
ACTA ASSEMBLEA HORTA DEL 13 DE MARÇ DE 2013 

 
Ordre del dia: 
1 – Preparant l’aniversari del 15M 
2 – Trobada d’assemblees a 9Barris 
3 – Espai de coordinació 
4 – Banc del temps 
5 – Xerrades 
6 – Varis 

 
1 – Preparant l’aniversari del 15M 
     El diumenge 10 varen trobar-se a Plaça Catalunya persones de les assemblees de barris, 
d’alguns pobles i altres grups. 
Es proposa fer una concentració a Plaça Catalunya el diumenge 12 de maig a les 18 hores. 
Els barris i altres col·lectius i aniran per columnes, confluint totes a la Plaça de Catalunya. 
Es demana que totes pensem un lema per aquesta concentració. 
Per els dies següents 13, 14 i 15 es preparen altres accions. 
 
2 – Trobada d’assemblees a 9Barris 
     Varen participar Ciutat Meridiana, Carmel, Guinardo, Clot, Horta i 9Barris. 
9Barris proposa que es facin accions conjuntes i coordinades 
Per el 14 d’abril tenen convocada una manifestació a la 11 h a la Plaça Virrey Amat per canviar el 
nom per Plaça de La República i anar fins l’Avinguda Borbó. Demanen la participació de tothom. 
 
3 – Espai de coordinació, 
     El proper divendres 17 a les 17 h al Banc Ocupat de Gracia. 
 
4 – Banc de temps 
     Em rebut que ja estant començant a funcionar, tots els dimarts i dijous a la tarda de 17 a 19 h 
tenen obert al centre de serveis Social d’Horta ( Plaça de les creus). 
El proper dijous 14 fan una xerrada divulgativa al Punt Jove d’Horta. 
 
5 – Xerrades 
     S’informa que es va parlar amb una persona de Des-Banka i que estan d’acord en participar en 
una xerrada a Horta, cal concretar data. 
Es proposa fer una xerrada sobra Energies Alternatives. 
 
6 – Varis 
     - Es comenta el funcionament de la recollida i repartiment de menjar els dissabtes i que  cal 
que pensem en la forma que les persones que venen puguin anar assumint les feines, i que 
participin del moviment. 
     - Es proposa per finals d’abril fer una paella al carrer. 
 
I sense altre que tractar es clou l’assemblea a les 21:12 hores. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 


