
 
 
 
ACTA DILLUNS 18 DE NOVEMBRE: 
 

1. Cas Jordi 
2. Correu del grup 
3. Festa Major 
4. Difusió: 
5. Advocats 
6. Gabinet psicològic 
7. Economia-kafeta 
8. Repartiment 

 
1. Cas Jordi, propostes de coses a fer: 

R crearà un document (titanpad) al coreu dels 4 punts a treballar:...........FET 
1. Personal-laboral 
2. Col·lectivament drets laborals, amb quins col·lectius 
3. Carta a les ONG o per fer pública 
4. Denúncia per protecció de dades?? 
5.  

2. Correu del grup: afegir en P a la llista i fer neteja, deixant només les adreces del 
grup de treball, és a dir, la gent dels dilluns+Mª+G deL.............FET 
Crear una llista de correu de difusió on puguem incloure també les adreces de 
les persones afectadess que venen els dilluns i així ho volguin. 
 

3. Festa Major: acordem fer cròniques dels actes dels quals participem per anar-ho 
publicant. 

□ Pregó: (diumenge 1 de desembre a les 11:15)només han enviat alguna cosa: 
FMR, GS29M i CUP. Enviar recordatori als grups. El R el tindrà elaborat 
aquesta setmana................FET Quedem el divendres a les 17:00 a la Gordi i 
el dissabte a les 10:00 tothom qui pugui per elaborar el material necessari pel 
pregó. També farem pancarta. 

□ Xerrada a la FMR: (dimecres 4 de desembre a les 19:00) la prepara la N. 
Tenim uns 5 o 10 minuts cada grup 

□ Mercat d’intercanvi: (dissabte 30 de Novembre a Can Fabra) Sant Andreu 
Indignat i Trocandreu. Intercanvi de coses materials i també de difusió dels 
grups. Hi anirem G, I i N. Muntarem taula amb díptics i cartells.  

 
4. Difusió: caldria tornar a enganxar cartells i reprendre contactes amb col·lectius. Ho 

deixem per després de festes. 
A les festes aprofitem per: enganxar cartells (fer 50 còpies..G) als llocs que tinguin 
activitats. Pel pregó i la cercavila, podem fer dina5 per una banda el pregó i per 
l’altre informació de qui som i contacte del PTAC (500 còpies) 
 

5. Advocats: per dilluns vinent no hi ha ningú. Enviar correu a Jesus i Esther......FET 
G tornarà a trucar al IAC 
R truca al Dani 
ODS venen el 2 i el 30 de desembre. El 9 el David i el 16 el Jesus. 
 



6. Gabinet psicològic: ens adonem que les persones afectades pateixen molta tensió i 
anem veien persones molt deteriorades que necessiten un suport. Ens qüestionem si 
fer-ho des del PTAC i com. Podem quedar una mica abans a les 17:00 amb qui ho 
necessiti??? El col·lectiu salut entre totes ens podria donar un cop de ma???potser 
cal anar al grup de suport de la pah??? Li donem voltes. 

 
7. Economia-kafeta: com a grup tenim unes despeses i hem de pensar com cobrir-les. 

Fins ara:  
Cartells en color i paper gruixut: 22’50euros, paga l’assemblea de sant andreu 
indignat. 
Internet, 60 euros: des del mes de juliol: 6 mesos pagats a 10 euros/mes (l’assemblea 
aporta 40 euros) 
Telèfon, 40 euros: al principi vam posar 20 euros (10 l’assemblea i 10 per una 
aportació) i hem recarregat 20 euros en dues tandes diferents (10 aportats per 
l’assemblea). 
Els díptics i altres cartells son de cost zero que els hem anat fent. 
 

8. Repartiment:  
R la clau 
N el telèfon 
L el Memento 

 


