
ACTA PTAC DIMARTS 25 DE MARÇ 2013 

* Aigua és vida: mirar si té data de termini per recollir signatures i passar-ho a 
l’assamblea. I responsabilitzar-nos quan obrim l’oficina, moure-ho per les AAVV, biblioteca, 
a nivell personal,etc... 

* Intervenció Jose: 

Persona en procès de desnonament que ens explica la seva pròpia vivència actual en 
aquest procès. Ens recomana esgotar totes les vies de comunicació amb les entitats 
bancàries ( avisar als mossos per entregar papers al banc, ja que aquest es negava a 
agafar-los, fulla de reclamacions...) un cop estan totes les vies exahurides passar a l’acció 
directa. Avisa que Catalunya Caixa és la pitjor entitat amb la que es pot negociar. També 
ens explica que el primer acolliment tant en la PAH com a 500x20 la primera acollida es 
realitza en assamblea. 

* Ens propossem fer alguna xerrada al carrer per principis de Maig ( com a inauguració) 
sobre la banca ètica i els desnonaments. El Jose estaria disposat a donar suport en 
aquesta xerrada explicant el seu procès. 

* Dijous 28 de març a les 17h hi ha una manifestació convocada per 9B Cabrejada a la pl. 
Llucmajor en contra de l’especulació amb la vivenda. Nosaltres proposem fer quedada 
des de St. Andreu a les 16:15h a la pl. Orfila. 

* Proposar a la Gordi que un cop obrim l’oficina no hi hagi cafeta els dilluns fins les 20h. Si 
no es pot, anar a l’Ateneu Llibertari. 

* Gestió i organització quan obrim el PTAC: 

Hem de ser nosaltres qui portem el seguiment i aprofitar les consultes telemàtiques i 
telefòniques. Cal que fem una molt bona COORDINACIÓ. 

Mirar-nos 7zip. 

Encriptar els programes. 

Demanar fitxa model a 9B 

Guardar còpies de seguretat USB col·lectiu i personal rotatiu. 

Agafar fitxes a mà i amb suport informàtic 

D’altra banda ja tenim 3 advocats segurs ( David, Jesús, Oriol i l’Esther?) sinó acabem per 
trobar a algú altre demanar ajuda a la gent de 9B,al Mercader etc per acabar d’omplir el 
mes. 

Proposem començar cara al públic el dilluns 6 de Maig i el 4 d’aquest mateix mes fer una 
xerrada al carrer coincidint amb les festes de la primavera. 

Hem de fer el manual bíblic de les diverses formacions que hem realitzat al llarg d’aquest 
temps per poder tenir-ho a mà. 

Com farem la difussió? Diferents cartèlls per penjar al carrer, uns que siguin més específic 
i d’altres més generals. També dirigir-nos als diferents col·lectius de Sant Andreu per a 
presentar-nos i que coneguin la nostra existència. Això ho podríem fer al llarg del mes 
d’abril. 

Ens proposem que el dilluns 22 d’abril ho hem de tenir tot lligat. 

També farem una reunió amb els diferents advocats col·laboradors per a poder acabar 
d’arrodonir tots els temes... 

Intentar aconseguir preus i tarifes especials referents d’altres advocats col·laboradors. 


