
Acta reunió punt de trobada 
 
Altres ODS: s'ha contactat amb el Carmel i Nou Barris per correu, reenviats a la 
llista. Al Carmel no va tenir gaire èxit però a Nou Barris va funcionant (hi ha una 
reunió de contacte aquest dimecres a les 19:00 hores al casal 3 voltes rebels, 
si algú pot anar per acompanyar al Roger envieu-li un correu). 
 
Terrassa i Santa Coloma de moment no han contestat. Possibles contactes 
amb Badia i Gràcia. 
 
Es comenta afegir potser també el tema immigració. 
 
Es recorda el tema de fer difusió (acte, cartells) i tenir un espai fixe. 
 
També es faran contactes amb PILs (punts d'informació laboral). 
 
Espai: la Gordi té pendent donar OK, en principi no hi hauria problema. De 
moment tenim confirmació de l'Ateneu, però es comenta que la Gordi queda 
més propera a l'assemblea i millor tenir un lloc fixe que anar rotant. 
 
Dia oficina i reunió: per “l'oficina” és valorarà més endavant, per la reunió de 
moment els dilluns quinzenalment a les 18h va bé – propera reunió dilluns 15 a 
les 18h a la Gordi- 
 
Nom: sembla que finalment PTAAC o PTAC serà el nom, punt de trobada 
d'afectats i afectades per la crisi, remarcant el concepte punt de trobada. 
 
Altres contactes: Suport Mutu, GESTAP, Mapa de recursos... es parlarà amb 
gent d'aquest grups per conèixer els projectes i sinergies, també amb la PAH 
que plantejarem la possibilitat de fer-nos una formació a nosaltres el proper dia 
de reunió (per confirmar). Per la fira es parla que si l'ass. Fica parada potser 
podríem escriure un document, dir a l'assemblea que s'uneixi gent al grup i per 
últim s'explica una mica com va ser l'assembla social de sant Andreu: feien 
difusió, publicacions, la vaga, (podeu buscar el bloc). 
 
Es parla de mirar bé el tema dels advocats (de varis col·lectius) i els recursos. 
També es proposa fer una formació multisessió o similar. 
 
Altres recursos: 
 
Es planteja fer una recopilació i assignen persones per transport, €/recepta-
sanitat, economia, despesa militar, habitatge, web llibres/educació, altres i més 
endavant un cartell informatiu. 
 
Funcionament: del tema protocol/fitxa es comenta de parlar bé amb Nou Barris 
i la PAH per saber millor com funcionen ells i poder fixar-nos. 


