
Acta PTAC 19/11/2012 
 
Ordre del dia: 
 
- Formació laboral/PAH 
- Rebuda de demanda d'informació 
- Blog 
- Vaga fam Telefónica proposta d'acció 
 
Inici 18:30, 4 persones. 
 
Formació: 
 
Pel tema laboral es planteja fer-la el 3/12/12. Ja s'ha contactat amb els ponents i és va acordar 
concretar-lo per després de la vaga i les eleccions. 
 
Contactes 
ODS Nou barris – R 
ODS/PIL St. Coloma – M 
Xavi – MJ 
 
Per la difusió és reciclaran si queden octaves de la fira, modificant-les amb enganxines. El R 
modificarà el cartell. L'acta serà a la Gordi i es farà conjunt amb ells per fer més difusió. 
 
Altres formadors com gent de la COS, de l'ODS de Sants o del Col·lectiu Ronda podrien donar 
una segona formació. 
 
S'està treballant en la possibilitat de que 2 delegats sindicals de Sant Andreu és passin per 
assessorar cada 15 dies quan iniciem el projecte. 
 
S'informarà demà a l'assemblea i es confirmarà a la propera perquè és interessants que assisteixi 
més gent que la del grup. 
 
Per tema habitatge, la Gemma ens passarà informació sobre com va anar la trobada. S'anirà un 
dimarts (en principi el proper si és possible – MJ, M i F) per què és el dia que treballen més la part 
tècnica i ens poden atendre (els divendres és una trobada més de suport). 
 
Blog 
 
Es passaran les actes a comunicació per a què les pengin. 
 
Rebuda de demanda d'informació  
 
L'altre dia va passar un noi per la Gordi i va demanar informació sobre okupació. Un membre de la 
PTAC el va derivar a passar-se per la reunió i va buscar informació (finalment la persona 
interessada no s'ha passat per la reunió). Es parla com podem gestionar aquestes demandes i es 
comenta que quan veiem bé com funciona la PAH podem agafar idees. Una opció temporal podria 
ser derivar-lo a la reunió i comunicar a la llista de correu la demanda per mirar de buscar 
informació.  
 
Respecte el tema d'okupació s'ha trobat la següent informació: 
 
OFICINA PER L'OKUPACIÓ 
CSO Guernica, c/Lancaster 24, Raval. 
Actualment es troba en funcionament. 
 
També s'han trobat dos webs però no sabem si estan encara en funcionament 
okupesbcn.squat.net/oficina.html 
sindominio.net/okupesbcn 
 



També es diu de parlar amb algú del GESSTAP per preguntar que estan fen (mapa, banc del 
temps...) i buscar sinergies i no trepitjar-nos. 
 
Vaga fam Telefónica proposta d'acció 
 
Es vol donar visibilitat al tema de la vaga de fam per solidaritzar-nos i donar suport.  
 
Es proposa fer una acció. Potser el grup no és el millor lloc però si no surten propostes a 
l'assemblea com es un tema laboral es vol fer alguna cosa. 
 
Es proposarà a la propera assemblea de deixar ampolles d'aigua buides (simbòlic) lligades a 
arbres davant d'una o varies tendes de telefónica a Sant Andreu amb cartells i un text. 
Es farà una crida perquè la gent porti ampolles a l'assemblea i en acabar-la fer l'acció (sinó hi ha 
consens és farà l'acció a títol individual). Es faran fotos per fer difusió a posterior. 
 
També es vol fer una vídeo llegint el text dintre d'una tenda. Es dirà a l'assemblea per veure si hi 
ha interès. S'ha contactat amb la tele.cat però cal concretar dia i hora (possible dia dimecres a les 
19h) i confirmar disponibilitat.  
 
Gràcies i fins la propera (3/12/2012)! 


