
ACTA DILLUNS 21 D’OCTUBRE 2013-10-23 
 
Assistència: 7 persones del grup. S’afegeixen dues persones nouvingudes 
interessades en participar en el grup (R i F). 
 
Punts: 

1. Advocats 
2. Pregó alternatiu festa major 
3. FESC 
4. Economia 
5. Com rebre informacions de la PAH? 
6. Actes i resum del dia a dia 
7. Notícies externes 
8. Proposta entrevistes de feina 
9. Kafeta Gordi 
10. Repartiment 
11. Informacions diverses 

 
1. Advocats: 

28 octubre: D 
Novembre:  4-ODS 9B, 11-J, 18-ningú,25-D 
Desembre: 2-ODS 9Barris, 9-J, 16-ningú, 23-D, 30-ODS 9Barris 
L’Oriol que es va oferir, finalment no pot. En R contactarà amb el Dani 
R farà un apunt al blog informant que necessitem advocats/des que vulguin 
col·laborar. 
N enviarà un correu al col·lectiu Ronda 

2. Pregó alternatiu festa major: 
N i L enviaran el correu als col·lectius amb qui volem fer aquest pregó perquè envïin 
el que volen dir. De moment mantenim el format de l’any passat però estem obertes 
a altres suggerències. Parlem amb el grup de teatre al carrer la Xixa? Ho anem 
rumiant! R farà els versots. 

3. FESC: quedem el mateix dissabte a les 11h.a la Gordi per fer arribar els cartells i 
díptics a la Fira. S’encarrega F 

4. Economia: 
Tenim previst fer un cicle de cine-fòrum de temàtica relacions laborals i portar la 
kafeta per treure diners. P buscarà les pel·lícules. Ho deixem per després de festes. 
Cal pagar el telèfon del PTAC i l’internet. Demanarem calers (40 o 50 lerdos) a 
l’assemblea indignada el dimarts vinent (G i A). 

5. Com rebre informacions de la PAH? 
Mª esbrinarà si hi ha llista de difusió i que ens apuntin. 

6. Actes i resum del dia a dia 
Ens qüestionem si és útil penjar les actes. En parlem però no acordem res. De 
moment continuarem penjant-les sense parlar dels casos tractats de 18:00 a 20:00. 
Anirem publicant al blog i al tweet, petits resums/cròniques de com va el dia a dia 
del PTAC. Aquest primer el fa la G i el supervisa en R i el mou. 

7. Notícies externes 
Ens proposem penjar al blog aquelles infos externes que considerem interessants i 
relacionades amb la tasca del PTAC. Poden ser de mitjans de desinformació 
convencionals o dels alternatius o bé de col·lectius. Quan enviem aquestes infos a la 



llista, posarem la paraula BLOG al davant de l’assumpte. S’hauria d’encarregar GH 
de penjar-ho quan pugui, sense pressa.  
De moment tenim: notícia sentència d’acomiadament nul per baixes mèdiques d’una 
noia (G) Sentència d’Estrasburg referent al bloc de Salt (de facebook L), cas de la 
ODS de 9Barris (G) 

8. Proposta entrevistes de feina 
Quan a l’entrevista t’informen d’horaris fora del marc legal o contracte, podríem 
denunciar a inspecció laboral. Preguntar als advocats. 

9. Kafeta Gordi 
De moment ens apuntem a portar la kafeta de la Gordi el dilluns 11 de Novembre. 
Aquell dilluns nosaltres no tenim reunió, hi ha assemblea de la Gordi. Cal preguntar 
el dilluns vinent a la Gordi com funciona el tema (G i L) 

10. Repartiment 
Mòbil: F 
Clau Gordi: L 
Ordinador i mòdem internet: 
Correu electrònic: Mª 
Correu diumenge + acollida: ?????? 
Memento (qui el té?): R 

11. Informacions diverses 
Mª informa que no vindrà a les permanències, però farà les tasques que ha anat fent 
fins ara. Sí a les reunions del grup cada 15 dies i a la kafeta de la Gordi. 
Les Naus d’immigrants necessiten suport econòmic 
El facebook continua com fins ara 


