ACTA DIA 26/09/2011
8 Persones
Nom de l'hort:
S'ha parlat de posar un cartell gran en una paret i que la gent que vingui a la jornada de
feina del día 2 d'octubre posi el nom que se li acudeixi. Després de dinar entre tots
escolliriem el nom.
Kafeta:
S'ha quedat a les 19h a la Gordissima per preparar-ho tot i obrir a les 20h.
S'ha parlat que en comptes de fer xerrades es millor fer una taula rodona i que la gent
d'altres horts urbans de Barcelona expliquin la seva experiència igula que nosaltres la
nostra.
Com que per la kafeta necessitem begudes, hem decidit que es parlaria amb el “Xavi
Palos” (Mercasol) per demanar-li, si es possible, refrescs, Ron i 24 cerveses artesanes.
Igual que a la kafeta anterior hi haura pintxos i bikinis, hem canviat el preu a 1,5€.
Preus kafeta (€):
Birra eco: 2
Birra: 1
Bikini: 1,5
Kubata: 3
Aigua gratix
Jornada de feina de l'hort:
S'ha parlat que algunes eines les necessitarem tenir sempre a l'hort i que per tant podriem
comprar una aixeda almenys. La resta d'eines per aquest dia s'hauran de demanar a
l'assemblea i a d'altres horts o gent que coneguem que tingui eines per treballar la terra
com ara eixades, pales, rastrells...
Necessitarem tancar les portes, algunes idees que han surgit han estat: Posar
provisionalment dos candaus, un a cada costat de la porta. (Tenim una U pel diumenge). A
l'altre porta es vol posar un altre candau perquè els propietaris no puguin entrar des
d'aquella porta. També s'ha dit que una altra manera de tancar, es que si hi ha alguna
persona que treballi el ferro, pugui soldar un costat de la porta i a l'altra banda posar el
candau.
Mural:
S'ha pensat que si les artistes están d'acord es pot fer un mural per fora i un altre o unes
altres a dintre. Les mateixes artistes mirarant de com i què volen fer, l'única cosa es que
sigui relacionada amb l'hort i les horteres.

