
ACTA ASSEMBLEA HORTA DEL 13 DE FEBRER DE 2013  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ORDRE DEL DIA 

1 – VALORACIÓ CARNESTOLTES 

2 – BANC DE TEMPS 

3 – GUIFI-AMUNT 

4 – MANIFESTACIÓ DE LA PAH 

1 – VALORACIÓ CARNESTOLTES 

     Els que varen participar-hi, valoren com va funcionar tota la jornada i es constata una certa 
descoordinació de les convocatòries. La visita turística al Parc Güell i la performance programades 
al mati no es varen fer i a la tarda sols es va participar a la rua per barri del Carmel i ja no es va 
seguir amb la rua per el barri d’Horta. 

Es valora que en el futur, quant es programin accions conjuntes amb les altres assemblees de 
Vallmanunt, cal que siguem més conseqüents amb les nostres propostes i que realment es puguin 
portar a terme amb els nostres propis mitjans i seguir-les. 

2 – BANC DE TEMPS 

     Els dos participants de l’assemblea que varen anar a aquesta primera trobada informativa per 
crear i tirar endavant el Banc de Temps d’Horta, informen del que es va parlar. 

Constaten que la participació va ser en general de persones lligades a l’Ajuntament i poca 
participació de la societat civil. 

L’origen es que una persona del barri va proposar a l’Ajuntament i a l’entitat que coordina els 
Bancs de Temps a Catalunya de crear-ne un a Horta. L’Ajuntament, mitjançant el centre de 
Serveis Socials del barri, accepta la proposta i ofereix un espai i el seu suport. 

Els propers 6 i 14 de març es faran xerrades per divulgar l’iniciativa a la Biblioteca i al Punt 7, 
oportunament informarem de l’hora. 

Desprès de debatre els pros i els contres d’aquesta iniciativa amb el suport de l’Ajuntament, com 
Assemblea acordem, no participar-hi i si cal, donar el nostre suport per divulgar l’iniciativa. Es 
considera que la participació ha de ser a nivell individual i no com a col·lectiu. 

3 – GUIFI-AMUNT 

Es recorda que el proper divendres 16 a les 18h es fa un taller per la creació d’un node de 
connexió a Guifi-net a la Biblioteca Juan Marsé,  Murtra, 135-145  08032 Barcelona. 

Tothom que estigui interessat pot participar-hi. 

4 – MANIFESTACIÓ PAH DEL 16 DE FEBRER 

Desprès de comentar l’èxit de la PAH amb la presentació de la ILP, es valora la participació a la 
manifestació d’aquest dissabte 16 a les 17h a la Plaça Universitat. 

L’Assemblea Horta ens trobarem davant del Bar Estudiantil de la Plaça Universitat a les 17h. 

 

I es clou l’Assemblea a les 21,17 hores. 

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


