
ACTA PTAC DILLUNS 29 D’ABRIL 2013: 

1. Difusió de material al barri/districte i cost econòmic: 

Parlem d’anar a les aa.vv. però no tenim el llistat imprès que s’ha enviat avui. La idea és anar a les 
aavv i col·lectius que se’ns vagin acudint sense pressa. De moment enviarem correu elctrònic amb 
el material que tenim: díptics, algun dels 6 models de cartell i el cartell de la xerrada de dissabte. 

Jo em quedo material per l’aavv de sant andreu del palomar i per l’ateneu llibertari. Una altra 
companya per la Sagrera i Navas i una altra per la cooperativa Quèviures i xarxa (Xavi Palos). 

També acordem enviar la info als advocats via correu. 

Hem fet còpies dels cartell en color (60) que son per entitats on durin els cartells i en blanc i negre 
per penjar pel carrer. 

Quedem per encartellar el dimarts al vespre i el dimecres al matí. 

El cost del cartells és de 22’50 euros que es passaran a l’assemblea de sant andreu indignat. 

2. Xerrada del 4 de Maig 

Confirmats els ponents previstos. La idea ésfer 2 parts: primer parla en Nacho (45min) sobre 
Reforma Laboral i pensions i després, la PAHC de Sabadell i l’Ods de 9Barris (45min entre 
ambdós) en un format més de taula rodona on ens presentem també com a PTAC i els hi 
demanem que comparteixin la seva experiència. 

Presenten l’acte: la Noemí i la Lorena o en Roger. 

Quedem a les 10:15 a la Gordi. 

Cal potar cadires de la Gordi i algunes taules i cadires de l’AAVV (ja hem avisat). 

Portarem el megàfon de l’assemblea (Gemma L.) 

3. Què ens cal per obrir dilluns: 

Ja tenim imprés gairebé tot el material que hem anat recopilant. Ens falten els últims documents 
(fulls per persones noves, per a comissions i per a funcionament aportades per la PAHC de 
Sabadell). Portarem carpetes per tenir-ho endreçat. 

Hem de treure el material del book, ja que no en tenim la clau. Per tant cal fer-ho el dilluns vinent 
que hi ha assemblea de la Gordi. 

Tothom qui pot confirma la seva presència el dilluns. 

La clau i el mòbil ho porta la Lorena. (Cal que estigui operatiu des del moment que hem començat 
la difusió). Demanarem a l’assemblea 10 euros per carregar-lo. 

Jo portaré el portàtil i un pen (de 4 GB). 

Confirmem que en David serà l’advocat que començarà el dilluns 6 de Maig. 

4. Mani 1 de Maig/30 d’Abril 

Valorem que hem arribat tard per fer una proposta des del PTAC cap a l’assemblea. Anirem a la 
mani de la tarda “cada obeja con su pareja”. Acordem penjar la pancarta a Comerç quan acabem 
la reunió. 

5.Correu/Facebook/Tweeter 

Pel que fa al correu: es veu bé enviar correus sobre info laboral i habitatge. En el assumpte, 
posarem abans del texte: INFO per saber si és o no urgent llegir-ho. 

Facebook: es continuarà penjant com fins ara, mirant de no enviar massa notícies seguides per no 
saturar. 

Tweet: està bé com està. 


