
ACTA DILLUNS 3 DE JUNY del 2013 
 
Durant la tarda no tenim cap cas nou. 
Parlem sobre el plaç que tenen, aquelles persones afectades per una demanda 
d’execució hipotecària, per presentar una alegació per clàusules abusives. El 
plaç és fins el 16 de Juny. Quedem en assebentar-nos millor i fer.ne la difusió 
que poguem. 
Retoquem el calendari de torns del advocats donat que l’Oriol ja pot venir a 
partir del mes de juliol. Adjunto calendari modificat. 
Quedem per anar el dimecres 5 a les 18:00 a l’assemblea de la PAHC de 
Sabadell. 
A les 20:00 comencem reunió del grup: 
1. Difusió: 
Quedem que si el dimarts som molta gent, es queden 2 persones i la resta se’n 
van a enganxar cartells i a les AAVV i altres entitats del districte. 
Enviarem un altre mail a les AAVV informant que tenim interès en assistir a 
alguna de les seves reunions per donar-nos a conèixer. 
La gent de l’Infousurpa ens comenten que els hi enviem un petit escrit per 
posar-lo a l’infousurpa i fer difusió. 
 
2. ILP per una  Renda Garantida: 
Encara no tenim un posicionament com a PTAC. Estaria bé obrir un debat 
sobre aquest tema. Portarem la proposta a l’assemblea de Sant Andreu 
Indignat proposant fer la xerrada-debat un dimarts. Convidaríem a una de les 
persones que porta la campanya, com Sixte Garganté o Diosdado Toledano. Si 
del debat en surt un posicionament afirmatiu, montaríem taules de recollida de 
signatures els dies que convinguem. 
 
3. Xerrada dimecres 19 de Juny a la Biblioteca de la Trini: 
Una de nosaltres farà la xerrada acompanyada a la taula per una altra persona 
del grup. Mirarem de seguir més o menys el guió de la xerrada de presentació 
del PTAC. Mirarem el video que vam gravar. 
 
4. Acordem majoritàriament mantenir la frase “T’assessorem i 
T’acompanyem” en els nostres cartells de difusió i mirarem de no tornar a 
discutir aquest assumpte. 


