
ACTA ASSEMBLEA HORTA DEL 3 DE FEBRER DE 2013 

Ordre del dia, 
1- Guifi-Amunt 
2- Carnestoltes 
3- Grup treball Banca 
4- Banc de temps 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1-Guifi-Amunt 
    S'informa que el passat divendres es va fer la primera reunió ordinària del grup després de la                                  
Xerrada. 
    Varen participar varis dels assistents a la xerrada i es va explicar amb més detall l'idea de crear 
una Associació d'usuaris de Guifi-net als barris del Carmel i Horta, per poder compartir serveis. 
    El proper divendres 15 a les 18 hores, es farà un taller, per explicar que cal fer per connectar-se 
a Guifi-net, el lloc esta pendent de decidir. 
 
2- Carnestoltes 
    Organitzat per Vallamunt, nosaltres preparem les octavetes a repartir, una cara amb textos de 
les xirigotes i l'altra amb un text reivindicatiu, signat per les tres Assemblees. Les octavetes es 
repartiran en sobres amb lemes al·lusius. 
    Convocatoria:  
    A partir de les 10 h a la plaça del Parc Güell, per fer un taller de pancartes i preparar la rua de 
la tarda.  
    A les 12 h "visita turística" per el Parc  
    A les 12:30 Performance 
    De 14 a 15 h dinar de "traje" 
    A les 17 h sortida de la Rua de la Plaça Salvador Allende fina la Rambla del Carmel 
    A les 18:30 h sortida de la Rua del Mirador d'Horta. 
Recordeu portar "instruments musicals " per acompanyar les "xirigotes" 
 
3- Es va fer la tercera trobada del grups de treball amb més participació que a les anteriors i es va 
fer un recull d'idees d'accions a fer. 
Es va decidir coordinar-se amb altres grups que treballen sobre aquest tema, per no trepitjar-se 
les accions a fer. 
 
4- L'Ajuntament ha convocat una trobada amb les entitats del barri, per endegar un Banc de 
Temps el proper dimarts 12 a les 17h a la Plaça Santes Creus. 
S'acorda anar-hi com assemblea per veure el que es proposa i després decidir la nostra 
participació. 
 
I es clou l'Assemblea a a les 21 hores 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


