
Acta reunió Hort Urbà del 13-09-11

Assistència: 6 persones

Ordre del dia

1.- Cafeta a la Gordi 17-S
2.- Cafeta a la Gordi 30-S
3.- Jornada de curro 02-O

1.- Cafeta a la Gordi 17-S
Es queda a les 19h per anar a compar la beguda i el menjar que necessitem.
La Cafeta començarà a les 20h i durarà depenent de si som prou gent fins les 00h o fins les 02h.
Qui vindrà a currar a la cafeta?
A les nou projectarem una pel.licula sobre l´hort de la Pl. Catalunya o algun documental sobre el 
tema.
Tenim un contacte que treballa a LaTele que pot portar material divers.
Portarem menjar fet de casa.
Cal fer difusió de l´acte.
Cal saber amb quanta gent es compta per estar darrere la barra de la cafeta.
La beguda que sobri es guardarà al buc de la Gordi.
El CSO posa la birra.
Beneficis: 100% de tot excepte la birra que va al 50% perquè la compra la Gordi.
Demanarem 50€ a l´Assemblea per poder compar i després ho tornarem.
Si algú vol punxar amb el portàtil, endavant.

* Llista de la compra:
Aigua
2 Cola
2-3 litres vi
1 taronjada
1 llimonada
1 Wiski
1 rom
1 vodka
gel
1 pa de motllo
1 trantxetes
1 pernil dolç

* Llistat del material que es necessita:
Documental/s
Projector
Portàtil
Amplificador o altaveus que txutin
Pantalla per projectar



2.- Cafeta a la Gordi 30-S
Igual que l´anterior però es canvien les projeccions per una xerrada sobre horts urbans. Es mirarà de 
portar una ponent de l´hort de la Pl. Catalunya, una del Aquí me planto, una de Can Masdeu i una 
de la Xarcca d´horts comunitaris.
Es buscaran punxadiscos (un tal xavi).
Caldrà tornar a parlar de la llista de la compra en funció del que hagi sobrat de la cafeta del 17-S.

3.- Jornada de curro 02-O
Diumenge 2 d´octubre.
Es parla de fer coses anticipadament:
- Muntar la compostadora amb paliers.
- Reportatge fotogràfic?
- Començar a desbrossar.
- Fer un "planing" pel dia 2-Oct.
- Avisar la Llum amb temps perquè porti les eines al sortir de la feina.
- Es necessiten guants i bosses d´escombreries.

*** Fins aquí el que jo tinc de l´acta. La reunió va continuar així que si algú pot completar l´acta, 
molt millor. 


