
Acta del dilluns 7 d’octubre 
 

Assistència reunió post-PTAC 

No, Lo, Fe, GH, GL, Ig, Ro 

 

- La GH informa que a partir d'ara no podrà venir perquè s'ha apuntat a un curs d'anglès. 
Seguirà, però, a la llista de correu, gestionant el blog,etc. 

L'Ig demana que se li canviï l'email de subscripció al grup. 

 

- Proposta xerrada de la FMR 

Dimecres 3 de desembre. S'accepta. Ho prepara la No. La FMR està a l'espera de la confirmació 
dels altres espais convidats (ADS St Cugat, ADS Mataró, ADS Vilafranca / Marxa pels Drets 
Socials, PAHC Sabadell). 

 

- Proposta del Grup de Suport 29M d'assumir el pregó popular d'enguany 

S'accepta. Es vol, però, que altres entitats i col·lectius en siguin partícips. La Lo iniciarà un fil de 
correu on la gent proposarà quins col·lectius vol convidar, caldrà posar-ne l'adreça-e. Un cop 
enllestit el llistat, la No els enviarà un correu convidant-los a indicar de què voldríem que 
parléssim al pregó; tindran de marge fins el 15 de novembre. Un cop ho tinguem, el Ro el 
redactarà. El PTAC s'encarregarà dels materials i logística per al dia del pregó (pancarta, 
pancartes individuals, octavetes amb el pregó, qui el llegeix, equip de so, etc), així com de 
convocar la gent a l'hora i lloc que es valori. 

 

- Es deixen per parlar més endavant: 

Adhesió a la campanya Independència per canviar-ho tot (tot i que la manifestació és el dia 19, 
el mateix Ro proposa postposar-lo i, potser, treure el tema més endavant) 

Proposta de xerrada sobre les pensions. No hi ha pressa, millor quan no tinguem tanta feina. 

 

- Proposta de funcionament/organització interna del PTAC 

No hi ha més propostes que la de reunir-nos cada 15 dies, els dilluns, de 20 a 22h. A partir 
d'ara, doncs, es farà així, i ens haurem d'acostumar a treballar més via electrònica. 

El Ro proposa que cada diumenge a la nit, algú s'encarregui de repassar el correu i enviar una 
mena de "planificació" dels casos que es tindran dilluns, comptant que sempre pot aparèixer 
algú que no hagi dit res abans. No serà quelcom quadrat i inamovible, sinó una mena de 
previsió, per saber també fer l'acollida, etc. Arran d'això, es diu que qui faci el mail i qui faci 
l'acollida pot ser la mateixa persona, que anirà rotant setmanalment. 



Sorgeixen dubtes i qüestionament sobre l'ús del correu electrònic: cal que ho reenviem tot? 
Com treballem? A partir d'aquí, també, s'evidencien els problemes de treballar cada setmana 
amb un advocat diferent. Vam dir d'assumir naltros el cas però el que ha passat és que a 
l'afectat li acabem donant tres versions diferents, de cada un dels advocats. Cal reflexionar-hi. 

 

- Per tal q no passi, q els afectats/ades hagin d'explicar 4 o 5 cops el seu historial, i sapiguent 
que cada advocat/ada té la seva manera de fer.... afegirem a la fitxa que fem només entrar a 
les persones afectades, un apartat al final, sobre que és el que els hi ha "aconsellat" 
l'advocat/ada de torn. 

 

- També acordem q tot i que tothom pot entrar al correu, un cop per setmana 1 persona 
s'encarregarà de gestionar-ho, és a dir : si cal reenviar una resposta d'advocat a afectat, o a 
l'inversa, etc... 

 

- Que tot i que les dades de cada persona són intransferibles i no les penjarem a internete, 
nómines, contractes i demés, si s'enviaran als advocats sense borrar els noms. 

 

 

 

CLAU: GL 

TELÈFON/ CORREU: LO 

MEMENTO: FE 

 


