
ACTA ASSEMBLEA HORTA DEL 9 DE GENER DE 2013 
 
Ordre del dia: 
1 - CARNESTOLTES 
2 - MERCAT - RECOLLIDA D'ALIMENTS 
3 - MEMÒRIA DE L'ANY 
4 - DINERS CONCERT VALLAMUNT 
5 - ILP DACIÓ EN PAGAMENT 
6 - GUIFINET 
7 - MARXA SANITAT SANT PAU 
8 - VARIS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - CARNESTOLTES 
     L'assemblea del Carmel ens informa del que estan començant a preparar per el Carnestoltes a  
     Vallamunt 
     Han estat treballant amb un grup de "xirigota" tipus Cadis que han preparat una sèrie de cançons     
     reivindicatives. 
     Com a lemes dels temes a tractar per la comparsa es proposen la Sanitat i els Bancs 
     El proper divendres 18 a les 18 hores al local del Consell de Joves es reunirà un grup de treball per  
     acabar de  definir els temes a tractar i com. 
     Es proposa participar  a la Rua que organitza el Districte per aprofitar la convocatòria i la participació  
     de veïns. 
     També fer una Rua per els barris. 
 
2 - MERCAT - RECOLLIDA D'ALIMENTS 
     Les persones que organitzen aquesta funció informen de que cada vegada es major el número de  
     persones que venen a cercar menjar 
     La resposta del Mercat es molt bona i cada vegada donem més. 
     S'engega un debat molt interessant sobre les formes d'organitzar la recollida i repartiment i el sentit  
     polític d'aquesta funció per conscienciar a les persones que venen de que no sols repartim  menjar,  
     que també fem altres coses a nivell de denunciar els canvis a la societat generats per els poderosos. 
     S'acorda que el proper dissabte 19 durant el repartiment d'aliments férem una assemblea a la Plaça  
     Eivissa per començar a treballar la conscienciació. 
 
3 - MEMÒRIA DE L'ANY 
     Es proposa que seria força interessant fer una memòria del que hem fet durant el darrer any. 
     Una persona de l'assemblea a partir de les actes de les assemblees fetes crearà i racionalitzarà    
     aquest resum. 
 
4 - DINERS CONCERT VALLAMUNT 
     Es torna a parlar que quin destí donar als diners que es varen recaptar amb el concert i s'acorda que  
     no es reparteixin a les assemblees i que es destinin a pagar les possibles despeses que es generin   
     conjuntament a Vallamunt, com l'organització i materials per a la Rua de Carnestoltes. 
 
5 - ILP DACIÓ EN PAGAMENT 
     El proper dissabte a les 12 es muntarà una taula davant del Mercat per continuar recollint signatures. 
 
6 - GUIFINET 
     S'informa que el proper dia 24 de gener a la tarda es farà una xerrada divulgativa al espai Boca  
     Nord, per explicar el que representa i els avanços ja fets en el barri com el supernode ja  instal·lat a  
     la Plaça Pastrana. 
 
8 - VARIS 
 
    - Universitat Indignada, informa que estan treballant per convocar accions conjuntament amb les 
      assemblees de barri. 



    - L'Assemblea Carmel, informa de la xerrada sobre  cooperatives que fan el dia 17 a les 18 hores al  
      espai Boca Nord, podeu trobar més informació a  http://assembleacarmel.wordpress.com/ 
 
I sense més temps per tractar els punts pendents es clou l'assemblea a les 21:10 hores. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


