
ACTA DE L'ASSEMBLEA HORTA DEL 16 DE GENER DE 2013 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ordre del dia: 
1 - GRUPS DE TREBALL DEL ESPAI DE COORDINACIÓ 
2 - VALLAMUNT 
3 - MERCAT 
4 - GUIFI-NET 
5 - REFLEXIÓ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1 - GRUPS DE TREBALL DEL ESPAI DE COORDINACIÓ 
     Seguirem participant en els grups de treball de l'espai de Coordinació, però no participarem al Espai  
     de Coordinació si no tenim cap proposta a aportar. 
     Aquest dissabte dues persones participaran en el grup de Bancs i una altre persona anirà al grup de  
     Comunicació. 
 
2 - VALLAMUNT 
     Dues persones participaran aquest proper dissabte 19 a l'assemblea de Vallamunt que es convoca a  
     les 11:00 a la Plaça Eivissa. 
     - Carnestoltes : Proposem fer una comparsa, amb tema genèric La Banca i les retallades, amb unes  
       persones disfressades de "banquers" i unes files al darrera amb les persones amb samarretes o  
       vestides amb els colors de les diverses marees, educació, sanitat, desnonaments,..... amb cartells 
       elusius a cada un dels temes. 
     - Recaptació Concert: que els diners es guardin com Vallamunt i es destinin si cal a les despeses del  
       carnestoltes.  
 
3 - MERCAT 
     Al darrer dissabte es varen concentrar més de 20 persones. 
     Convoquem una Assemblea extraordinària per el proper dissabte 19 a les 14:00 a Plaça Eivissa amb 
les 
     persones que venen a recollir aliments. 
     Una persona de l'Assemblea d'Horta presentarà els aspectes polítics de per que estem fen aquesta  
     tasca, el malbaratament d'aliments dins del context d'evolució de la societat, cada cop més  
     individualista i sols amb ideals de fer més diners i excloure a tothom. 
 
4 - GUIFI-NET 
     El proper dijous 24 a les 18.00 al espai Boca Nord es fera una xerrada divulgativa, per entendré la  
     xarxa en l'àmbit dels dos barris, (el Carmel i Horta) 
      
5 - REFLEXIÓ 
     Es proposa organitzar una jornada de reflexió sobre els objectius i el futur de l'assemblea. 
     S'accepta i en les properes assemblees seguiren discutint aquest punt per veure com s'organitza i  
     es convoca a tothom. 
 
I sense altres temes a tractar es clou l'assemblea a les 21:15 hores. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 


