
PUNT DE TROBADA D’AFECTADES PER LA CRISI

ACTA DEL 2 DE DESEMBRE DE 2013

1. Presentació a la nova advocada que farà guàrdies.
2. Valoració del Pregó popular de l’1 de desembre.
3. Xerrada del 4 de desembre.
4. Guàrdies.
5. Casos.
6. Eines.
7. “Festejos”
8. Altres

1. Presentació a la nova advocada que farà guàrdies:

Ens presentem a la nova advocada, explicant una mica com funcionem després que ja hagi estat 
durant una hora a la mateixa guàrdia.

Ens ofereix la seva disponibilitat per un dilluns al mes.

- Passem al punt 5, guàrdies, perquè la conversa ens porta automàticament cap aquí –

4. Guàrdies:

Fem una mica d’autocrítica, plantejant que hem de crear una metodologia eficaç per passar la 
informació dels casos als advocats, sense haver de repetir en cada guàrdia. Hem de millorar el 
traspàs d’informació i per tal de fer això, aviat concretarem un dia per dedicar-li a l’avaluació i 
propostes de funcionament de cara a aquest traspàs d’informació.

El 23 i 30 de desembre obrirem.

2. Valoració del Pregó popular de l’1 de desembre.

La valoració general és molt positiva: una de les coses que destaquem és que no es va deixar 
parlar al Regidor Blasi perquè a més de nosaltres, la resta de la gent que hi havia a plaça Orfila 
el xiulaven i escridassaven dient “Roger i Mercader, absolució!”. També destaquem, de manera 
especial, el suport rebut des de Diables i la presència de més col·lectius, com el d’educació, etc.

Com a crítica: no es sentia gaire bé. Però vam repartir les mil quartilles que contenien el text.

Creiem que s’ha de continuar fent els anys vinents, encara que no ens encarreguem nosaltres.

3. Xerrada del 4 de desembre:

Tot bé. A les 18h s’ha quedat a Diables per agafar cadires i portar-les al Casal Independentista de 
Sant Andreu El Noi Baliarda. A les 19h començarà la xerrada programada per les Festes Majors 
Reivindicatives, sobre “Lluites populars en l’àmbit local”.



- Torna a sortir el punt 4.-

4. Guàrdies: En R. farà un mail per incloure el nou fitxatge i així organitzar les guàrdies.

5. Casos:

Tornem a comentar que hem de vigilar de no repetir cada dilluns les mateixes coses...

Dilluns vinent a les 17h tornaran a venir per fer una mica d’alleujament abans de la guàrdia, ja 
que avui ha anat molt bé. També se’ls preguntarà si han fet els “deures” (han de portar tota la 
documentació que cal)

6. Eines: N. el mòbil; G. llibreta i clau; L. memento.

7. “Festejos”: el 20 de desembre farem un sopar intern i el 30 de desembre una “merendola”.

8. Altres: En P. ens demana que li donem una ullada al llistat de pelis que s’ha currat i ens 
suggereix: “Numax” de Joaquim Jordà i “Taxista full”.


