
Acta PTAC 10/6/13

5. Xerrada Biblioteca Trinitat 19/6
6. Casos
7. Rebuda
8. PAHC Sabadell
9. Altres (llistat recursos)

1. Es porta el DVD de la presentació per agafar idees (es descompensa so/imatge i es 
tornaran a demanar. Dilluns vinent es portarà el guió. Quedem a les 18h a Pl. Orfila per 
anar  caminant.  Es farà un “estiqui”  al  post  i  una publicació al  Facebook/Twitter  (els 
cartells  el  fa  la  biblioteca).  Es convidarà als  advocats del  PTAC. També participa la 
Trobada  Alternativa  de Nou Barris.  Portarem díptics  i  fotocopia  del  Kalashnikity  (es 
mirarà si hi ha una versió nova).

2. Tema R aturat. 

Avui hem tingut una nova visita però la persona ja està aturada i s’ha quedat sense 
prestacions Li hem fet l’explicació de què fem i d’alguns recursos per poder buscar feina 
(CV, SOC, etc.) ja que en principi hem plantejat el punt més per conflictes que no per 
recerca de feina. Li hem convidat a tornar.

3. Primer explicar nosaltres qui som, prestar atenció totes i presentar-nos. Oferir si vol 
explicar el cas de forma més reduïda o en grup. Es mirarà de fer un guió. Possibilitat de 
fer activitats i xarxa amb la gent que ve. Que podem fer amb el tema atur? Emplenar  
fitxa encara que sigui per fer mailing. Inclús surt una idea sobre teatre laboral amb un 
grup anomenat la XIXA per després d’estiu.

En casos de gent “conflictiva” pensar que podem fer (s’obre un debat amb diverses 
opinions).  

4.  Va anar molt bé. 2 eixos: Casos Nous, Assemblea “ordinària”. Estaven reunits abans 
pel  tema de les clàusules abusives (agrupats per  entitats  i  per  tal  de presentar  les 
al·legacions). Es reparteixen al principi les tasques principals de forma rotativa (algunes 
per gent amb experiència ja). Fan 2 parts. Tenen ludoteca. (G passarà un petit resum 
sobre l’assemblea general i el R l’ha passat sobre Casos Nous).

5. Es portaran documents per mirar de fer un llistat. Hi ha discussió sobre si ens toquen 
temes de recerca de feina o no (també pel tema del volum de feina que pot suposar). Es 
proposa deixar-ho pel proper dia per parlar-ho amb més temps.

L'A portarà el llistat de les AAVV.

S’afegirà a la C a la llista de correu del grup.

Es passa el mòbil, la clau i la llibreta.


