de les gestions que es segueixen amb l'Ajuntament sobre el solar de davant del Mercadona,  
  que de moment no dona cap resposta. 
  Es proposarà a les assemblees de Vallamunt convocar un nou Hort-Tour per el diumenge 5. 
 
- Interbarris 
  S'informa dels acords presos a la reunió preparatòria amb Vallamunt el divendres passat i que l'ordre  
  del dia esta penjat a la web de l'espai de coordinació http://espaicoordinacio.net/. 
  Moderació - dues persones d'Horta 
  Acta - una persona d'Horta i una de Muntanya 
  Portaveus Vallamunt - dues persones de Carmel 
 
- General - Eurovegas 
  S'informa dels temes tractats a la darrera trobada de la plataforma 
  - Dissabte 28 a les 11:00 h trobada al Mercat de la Boqueria al pati dels pagesos. 
  - 15 de setembre, concert en contra del projecta Eurovegas. 
  - Divendres 23 a les 12:00 h debat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb les dues posicions. 
  - Propera trobada de la plataforma el 4 de setembre 
  S'han publicat un diari amb tota l'informació contra el projecta, en recollirem per poder distribuir-los a  
  l'interbarris i a tots els actes de l'Assemblea. També es recolliran pancartes per penjar als balcons.  
 



 El preu es de 5 euros. 
 S'ha aprova adherir-nos a la plataforma com Assemblea. 
 
- General - Manifestació per el dret a la salut. 
  El proper dissabte 28 a les 11:30 hores manifestació en defensa del dret a la salut. 
  Trobada a la Rambla del Raval per anar fins la plaça de Sant Jaume. 
 
- General - Port Vell 
  S'informa de l'acció portada a terme el cap de setmana passat . 
  S'aprova adherir-nos com Assemblea a la campanya. 
 
- Altres   
  Es fa una proposta de parlar amb la direcció i el comerciants del Mercat d'Horta, per que els productes  
  moridors que llencen en els contenidors que després persones els regiren per poder recuperar-ho, no  
  ho facin. 
  Que deixin aquest productes amb caixes per que aquestes persones els pugin recuperar sense tenir  
  que cercar dins els contenidors. 
  Dues o tres persones de l'assemblea aniran a parlar amb el Mercat el proper dimarts. 
 
I sense més es clou l'assemblea a les 21:40 hores. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


