
 
RESUM CASOS: 
 

1) El dijous la N. Anirà amb el Jorge i la Maria a la PAH (Catalunya Caixa). S’han 
de decidir entre la dació en pagament o demandar el contracte o les dues coses 
alhora. Cal consultar a la PAH i a l’advocada (Sandra). 

2) El divendres el R. Va a la PAH (Banc de Sabadell) amb la MªJosé i el Paco i la 
Mayra. 

3) Cas nou: Tamel De Pablos García un home que han incapacitat. Hi ha una 
fundació (Luis Arties) pel mig que se li ha quedat la casa. Ho ha denunciat al 
tribunal europeu de drets humans. Farà una roda de premsa amb l’Arcadi 
Oliveres i La Dierecta. Ha denunciat al jutjat a les fundacions 

4) Cas Anna: malament la relació amb l’advocada. Esperarà a veure què passa amb 
la negociació entre els advocats 

5) Cas veïns de la Trini: ho enviarà la MªJ 
 
ASSEMBLEA DEL PTAC: 
 

1) Kafeta dilluns vinent 
2) Festes: pregó, merkadillo 
3) Jornades de curro de la Gordi 
4) Advocats 
5) Repartiment  

 
1) Kafeta: L i G i Mª des del principi. Més tard : R.i F i GdL 
La N. Anirà a l’assemblea de la Gordi. 
Farem pintxos i posarem música del tema laboral. 
Ens mirarem el protocol per veure si podem posar pintxos i els diners siguin pel 
PTAC. 
2) Festes: 
La invitació a participar ja està enviada al correu, ningú no ha contestat de moment. 
MerKadillo el 30 de Novembre: montem paradeta. 
3)Jornades de curro de la Gordi: dissabte 9 i diumenge 10 
4)Advocats: No ha vingut ningú de 9Barris i s’han excusat i s’intentarà que vinguin 
un altre dia al gener.El dilluns ve el Jesus. El Dani no ha contestat. Enviem correu al 
David per confirmar pel 18. L’amiga del R. Està a Tailandia. 
5)Repartiment: 
Mòbil:G 
Clau i Memento: L. 
6) Infos vàries:  
la Carmen està pendent de la operació i una mica cansadeta. 
Convocatòries d’aquesta setmana de la PAH. S’enviaran per correu. 
Terrenys de les casernes que es cedeixen als legionarios. Concentració antifeixista 
en contra dimecres a les 18:30 a la Pça Orfila perquè hi ha ple. 
 


