
Acta Punt de Trobada d'Afectades per la Crisi 11/02/2013

1.- Valoració formació PIL Sants
2.- Jornada del dia 16 / Kalashnikitty
3.- “Infrastructures” pròpies
4.- Advocats/es laboralistes, delegats/es sindicals
5.- Conveni gabinet advocats/es
6.- Altres

Assistència
Fins a 6 persones.

1.- Valoració formació PIL Sants
Es valora molt positivament per part del company de Sants però molt poc preparat per part nostra. No 
sabem si tenia fitxes de casos concrets, el Roger li'n demanarà.
Ens reafirmem en considera fonamental tenir 1 advocat/a o similar al PTAC.
Per  les  experiències  que  ens  han  explicat  fins  ara,  sembla  difícil  aconseguir  un  'retorn'  i  una  feina 
col·lectiva per part de la gent que s'adreça als PILs/ODSs: la gent hi va pel seu problema, no vol sortida 
col·lectiva i després se'n desentén.

2.- Jornada del dia 16 / Kalashnikitty
Tots dos ponents estan confirmats.
La Gemma L farà 15-20 còpies del cartell i les durà a l'Assemblea de dimarts per deixar a locals i arreu.
Al del PIL de Mataró se li preguntarà si té fitxes de casos concrets perquè les porti.
Cal que tothom es llegeixi el Kalashnikitty. La Ma. José i la Gemma dlH en portaran algunes còpies 
impreses per treballar-les el dissabte i guardar-les a la caixa del PTAC.
Se li demanarà la Noemí que faci difusió de la jornada de dissabte a la xerrada que assisteix dimarts.

3.- “Infrastructures” pròpies
Ja tenim mòbil! I targeta amb 5€. S'informa del número i del PIN. De moment se'l queda la Lorena.
Es comenta la possibilitat d'utilitzar el blog de la desapareguda Assemblea Social de Sant Andreu com a 
propi.  La necessitat  de tenir un blog propi es deu a dificultats  de gestió dins el blog de l'Assemblea 
Indignada  (no  podem  fer  subpàgines  ni  altres  classificacions)  i  de  possibles  incompatibilitats  de 
publicació (sembla que hi penjarem més coses, amb més freqüència i varietat que la del blog). El fet de  
reutilitzar un blog és per tenir-hi un “històric”, encara que no sigui nostre i així s'especifiqui. S'aprova.
Al blog de l'Assemblea Indignada hi mantindrem la pestanya i la informació que porti cap al nostre blog. 
Encara no es farà públic, s'hi anirà fent canvis, proves, etc (Gemma dlH). Se n'intentarà canviar el nom 
perquè desaparegui la referència a l'Assemblea Social, per evitar confusions.
Així mateix, es crearà un compte propi de twitter (Roger) per poder fer una difusió més fluïda de les 
nostres activitats i d'altres informacions que considerem interessants difondre. També es crearà un perfil 
de Facebook (Ma. José).

4.- Advocats/es laboralistes, delegats/es sindicals
El Roger comenta que ha contactat amb tres advocats laboralistes acabats de llicenciar: un diu que no pot 
per horaris però que comptem amb ell per fer-li consultes via email; a un altre li interessa però encara no  
sap si podrà per horaris, en breu ens diu alguna cosa; del tercer n'esperem resposta.
Es tornarà a trucar al Sebas (Roger).

5.- Conveni gabinet advocats/es
Pendents  de  la  resposta  de  9B per  saber  què  demanar  als  altres  bufets.  9B també ens  ha  de  donar 
informació del curs de formació sindical.

6.- Altres
La Lorena comenta que el PTAC també podria servir per fer 'sortir' la gent que té oficis i fer formació, ja 



sigui per aprendre naltros o per formar cooperatives, etc. Diu d'aprofitar que hi ha molta gent a l'atur, fer  
intercanvi de coneixements. ('Altres formacions: tu què saps fer?').

Informacions diverses:
Dimarts 12 febrer, judici a l'Enric Duran.
Dijous 14 febrer, 9h, concentració pel judici readmissió Andreu de Cabo. Rda. St. Pere, 41.
Dijous 14 febrer, 17:30h, Pl. Orfila, concentració del grup d'Educació.
Dijous 14 febrer, 19:30h, Pl. Sant Jaume, concentració Ojo con tu ojo (l'Ester surt avui a l'Àgora).
Dijous 14 febrer, 20h, davant Foment del Treball, concentració anticapitalista com a resposta a la trobada 
empresarial.
Dissabte 2 març, mani contra els CIEs. Encara no se sap si serà pel centre de Barcelona o al voltant del  
CIE.
El passat dissabte 2 de febrer es va fer xerrada-taller de Rereguarda a l'Ateneu Flor de Maig. Hi va anar 
diversa gent de Sant Andreu, ho valoren molt bé. Es comenta de fer arribar les conclusions (es va acordar  
fer una mica d'organització a les manis, cordons de seguretat, etc.).
S'informa de diversos pisos i edificis buits de protecció oficial (propietat de Regesa), a Sant Andreu i a 
Torre Baró (info apareguda a El País i La Vanguardia. En busquem més info?

Telefónica: El divendres 15F hi ha la inauguració del MWC (25 al 28 de febrer) a l'edifici històric de Pl. 
Catalunya (els han cedit tres plantes). Des de MarcosReadmissió s'ha convocat flashmob a les 17h.
El dissabte 23 de febrer, coincidint amb la 'marea de marees', s'iniciarà la vaga de fam, que durarà fins el 
28 de febrer. El dia 25 de febrer, inici del MWC, s'ha convocat vaga a Telefónica des d'En Construcció i 
Co.bas.
El dimecres 13 de febrer, hi ha reunió de MarcosReadmissió amb Quim Faura (responsable de Telefónica) 
i  parlamentaris  dels  grups  d'”esquerres”  (sic)  (CUP,  ICV,  ERC,  PSC).  Serà  a  les  19:30h  a  l'edifici 
Diagonal 00. No es convoca res.

Propera reunió del PTAC: dilluns 25 de febrer, 18h. Entre altres coses, aquell dia hauríem de parlar de 
la possible obertura del PTAC.

Ens trobem el dissabte 16 a les 10:40h a la Gordi per preparar la sala. Es pregarà a la Gordi que  
garanteixi una bona neteja a qui obri el divendres 15. La Gemma L es queda la clau.


