
Acta d'Assemblea Horta del 12 de setembre de 2012 
 
Ordre del dia. 
1 - Encerclar el Parlament 
2 - Eurovegas 
3 - Balanç del actes de les festes d'Horta i del 11 de setembre 
4 - Concert Vallamunt 
5 - Proposta de fer una crida al Parlament 
6 - Festes d'Horta 
7 - Mercat recollida menjar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
1 - Es comenta les propostes d'anar el proper dia 25 al mati a encerclar el parlament o 
l'administració més propera. 
      S'acorda cercar informació dels convocants de l'acció doncs la que es disposa en aquest 
moment es molt poca i la propera setmana decidir que fem com Assemblea. 
2 - Es comenta el canvi del concert per una caminada per el delta. 
     Es proposa que en el futur cal seguir lluitant contra el model de desenvolupament econòmic 
i de gestió del territori dels partits neoliberals, amb aquest tipus de projectes. 
     Sobre la xerrada a fer a finals d'octubre sobre "el que mengem" s'han fet contactes amb la 
cooperativa de consum d'Horta i estan d'acord i ofereixen la seva col·laboració. També s'ha 
trames un mail a Som verds. 
3 - Festes d'Horta  
     Per problemes de coordinació no es muntar la taula prevista. 
   - Homenatge a Salvador Allende. 
     Es valora positivament l'acte i la participació de Vallamunt. 
   - Manifestació del 11 de setembre. 
     Es valora positivament el gran nivell de participació. També es valora el lema de la 
convocatòria i la manipulació feta del concepte Independència. 
4 - Es comenta com tenim la preparació de la nostra participació en el concert fem la gestió del 
menjar (entrepans freds) i es queda pendents de conèixer els darrer acords de la trobada que 
es fa aquest mateixa tarda, per acabar de ajustar els diversos temes, grups, ...... 
5 - Un company fa una proposta de fer un escrit al Parlament demanant de que es defineixen 
sobre el que fan i el que volem fer. 
     Es valora que el que cal fer es seguir lluitant i difonent les nostres posicions. 
6 - El proper dissabte coincidint amb la fira que es fa a la Plaça Eivissa, posarem una taula i 
pancartes amb informació de les diverses accions que es porten a terme actualment a nivell de 
15M i amb recollida de signatures per l'ILP de la Dació en Pagament. 
7 - Informe econòmic: actualment desprès de pagar les darreres despeses, resten 0,20 euros a 
la caixa. 
8 - Continuem tenint una bona resposta de les persones que els calen aliments, algunes de les 
persones que venen a recollir comencen a prendre l'iniciativa de continuar amb aquesta tasca. 
 
I es clou l'Assemblea a les 21:30 hores. 


