
Acta PTAC 30/09/2013

1. Casos

2. Organització interna

3. Fira d'Economia Solidària de Catalunya

4. Exclusió sanitària

5. Pregó Festa Major Reivindicativa i taula rodona moviments.

6. Proposta xerrada pensions PIL Sans

7. Campanya Independència per canviar-ho tot

8. Rotació eines PTAC

Inici: com la reunió comença després del funcionament del PTAC es prioritzen els temes a tractar 
fins que haguem de marxar per importància i bé proximitat. La resta de punts passen directament 
a la propera reunió. 

1. Casos 

Cas 1 (habitatge): es parlarà amb una advocada coneguda per si pot portar el cas o coneix a 
algú. Confirmarem quan és la reunió de la PAH del seu banc i s'informarà als afectats. De moment 
farem acompanyament del cas ja que les persones afectades no entenen gaire el que han de fer 
però cal mirar de vincular a la filla que hem contactat. És farà un resum del cas. S'avisarà a la PAH 
per coordinar-se

Cas 2 (laboral): s'enviarà resum. L'afectat farà un escrit i el presentarà a la seva antiga feina. Li 
acompanyarem si és possible al sindicat. 

Altres casos: avui no hem tingut més casos però es comenta que la setmana vinent hem quedat 
amb l'afectada que presentarà un escrit per reconèixer la seva categoria.

2. Organització interna

Surten diverses propostes i idees:

- A la PAH fan al revés, primer l'assemblea i la presetació i després van els casos, però no sabem 
si ens funcionaria aquest model.

- És farà una guio de presentació i serà rotatiu la persona que la fa cada dilluns.

- 1er començar pels casos antics i després pels nous.

- Possibilitat de fer un grup més petit si la persona vol exposar el cas. 

- Si hi han varies persones, valorar la possibilitat de fer-nos cas cada persona d'una afectada per 
preparar preguntes per l'advocat, mirar els papers i repartir el temps per exemple a 30 minuts per 
cas.

- Assemblea PTAC: és farà un doodle per buscar un dia de reunió i no haver de quedar-nos cada 
dilluns fins tard. La proposta que més sembla agradar és cada dos dilluns (que no coincideixi amb 
la de La Gordíssima) de 20 a 22h. 

- Buscar fer difusió. És parlarà a la propera assemblea (fer un vídeo, teatre...)

- Ens han informat de la Gordi que cal que anem a reunions (s'ofereix un company i d'altres per 
substituir-lo si és necessari) i a les kafetes dels dilluns (a parlar).

- Ens han arribat dos informacions més: - menús econòmics per a gent amb dificultat (Fundació 
Futur), tenim un tríptic a la caixa i Campanya Zero Paro que no sabem que és.



3. Fira d'Economia Solidària de Catalunya

Sembla que com no té gaire relació pot ser un desgast muntar parada permanent. A més no és un 
tema nostre directe. És proposa deixar tríptics a alguna paradeta afí (preguntarem) i valorem 
encartellar els voltants abans de la fira. 

4. Exclusió sanitaria

Dilluns vinent faran una sesió informativa del colectiu a la Gordi. Ens conviden i farem un post i 
difusió.

5. Pregó Festa Major Reivindicativa i taula rodona moviments.

6. Proposta xerrada pensions PIL Sans

7. Campanya Independència per canviar-ho tot

No ens ha donat temps de parlar dels punt 5, 6 i 7. Passen a la propera reunió.

8. Rotació eines PTAC

Mòbil: N

Clau: GG

Memento: F

Llibreta: ?

Propera assemblea després de la reunió de dilluns vinent fins que tanquem el nou horari de 
reunió.

Salut i gràcies!


