
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL PTAC DE DILLUNS 1 DE JULIOL DE 2013 
 
1. FITXES (LOPD) 
2. PROTOCOL BENVINGUDA 
3. BLOG 
4. INTERNET 
5. COM VA ANAR LA XERRADA? 
6. CASOS NOUS 
7. ILP 
8. REUNIÓ AMB LA AVV DEL 8 DE JULIOL. 
9. PENSIONS 
10. PROPOSTA D’UN COMPANY 
11. ALTRES (TORN OBERT) 
 
Tant el punt 1 (fitxes (LOPD)) com el punt 2 (protocol de benvinguda) són temes 
pendents que comentem que ja anirem fent. 
Comencem, doncs, pel Blog: 
 
3. BLOG 
- Hi ha hagut alguns comentaris, al blog, sobre el comunicat que es va fer pel 
desnonament de la Maria, a la plaça de les Palmeres. 
- Es comenta que hi han informacions que difereixen, informacions variades o fins i tot 
contraposades. 
- Una companya proposa fer una nota aclaridora sobre el tema. Opinem tots i 
finalment es decideix fer una REFLEXIÓ de la que s’encarregarà la mateixa companya 
que ha fet la proposta inicial i ens la enviarà per mail. Si a tothom ens sembla bé, la 
publicarem al blog. 
- Surt també la proposta de fer seguiment del cas i el qüestionem com gestionarem el 
tema. Hi han dubtes. Queda obert. 
- Ja que estem parlant del blog, comentem de donar-li una mica més de “vidilla”, fent 
post, etc. Però no surt cap voluntari per encetar la tasca, anirem fent. 
- Es proposa fer un post sobre la xerrada de la setmana passada a la biblioteca de la 
Trinitat Vella, on ens vam presentar conjuntament amb la ODS de Nou Barris. Un 
company s’ofereix per fer una petita crònica, que ens enviarà per mail. 
 
4. INTERNET 
Continuem a l’espera de que l’assemblea del Carmel ens digui quelcom. 
Al final de l’assemblea, un company de l’assemblea d’indignats, ens porta una mena de 
mòdem. S’ha de pagar i pensem fer un bot comú i més endavant, pot ser, demanar-li a 
la comissió d’economia de l’assemblea. 
 
5. COM VA ANAR LA XERRADA? 
Hem comentat al principi de la reunió de manera informal. Van venir 5 persones que 
no tenien a veure amb l’acte, probablement usuàries de la biblioteca. Conjuntament 
amb els organitzadors de l’acte, havíem de ser uns 13. Va anar força bé, però, com tot, 
es pot millorar (en resum). 



Arrel de la xerrada ens van proposar participar en els grups de lectura sobre 
bibliografia referent a justícia social, etc, que s’organitzaran en la biblioteca de la Trini 
a partir del setembre. 
 
6. CASOS NOUS 
- Al cas de l’accident labora,l que ens ha arribat i que estan decidits a fer la demanda, 
un company s’encarregarà de proposar-los que els oferim el nostre recolzament, etc. 
- L’altre cas sobre un desnonament, al qual ja s’ha contestat via mail, no ha vingut la 
persona interessada. Una companya proposa enviar-li un altre mail, perquè li ha 
semblat una mica “fred” el que ja li hem enviat i s’ofereix per tornar a enviar-li un altre 
donant-li ànims a participar i que abans enviarà via mail, per a que tothom doni el seu 
vist i plau. 
 
7. ILP 
El proper dilluns una companya portarà els cartells informatius i amb aquests farem la 
convocatòria de la xerrada – debat que plantejarem per fer-la un dimarts dins el 
calendari de l’assemblea de sant Andreu. La mateixa companya s’encarregarà de parlar 
amb el ponent, seria en Dios Dado (?) Parlem de dates aproximades, barregem el 16 de 
juliol. Comentem que un cop feta la xerrada – debat, ens plantejarem si ens adherim a 
la campanya i fem taules per la recollida de signatures. 
 
8. REUNIÓ AMB LA AVV DEL 8 DE JULIOL. 
Hem quedat el 8 de juliol amb la AVV ......... de Sant Andreu, que tenen l’amabilitat de 
venir-nos a visitar, per conèixer-nos. Una companya s’encarregarà de dir-los que 
vinguin a les 19h. 
Parlem de proposar-los, de moment: que si coneixen algun cas, ens el puguin passar, 
recolzament en les accions que puguin sortir i difusió. Encara que de moment ens 
limitarem a presentar-nos i si surten coses, ja es veurà, sí els volem demanar un escrit 
per “De capa a peus”. 
 
9. PENSIONS 
Una companya informa sobre la campanya que l’assemblea d’indignats vol portar a 
terme, per preparar-la aquest estiu i començar-la al setembre, sobre el tema de les 
pensions i les mesures perjudicials que el govern espanyol vol prendre. Aquesta 
informació es dóna per si algun membre del Ptac vol participar i per, pot ser, 
properament adherir-nos també, segons ens sembli, més endavant. 
 
10. PROPOSTA D’UN COMPANY 
Un company ens informa d’un habitatge buit al carrer Montsec. 
 
11. ALTRES (TORN OBERT) 
Un company porta uns fulls impresos amb informació de portals d’internet per la 
recerca de feina, per tenir aquesta informació al Ptac. El mateix company ens proposa 
fer tallers sobre com fer un CV, recerca de feina, etc. 


