
Per l’Horta 
Sta Teresa, 10. 46001 València 

NIF: G 97295737 
perlhorta@perlhorta.info 

Estimades sòcies i socis, 

Per l’Horta notifica, mitjançant este escrit, que L’Assemblea General anual tindrà lloc el dissabte 
1 de desembre de 2018.  

Una cita  que ens dóna l’oportunitat de reunir-nos per a fer memòria i avaluar el treball que hem 
fet al llarg de l’any 2018, rendir comptes, així com donar la benvinguda a les noves sòcies i socis. 
També serà moment per a marcar les línies generals de treball per al 2019. 

Aquest any, a més, ens agradaria compartir amb vosaltres la nostra gratitud pel vostre 
compromís amb la protecció de l’horta i és per això que farem el repartiment dels carnets de 
sòcia 2018-2019, amb avantatges especials.  

Dit açò i sabent que és imprescindible la vostra presència, quedeu convocades i convocats, en 
primera sessió a les 10.30 hores i en segona a les 11.00 hores, a la reunió que tindrà lloc a la 
Societat Coral El Micalet (C/Guillem de Castro, n73, València) el dia esmentat a 
l’encapçalament i amb el propòsit que s’acaba d’exposar.  

L’ordre de dia serà el següent: 

• Memòria d'activitats de l’any 2018.
• Benvinguda noves sòcies.
• Estat de comptes de l'associació.
• Designació de càrrecs de la Junta de Coordinació, si cal.
• Altes i baixes de socis i sòcies.
• Previsions, objectius i línies de treball per al curs 2019:

- Infraestructures i plans urbanístics 
- Observatori Ciutadà de l’Horta 
- Xarxa d’Escoles en Valencià 
- Model Alimentari 
- Mobilitat 

• Torn obert de paraula.
• Alçament de la sessió.

Vos animem a participar i compartir. 

Entre totes i tots, amb esforç, treball i sensibilitat portarem endavant el projecte que volem que 
continue sent Per l’Horta. 

Nota: 
Hi haurà picaeta i café abans de començar. 
A les 14.15h tindrem dinar. Caldrà inscripció prèvia a perlhorta@perlhorta.info. 


