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Estimades amigues i amics,
Per l’Horta ha acordat convocar l’Assemblea General anual de sòcies i socis per al proper
dissabte 14 de desembre de 2019.
Es tracta d’una trobada necessària per a fer memòria de tot el que hem dut a terme al llarg
de l’any 2019, per a contrastar el pressupost que teníem i en què l’hem invertit, per a
conéixer la gent que s’ha incorporat recentment i donar-li la benvinguda i, sobretot, per a
tindre un espai on parlar de tot allò que creiem convenient al voltant de l'Associació i
proposar les activitats i accions que marcaran l’itinerari durant el 2020.
Així les coses, mitjançant aquest escrit, quedeu convocades i convocats, en primera sessió
a les 15.30 hores i en segona a les 16.00 hores, a l’Escorxador de Godella (Partida Coscolla,
4), el dia esmentat a l’encapçalament i amb el propòsit que s’acaba d’exposar.
Com podeu vore, és una hora estranya per a convocar una assemblea, però és que
enguany l’hem emmarcat dins de les següents activitats:
-11.00h Presentació del calendari “Fem l’Horta posible”, que tindrà lloc al Mercat de
Venda directa de Godella (Ermita de Godella).
-14.30h Dinar de faixa per a totes i tots els membres de Per l’Horta a l’Escorxador de
Godella. Porteu el vostre got i cobert i Per l’Horta posarà la beguda, alguna cosa per
a picar, les postres, el dolç i el café.
-15.00h Inici de l’Assemblea (començant per la part més dinàmica, per tal de poder
solapar-la amb el dinar). I aprofitarem la sobretaula per esboçar una bona
programació i imaginar futurs més lluminosos. Per nosaltres que no quede.

L’ordre de dia serà el següent:
-Memòria gràfica i comentada de les activitats de l’any 2019.
-Estat de comptes de l'Associació.
-Renovació de càrrecs de la Junta de Coordinació.
-Altes i baixes de socis i sòcies.
-Previsions, objectius i línies de treball per al curs 2020.
-Torn obert de paraula.
-Alçament de la sessió.

No falteu. Us hi esperem!
Entre totes i tots, amb sensibilitat, treball i participació activa portarem endavant el projecte
que volem que continue sent Per l’Horta.

