
ptac.santandreu@gmail.com - http://ptacsantandreu.wordpress.com/ 
@PTACstap - facebook.com/PuntTrobadaAfectadesPerLaCrisi

Vine al PTAC,
t’assessorarem

i t’acompanyarem!
PUNT DE TROBADA 
D’AFECTATS I AFECTADES 

PER LA CRISI

Tots els dilluns de 18:00h a 20:00h
al Centre Social Okupat “La Gordíssima”

c. Pons i Gallarza,10 
<M> L1, Sant Andreu - Renfe, Sant Andreu Comtal

Vine o contacta’ns al telèfon

652850363



 
 
El PTAC de Sant Andreu és un col•lectiu format per persones 
que hem confl uït a l’Assemblea de Sant Andreu Indignat. Ens 
uneix la idea de crear, al districte, un espai de trobada i de lluita 
contra la precarietat laboral i pel dret a l’habitatge, principalment.

Cada vegada, més veïns i veïnes tenim problemes per a poder 
viure amb dignitat, com a conseqüència de: l’augment dels acomia-
daments, les retallades dels drets socials i laborals, la congelació 
i en molts casos disminució salarial, els desnonaments, la manca 
d’habitatges socials,...

Davant d’aquesta realitat, és necessari defensar-nos. Per això vam 
decidir crear un espai de trobada i cooperació entre veïns i 
veïnes, que ens ajudés a sortir de l’aïllament i convertís els 
problemes individuals en problemes col•lectius, per buscar 
solucions comunes entre tots i totes.

L’objectiu d’aquest punt de trobada és l’empoderament popular, 
mitjançant la denúncia, l’acció directa i assembleària, la formació 
conjunta i la creació de xarxa, per fer front a les injustícies agressi-
ves de l’actual sistema econòmic i polític, el capitalisme.

Un present i un futur millor, més just i més divers, només el podem 
aconseguir si tothom participem en allò que volem construir.

El suport mutu i la solidaritat ens farà lliures d’aquelles ments i 
mans que ens vulguin utilitzar per als seus propis interessos.

MAI MÉS SOLES!

Al PTAC, ens informem i orientem, per respondre als proble-
mes laborals i d’habitatge, principalment; compartim i intercan-
viem experiències per donar-nos suport entre tots i totes i crear 
així, processos col•lectius d’autoorganització social, creant estra-
tègies concretes per respondre als abusos.

Cada dilluns, comptem amb persones amb coneixements tèc-
nics en l’àmbit jurídic i social (col•laboració d’advocats i advo-
cades). L’assessorament laboral al PTAC és gratuït.

En temes d’habitatge, acompanyem els casos concrets cap a les 
associacions que tracten aquesta temàtica, com són la Plataforma 
d’afectats per la hipoteca (PAH) 

En defi nitiva, entre tots i totes podem i hem de dotar-nos de les 
eines i recursos necessaris per construir les bases d’una nova 
societat.

NO DUBTIS A VENIR

QUÈ ÉS EL PTAC DE SANT ANDREU? COM HO CONSTRUïM?


