
Acta PTAC 25/02/2013

1.- Valoració jornada dissabte 16F
2.- Advocades laboralistes / delegades sindicals
3.- Obertura (calçotada?)
4.- Blog, twitter, facebook
5.- Proposta xerrada
6.- Assemblea col·lectius Gordi
7.- Altres

Assistència
6 persones

1.- Valoració jornada dissabte 16F
Es valora molt bé. Va començar poca gent però al final érem 15. Ponents molt interessants i molt 
didàctics; van donar instruccions molt clares.
El Roger enviarà acta/apunts per penjar al blog.
També es valora molt bé el NoPaguem del 16F per anar a la mani de la PAH. Es comenta que el del 
23F també va anar molt bé, l'havia convocat el grup d'educació. Es diu que sembla que hagin de ser  
els grups de treball qui convoquin aquest tipus d'accions, l'Assemblea no ho proposa.

2.- Advocades laboralistes / delegades sindicals
Tenim un advocat! Vindrà un cop al mes; va venir dissabte 16 i es va motivar en veure la jornada de 
formació. Per diferents motius no pot començar fins el dilluns 18M. Està esperant que li diguem 
quen comencem.
Valorem que hem d'obrir ja però no volem fer-ho sense tenir tots els dies coberts amb advocat/da 
laboralista o delegat/a sindical. Ens marquem com a data per obrir el 8 d'abril (si hem de començar 
el 18M, no tenim cap més advocat/a garantit i el 25M i l'1A són setmana santa, no val la pena forçar  
la màquina). La data del 8 d'abril serà interna, no es farà pública (malgrat surti en aquesta acta...) 
per no enganxar-nos els dits. Però cal apretar.
MaJosé: parlarà amb algú dels CIEs.
Roger: tornarà a preguntar a l'advocat que estava pendent de les pràctiques / al Mercader quan acabi 
la vaga de fam de Telefónica / a l'ODS de 9B per si ens poden donar un cop de mà temporal.

3.- Obertura (calçotada?)
Assumim que el territori on fer difusió és Sant Andreu districte, malgrat ens centrem més a la zona 
on ens movem. Haurem d'anar, però, a enganxar cartells a tots els barris. Cal preguntar a gent dels 
barris  perquè  ens  ajudin  a  fer  difusió  (Bon  Pastor:  15m,  Trinitat:  Llum,  Barrio,  col·laborador 
CUP?).
La Noemí portarà un mapa de Sant Andreu per marcar zones cèntriques i punts estratègics on fer la 
difusió.
Farem diferents  cartells  (Roger):  un de genèric  del  PTAC (amb email,  mòbil,  etc)  i  d'altres de 
problemàtiques  concretes  perquè  sigui  més  fàcil  que  la  gent  s'hi  identifiqui  (desnonaments, 
contractes en negre, etc.)

Què fem a la calçotada? Farem difusió del PTAC amb el text d'octaveta modificat amb info del que  
ja hem fet i que volem obrir en breu, però no dient la data. Ho actualitza el Roger. El Ferran en farà 
fotocòpies, i entre ella i la Ma José les repartiran a la calçotada. La Ma. José també en farà difusió 
pel micròfon.
El  Ferran  enviarà  email  a  gestió  econòmica  de  l'assemblea  perquè  paguin  les  octavetes  (200 
fotocòpies, en sortiran 400, que és el nombre d'assistents a la calçotada).
Es comenta que si fins ara la gent ha pagat cartells de la seva butxaca (Gemma L?), ho digui i 



mirem d'aconseguir fons pel nostre compte i tenir una mínima economia (també haurem de pagar la  
targeta del mòbil). Cafeta a la Gordi?

Es diu de fer un logo propi del PTAC. La Ma. José li preguntarà al Jaume de l'Assemblea; la Noemí 
li preguntarà a la Galais (Tmeo) i a l'Azagra. Si pot ser, a qui ens faciliti el logo li demanarem que  
ens suggereixi també una lletra ad hoc.

4.- Blog, twitter, facebook
Es comenta que la gent ha de contestar els emails quan s'envia feina feta per part de gent del PTAC, 
cal reconèixer l'esforç que ha fet aquesta persona.
Facebook:  https://www.facebook.com/PuntTrobadaAfectadesPerLaCrisis no  tenim  perfil  sinó 
pàgina, funciona diferent però ja està bé. 
El blog es valora molt bé! Es comenta que potser és molt fosc però ens esperarem a tenir el logo per 
fer canvis. http://ptacsantandreu.wordpress.com/ 
Twitter:  anar  fent.  https://twitter.com/ptacstap Es  vol  fer  difusió,  sobretot,  d'informacions 
interessants des del punt de vista del PTAC, com accions de PAHs, etc. Demanarem a l'Assemblea 
que ens en faci difusió des del seu.
Es vincularan (Gemma dlH) les publicacions al blog amb el tw i el fb.

5.- Proposta xerrada
La Noemí comenta que la xerrada sobre la reforma laboral (casal de joves la fontana) va ser molt 
interessant  i  necessària,  i  que l'advocat  es  mostrava  disposat  a  fer-la  a  Sant  Andreu.  Acordem 
programar-la  per  al  dilluns  11  de  març.  La  Noemí  ho  gestiona  i  n'informa,  potser  haurem de 
començar a les 19h. El Roger en farà el  cartell.  Cal confirmar-ho quan abans millor per fer-ne 
difusió. El títol seria quelcom com “Com plantejar la lluita després de la reforma laboral”.

6.- Assemblea col·lectius Gordi
És ara a les 19h, tres persones hi aniran.

7.- Altres
Avui ha començat la vaga de fam de Telefónica, dura fins dijous 28.
28 de febrer mani Telefónica

vaga i mani estudiants
marxa aturats

S'informa que s'ha convocat jornada descentralitzada NoPaguem. A Sant Andreu s'ha acordat fer-ho 
a les 19h a Fabra i Puig, conjuntament amb Nou Barris.
Es comenta possiblitat de col·laborar amb Tanquem els CIEs. Com? Tenint en compte que estem 
molt lluny i ja hi ha gent que hi treballa, es diu que fent-ne difusió i/o fent xerrada/documental. Es  
deixa per més endavant, quan estiguem més consolidades. Es veu molt bé de fer-ho.
Habitatge: es diu de fer un mapa de cases buides i fomentar-ne l'ocupació. Hi ha gent que necessita 
casa. Surten idees de fer accions. Cal treballar-hi.
S'informa que s'ha quedat el dilluns 4 de març a les 16h per parlar de 'la carta de la vaga'. A l'AVV  
Tramuntana.
La  Gemma  dlH  s'enduu  el  'Vides  hipotecades',  els  apunts  del  Seminari  Taifa  i  el  dossier 
Kalashnikitty.
Sorgeix el debat sobre si el PTAC i el comitè de vaga haurien d'anar junts. No s'acorda res.
Clau de la Gordi: ningú l'ha agafat, se l'ha quedat el Roger un altre cop...

PROPERA REUNIÓ
Dilluns 11 de març. A les 18h si no hi ha xerrada, potser hem de canviar l'hora si sí que es fa la 
xerrada sobre la reforma laboral. Ho parlem per llista.
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