
ACTA DE L'ASSEMBLEA HORTA DEL 30 DE GENER DE 2013 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ordre del dia, 
- INFORMACIONS DE L'ASSEMBLEA CARMEL 
- CARNESTOLTES 
- MALBARATAMENT D'ALIMENTS 
- COMISSIÓ DE BANCA 
- GUIFI-AMUNT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- INFORMACIONS DE L'ASSEMBLEA CARMEL 
   - Sobre els diners que varen quedar del concert, proposen destinar-ne 200 € per cobrir les despeses  
   fetes per l'implantació de Guifi-Amunt i la resta per futures despeses d'edició d'octavetes i cartells,  
   proposta que també assumim a Horta. 
   - Recorden que el proper dia 3 es cel·lebrarà una trobada amb les assemblees de 9Barris per estudiar  
   accions conjuntes. Com assemblea proposem no crear mes estructures i si estan d'acord i les  
   propostes d'acció son aprovades, integrar les assemblees de 9Barris a Vallamunt. 
   - S'informa que el proper dia 16 de febrer a les 5 de la tarda es fa una convocatòria manifestació a  
   Plaça Universitat de la PAH Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca, con final de la campanya de  
   recollida de signatures per la ILP. 
   - També s'informa de la creació del grup Colpegem Juntes, per tirar endavant diverses accions a nivell  
   global, podeu trobar més informació a, http://colpegemjuntes.wordpress.com/ 
 
- CARNESTOLTES 
  Desprès de la trobada amb Vallamunt per organitzar-ho, hem quedat amb, 
  Carmel, organitzarà la "chirigota" amb els grups del seu barri 
  Horta, organitzarà un grup reivindicatiu per participar a la desfilada del districte, i la difusió d'octavetes  
  denunciant la situació actual.  
  Es recorda las que vingueu que cal anar disfressat de "banquer" o "polític" o amb samarretes de les  
  diverses marees (ensenyament, sanitat, desnonaments, ......) 
  La propera setmana ja es publicaran els lloc i hores de convocatòria. 
 
- MALBARATAMENT D'ALIMENTS 
  Es valora l'idonietat de que l'assemblea dediqui part dels seus esforços a la recollida i repartiment  
  d'aliments i es valora molt positivament la dedicació dels membres de l'Assemblea que l'estan portant  
  a terme cada setmana. 
  S'aprova continuar amb la recollida dels aliments al Mercat i el repartiment a la Plaça Eivissa cada  
  dissabte a les 14 hores i al menys un cop al més fer xerrada amb les persones que participen en el  
  repartiment. 
 
- COMISSIÓ DE BANCS 
  S'informa que ja s'han definit uns objectius generals i que la participació cada cop es més important.  
  Que han creat una llista de distribució per mantenir a tothom informat i que la propera trobada es el  
  proper diumenge 3 de febrer al hall de l'Hospital de Sant Pau. 
 
- GUIFI-AMUNT 
  S'informa de la xerrada del passat 24 al Boca Nord amb una gran participació entre 30/40 persones. 
  A partir de les exposicions fetes es varen endegar preguntes i discussions força interessants i amb una  
  molt bona acceptació del projecta. 
  La propera trobada del grup Guifi-Amunt serà el proper divendres 1 de febrer a les 18 hores a la  
  Biblioteca Joan Marce del Carmel 
 
- Es proposa endegar una campanya a nivell global CONTRA LA CORRUPCIÓ, i portar-ho al Espai de  
  Coordinació per que sigui el motiu de la concentració que es preveu per a la celebració dels dos anys  
  del moviment d'indignats i traslladar-ho per que sigui a nivell de tot l'estat. 
 
I sense més temes a tractar es clou l'Assemblea a les 21,15 hores. 


