
ACTA DE L'ASSEMBLEA HORTA DEL 12/12/2012

Ordre del dia:
1 - Informació del Grup de Treball del EC
2 - Recollida aliments
3 - OLP Dació en pagament
4 - Guifi Net

1 -
Els participants en el grup de treball del EC, informem sobre com 
va anar.  Comenten que amb una molt bona participació d'entre 35 i
40 persones es varen crear el grups de treball per treballar 
durant la jornada i que eren:
- Vaga general
- Banc
- Sanitat
- Pujades de tarifes transport
- Organització, dinamització de les assemblees
- Comunicació - Eines informàtiques.

Varen participar en el grup de treball sobre els Banc, en el que 
es varen plantejar el fer accions i campanyes relacionades amb la 
seva política davant dels problemes actuals.

El proper diumenge es reunira aquest grup de treball per continuar
discutint les alternatives a prendre.

2 -
Continua funcionant molt be i cada vegada amb més material a 
repartir, la col·laboració dels comerços del mercat es força bona.
Es planteja que les persones que venen a recollir els aliments 
comencin a tenir un paper més important en l'organització, la 
recollida i el repartiment.
El proper dissabte a més a més del repartiment es fera una xerrada
sobre la situació i el futur.

3 -
El proper dissabte al mati es posarà una taula a la Plaça Eivissa 
per recollir signatures a favor de l'OLP de dació en pagament.
Es proposa organitzar una xerrada al barri sobre l'OLP i les 
problemàtica dels desnonaments a meitat de gener.

4 -
S'informa que el node Pastrana ja esta funcionant i que per el 
proper 24 de gener es prepara una xerrada al barri per informar i 
difondre l'iniciativa d'estendre GuifiNet als barris (Horta i 
Carmel), convocant a totes les entitats dels barris.
El grup de treball a decidit un nom per el grup GuifiAmunt.

I sense altre es clou l'assemblea a les 21:35 hores.
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