
ACTA PTAC DILLUNS 22 D’Abril 

1)Octaveta: 

fem modificacions sobre la primera versió tenint en compte les aportacions efectuades. Decidim què 
posarem a la última pàgina i redactem la versió que en principi és la definitiva. 

2)Cartells: es faran les modificacions que un company ha proposat per la llista de correus. 
S’aproven tots els dissenys presentats (malgrat la queixa manifestada en veu baixa pel de les 
fletxes). 

3)Difusió: 

Acordem d’anar a totes les AAVV del districte (un company elaborarà un llistat amb les adreces, els 
dies de reunió que ténen i els telèfons i ho enviarà per mail) exceptuant la de la Trini pel llarg 
vagatge que tenen. En aquest cas acordem parlar amb la gent de Barrio per saber on dirigir-nos en el 
seu barri. 

Hauríem d’anar pensant entre totes a quins col·lectius volem fer difusió i on volem encartellar. 

De moment farem 15 cartells de cada en color (90 cartells) i 150 díptics en blanc i negre. Un 
company els enviarà a la copisteria i els demanarem que ho passin al compte de l’assemblea (ho 
paguen 1 cop al mes). El dilluns vinent es portaran les còpies i es decidirà com difondre. 

El dimarts vinent es presentarà el material i el cost a l’assemblea i en cas que no s’aprovés ho 
assumiríem des del PTAC. 

4)Xerrada 4 de Maig: 

En principi poden venir de l’ODS de 9Barris i també de la PAHC de Sabadell, malgrat no tenim 
confirmat qui seria el ponent. Es parlarà també amb el Nacho del Col·lectiu Ronda per si pot parlar 
també de la Reforma Laboral. En principi dèiem 45 minut pel Nacho i els altres 45 per Nou Barris i 
Sabadell. Una companya s’encarrega de lligar bé la xerrada i elaborar el cartell. Enviarà la proposta 
per mail. 

Acordem 4 de Maig de 11h a 13h a la Pça Orfila. 

Portarem les cadires de la Gordi i també demanarem les de l’AAVV. 

Caldrà demanar el megàfon de l’assemblea o algun altre equip més potent. En xerrem el dilluns 
vinent. 

5)Mani del 1 de Maig: 

Valorem si fem una convocatòri des del Ptac per portar a l’assemblea però no estem massa 
decidides. Ho deixem pel dilluns vinent. 

6)Guifi-net 

Estudiarem tota la info que ens ha passat un company. En principi sembla que ell s’oferiria a obrir 
el seu accés internet si finalment ens connectem al gui-fi net. En principi el problema és que no es 
veu la Gordi des del seu node. També està molt liat fins l’agost o el setmebre. Parlarem amb la gent 
del Carmel i amb un altre informàtic. 

7)Material enviat per la PAH de Sabadell: 

Ens comprometem a mirar-lo i comentar-ho el dilluns. 

Res més 


